Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi można składać, jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności:
1. Huragan – oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24
m/s, którego działanie wyprzedza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za huragan, jeżeli
w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.
2. Powódź: oznacza szkody powstałe wskutek:
a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego.
3. Deszcz nawalny – oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności
o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się
pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie
o działaniach deszczu nawalnego.
4. Grad – oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.
5. Piorun – oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego
bezsporne ślady tego zdarzenia.
6. Obsunięcie się ziemi – oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się
ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia terenu z powodu zawalenia
się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,
b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach.
7. Susza – oznacza szkody spowodowane wystąpieniem spadku klimatycznego bilansu wodnego
poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Pierwszy raport
przedstawiający bilans wodny dla poszczególnych gmin ukaże się po 20 maja 2019 r. Ostatni
(14) raport przypada na dzień 30 września 2019 r.

•

Bilans wodny dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępny będzie na stronie
internetowej: www.susza.iung.pulawy.pl (zakładka Raporty→wersja tabelaryczna→ województwo
warmińsko-mazurskie → powiat braniewski → Gmina Wilczęta)

8. Ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem,
wyparzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do 30 kwietnia,
polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego
części.
9. Przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej
0°C w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym
lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

10. Ubój z konieczności – oznacza szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego przez lekarza
weterynarii, dokonanego w następstwie zdarzeń losowych opisanych powyżej.

Wilczęta, dnia 26.04.2019 r.

