
Karczmiska, dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP, 

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, 

Pan Grzegorz Puda Minister Rolnictwa, 

Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej, 

Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski. 

 

Apel Rady Gminy Karczmiska o wsparcie finansowe samorządu i rolników 

poszkodowanych nawałnicą w dniu 24 czerwca 2021 roku 

 

Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy Mieszkańcom Gminy Karczmiska poszkodowanym 

w wyniku nawałnicy z obfitymi opadami deszczu i gradu, która w dniu 24 czerwca przeszła 

nad obszarem gminy. 

Gmina Karczmiska jest małą gminą wiejską, w której głównym źródłem utrzymania gospodarstw 

domowych w zdecydowanej większości jest rolnictwo. Dominujące uprawy to: sady, krzewy 

jagodowe, maliny i plantacje chmielu. 24 czerwca, w ciągu kilkudziesięciu minut nawałnicy, 

rolnicy stracili 100 % tegorocznych plonów. W sposób szczególny ucierpiały gospodarstwa 

specjalistyczne, gdzie zostały zniszczone kosztochłonne urządzenia takie jak tunele foliowe, 

konstrukcje chmielników, konstrukcje sadów, nasadzenia warzyw itp. 

Zniszczonych zostało około 2 500 ha upraw rolnych. Uszkodzeniu uległo 12 budynków 

mieszkalnych, 23 budynki gospodarcze. Jeden budynek gospodarczy spłonął od uderzenia pioruna. 

Wstępne szacunki strat oceniamy na około 60 mln zł. 

Żywioł wyrządził również duże szkody w mieniu gminnym. Uszkodzonych jest wiele dróg 

asfaltowych i przepustów. W wyniku zamulenia przejezdność utraciły drogi dojazdowe do pól. 

Przywrócenie stanu dróg gminnych sprzed nawałnicy wymagać będzie poniesienia 

wielomilionowych nakładów. Nasza typowo wiejska gmina o niewielkich dochodach własnych, nie 

jest w stanie poradzić sobie z tym problemem bez pomocy z zewnątrz. 

Dotychczasowy mechanizm pomocy przewidujący dopłatę rolnikom po kilkaset złotych do 1 ha, 

w żaden sposób nie złagodzi poniesionych strat. Szacunkowe przychody z 1 ha upraw 

specjalistycznych to kwoty kilkudziesięciu tysięcy zł. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że w tym roku 

rolnicy mieli bardzo ograniczone możliwości ubezpieczenia swoich upraw od zdarzeń losowych. 

Otwarcie okienka na złożenie polis trwało kilka minut i z systemu dotowanych ubezpieczeń 

z budżetu państwa nasi rolnicy nie skorzystali. 

Apelujemy do Rządu RP o adekwatną do poniesionych strat pomoc, aby rolnicy nie zostali 

zniszczeni ekonomicznie do następnych zbiorów. Brak pomocy to dramat prawie kilkuset rodzin, 

które z powodu braku środków będą miały problemy ze wznowienie produkcji przyszłym roku. 

Wnioskujemy o doraźną pomoc z budżetu państwa na przetrwanie ekonomiczne, a docelowo 

apelujemy, aby Rząd RP wystąpił i wynegocjował dla rolników i samorządu pomoc z Funduszu 

Solidarności Unii Europejskiej. Z Funduszu Solidarności rolnicy z gmin nadwiślańskich uzyskali 

pomoc finansową na odtworzenie produkcji rolnej zniszczonej przez żywioł po powodzi w 2010 r. 


