
INFORMACJA DOTYCZĄCA NAWAŁNICY I ULEWNYCH DZESZCZY JAKIE NASZŁY 

Gminę Karczmiska w dniu 24-25 czerwca 2021 roku.     

  

Wieczorem 24 czerwca nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i 

gradem. Również sytuacja z ulewnym deszczem miała miejsce w kolejnych dniach. Na szczęście nikt 

z ludzi nie ucierpiał. Nastąpiły bardzo poważne zniszczenia w uprawach. Bardzo dużo drzew zostało 

połamanych. W sposób szczególny ucierpiał park w Karczmiskach w którym zostało zniszczonych 

ponad 70 drzew w tym pomnik przyrody „PLATAN”. Zostało zerwanych wiele linii energetycznych. 

Były przerwy w dostawach prądu. Mamy zgłoszenia uszkodzeń dachów budynków mieszkalnych i 

budynków gospodarczych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła w Karczmiskach Drugich.  

W  dniu 25 czerwca zwołałem sztab kryzysowy. Wezwałem wszystkie jednostki OSP 

działające na terenie Gminy Karczmiska o czynne włączenie się w pomoc tym wszystkim, 

którzy najbardziej ucierpieli. W tym miejscu w sposób szczególny pragnę podziękować OSP 

z Chodlika, Noworąblowa, Zaborza, Głuska, Wymysłowa, Wolica, Karczmiska Dwójka, 

Karczmiska Pierwszych. Słowa uznania kieruję pod adresem tych wszystkich strażaków, 

którzy trakcie panującej nawałnicy pracowali przy usuwaniu powalonych drzew na drogach i 

w dalszej kolejności pracowali przy usuwaniu skutków tej burzy. Nadmieniam, że praktycznie 

przez te minione dni OSP Karczmiska Pierwsze wyjeżdża dziennie kilkakrotnie, co 

niewątpliwie będzie miało przełożenie na poniesienie kosztów budżetu Gminy Karczmiska. 

Zakład Gospodarki Komunalnej udrażnia i doprowadza do przejezdności wszystkie drogi. 

Wszystkie służby od Zakładu Gospodarki Komunalnej, Państwowej Straży Pożarnej po 

Zakład Energetyczny intensywnie pracują nad przywróceniem funkcjonowania gospodarstw 

w przywróceniu energii elektrycznej i wody. 

Przyjmujemy zgłoszenia wszelkich strat, jakie poniosły gospodarstwa. Wystosowałem apel do 

mieszkańców z prośbą o solidarność jak również z prośbą o składanie wniosków na podstawie 

których będzie w terenie pracować komisja powołana przez Wójta Gminy Karczmiska. 

W dniu 25 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu sztabu kryzysowego zwołanego przez 

Starostę opolskiego w której uczestniczył Wojewoda Lubelski. Na tym posiedzeniu 

poszczególni wójtowie i burmistrzowie złożyli relacje ze skali zniszczeń jakie nawiedziły 

poszczególne gminy. Wnioskowałem wraz z innymi samorządowcami o pomoc wojska w 

procesie uprzątania gminy. Pan Wojewoda na gorąca wydał dyspozycje, aby do Gminy 

Karczmiska skierować oddział 10 żołnierzy na okres 1 tygodnia. 

Z informacji na dzień 28 czerwca 2021 roku: 

1. Uszkodzeniu uległy drogi gminne, drogi dojazdowe do pól i przepusty gminne – 

wartość strat szacujemy na kwotę ok. 3 mln zł, 

2. Zostały całkowicie zniszczone lub uszkodzone uprawy w ok. 800 gospodarstw 

rolników łącznie uległo zniszczeniu 2480 ha upraw: 

- sady, chmielniki, truskawki, jeżyny, borówki, jagody, wiśnie, gruszki ok 90% strat. 

- ziemniaki, buraki cukrowe, porzeczki ok 70% strat, 

- maliny ok 60-90% strat, 

- zboża ok 30%, 

3. Zostały zniszczone konstrukcje upraw pod folią, uprawy warzyw pod folią oraz 

warzyw na gruntach rolnych w 90 – 100%. 

4. Zostało uszkodzonych 12 budynków mieszkalnych, 17 budynków gospodarczych, 

spaliła się 1 stodoła wraz z sprzętem. 

5. Zniszczone zostały drzewa w zabytkowym zespole dworsko-pałacowym w 

Karczmiskach – łącznie 72 w tym pomnik przyrody „Platan”. 



Powyższa informacja nie odzwierciedla wszystkich szkód, których doświadczyli mieszkańcy, 

do Urzędu Gminy cały czas spływają zgłoszenia. Zważywszy na fakt, iż gmina Karczmiska 

jest gminą rolniczą a dochody z gospodarstwa rolnych stanowią jedyne źródło dochodu 

znacznej części z nich zwracam się z prośbą o uruchomienie programów pomocowych 

skierowanych do osób poszkodowanych.  

Komisja gminna do szacowania strat w rolnictwie rozpoczęła przyjmowanie wniosków. 

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się na stronie Gminy. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 

ponad 40 wniosków. 

  

Rolnicy posiadający zobowiązania w ARiMR, np: ,,Płatności bezpośrednie”, „Program 

Rolnośrodowiskowo-klimatyczny”, „Rolnictwo ekologiczne”, ,,Modernizacja gospodarstw 

rolnych”, ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”, ,,Premia dla Młodych Rolników” powinni  

złożyć w ARiMR oświadczenie dotyczące strat w uprawach zgłoszonych do dodatkowych 

płatności. Do składanych oświadczeń rolnicy powinni dołączyć fotografie potwierdzające 

wystąpienie szkody. 
STAN DRÓG GMINNYCH PO  NAWAŁNICY Z DNIA 24 CZERWCA 2021 R. na dzień 

28.06.2021 r. przedstawia się następująco: 

Najgorsza sytuacja : 

ul. Wesoła - wypłukana nawierzchnia, liczne ubytku, przełomy,  powstał rów o głębokości 

kilkudziesięciu centymetrów na odcinku ok. 20-30m (wjazd od strony drogi wojewódzkiej nr 824) 

uniemożliwiający przejazd pojazdów –  ZGK Sp. z o.o. doraźnie zasypuje ten odcinek dostępnym 

gruzem i dokonuje prac równiarką celem przywrócenia przejezdności, 

u. Słoneczna – nad przepustem na odcinku ok. 3 m została wypłukana warstwa podbudowy pod 

krawędzią jezdni– miejsce zabezpieczone i oznakowane, będzie niezwłocznie zlecana naprawa; 

zamulenia nawierzchni, konieczne oczyszczenie z pasa drogowego z połamanych gałęzi, 

ul. Starowiejska – zamulenia przepustów i rowów, namulenia na nawierzchni jezdni, oberwania 

krawędzi jezdni na zjazdach do posesji, 

ul. Nadrzeczna – wypłukana nawierzchnia jezdni, co spowodowało powstanie licznych ubytków i  

wyłomów, załamania krawędzi jezdni, namulenia na nawierzchni jezdni, zamulenia przepustów i 

rowów, 

ul. Plebanka - wypłukana nawierzchnia jezdni, co spowodowało powstanie licznych ubytków i  

wyłomów, konieczne oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, 

drogi gminne dojazdowe do posesji (wpadające do ul. Nadrzecznej i ul. Starowiejskiej) – 

wypłukana nawierzchnia, powstały liczne ubytki, wyłomy nawierzchni, załamania krawędzi drogi, 

konieczne oczyszczenie z połamanych gałęzi  - miejscami przejazd bardzo utrudniony bądź 

niemożliwy, 

droga gminna w m. Wolica Kolonia - wypłukana nawierzchnia jezdni, co spowodowało powstanie 

licznych ubytków i  wyłomów, załamania krawędzi jezdni, namulenia na nawierzchni jezdni, 

zamulenia przepustów i rowów. Na chwilę obecną wykonywane są prace zabezpieczające, usuwanie 

namuleń, gałęzi i drzew celem udrożnienia przejezdności.  

Oprócz prac związanych z naprawą uszkodzonych nawierzchni jezdni, uzupełnienia ubytków 

nawierzchni, niezbędne do wykonania są udrożnienia przepustów i rowów, ewentualne ich naprawy, 

aby umożliwić odpływ wód opadowych i zapobiec skutkom kolejnych intensywnych opadów deszcze. 

Obecnie przeprowadzane są oględziny kolejnych odcinków dróg, celem weryfikacji powstałych 

uszkodzeń i oszacowania strat -  w pierwszej kolejności oględzinom poddawane są miejsca zgłaszane 

przez mieszkańców. 

W związku z powyższym proponuję, aby Rada Gminy podjęła Apel skierowany 

do najwyższych władz Polski w następującej treści: 

 

 

 



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 przez PZU. 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                             

w 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. 

 


