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Rolnicy Gminy Branice

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r.
poz. 870), w związku z petycją wniesioną drogą poczty tradycyjnej w dniu 29 czerwca 2020r.
informuję, że Państwa wniosek w zakresie komisyjnego oszacowania poniesionych strat w
plonach na skutek plagi mysz w gminie Branice, został rozpatrzony negatywnie.

Uzasadnienie

Przedmiotem petycji jest wsparcie rolników poprzez powołanie komisji do szacowania
szkód w uprawach, wywołanych przez myszy.

Instytucja komisji szacujących występuje w przepisach ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. po. 1505 z późn. zm.) i
wydanym na jej  podstawie rozporządzeniu z  dnia 27 stycznia 2015 r.  Rady Ministrów w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  sposobów  realizacji  niektórych  zadań  agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.). Są one
jednak powoływane przez wojewodę a nie  organ gminy.  Co więcej,  przewidziane w tych
aktach prawnych wsparcie dotyczy szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się
ziemi  lub  lawinę,  w  rozumieniu  przepisów  o  ubezpieczeniach  upraw  rolnych  i  zwierząt
gospodarskich (tak art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy). Przepisy nie przewidują zatem powoływania
komisji  przez Gminę,  a  także  ich  powoływania  w związku z plagą  gryzoni.  Tym samym
powołanie takiej komisji przez Gminę nie ma podstaw prawnych a prace takiej komisji nie
stanowiłyby żadnej pomocy dla rolników. 

Komisje są też powoływane w związku ze wsparciem  ze środków rezerwy celowej
budżetu  państwa  na  przeciwdziałanie  i  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych  w  formie
zasiłków celowych, o którym mowa w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r. Ich zadaniem jest jednak jedynie szacowanie
szkód w budynkach, a nie uprawach. 



Nie ma zatem uzasadnienia dla wydatkowania środków publicznych na powoływanie i
prace  takich  komisji,  co  przesądza  o  braku  możliwości  uwzględnienia  petycji.  Gdyby  w
przyszłości pojawiła się prawna możliwość wsparcia uzależniona od powołania takich komisji
Gmina niezwłocznie to rozważy.

Niemniej  jednak,  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  wskazuje  na  kierunki  zmian  w
krajowym  systemie  ubezpieczeń  upraw  rolnych  i  zwierząt  gospodarskich  w  celu
całościowego  ubezpieczenia  gospodarstw  rolnych,  które  to  będą  określone  na  podstawie
realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac Zespołu do spraw
ubezpieczeń w rolnictwie.

Resort  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zaznacza,  że  masowym  pojawieniom  się  gryzoni
stwarzającym zagrożenie dla upraw rolniczych, w tym rzepaku, zbóż ozimych i kukurydzy
sprzyjają m. in. uproszczenia w uprawie, pozostawienie na polach przez dłuższy czas słomy i
ściernisk,  niewykaszanie  miedz  i  rowów oraz  mała  populacja  ich  naturalnych  wrogów –
drapieżnych ptaków i ssaków.

Na polach uprawnych zalecaną metodą agrotechniczną jest wczesna podorywka po zbiorach
zbóż i rzepaku, ustawianie palików obserwacyjnych dla ptaków drapieżnych. Ponadto, zaleca
się zawieszenie odstrzału lisów i dzików na terenach, na których wystąpiła plaga gryzoni.
Zwierzęta te przyczyniają się bowiem do znacznej redukcji populacji myszy.

Nie zaleca się stosowania w otwartym terenie trucizn chemicznych przeciw gryzoniom, gdyż
ten sposób walki z gryzoniami stwarza możliwość zatrucia innych zwierząt będących pod
ochroną.  Na  zatrucie  narażone  są  również  zwierzęta  łowne,  które  mogą  mieć  kontakt  z
zabójczą toksyną.

Nie powinno się również stosować środków biologicznych wywołujących epidemie chorób
wśród  gryzoni.  Środki  trujące  tzw.  rodentycydy  powinno  się  stosować  tylko  w
zabudowaniach.

Wójt Gminy Branice odsyła do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w specjalnym
serwisie  internetowym  „Platforma  Sygnalizacji  Agrofagów”  (www.agrofagi.com.pl),  w
zakładce  „Komunikaty”  zostały  zamieszczone  szczegółowe  informacje  dotyczące  metod
regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych. Na stronie tej znajdują się również
aktualne  materiały  informacyjne  (metodyki,  poradniki,  programy  ochrony  roślin,  itp.)
dotyczące ochrony roślin, w tym prawidłowego wykonywania zabiegów.
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