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 SZKODY W ROLNICTWIE I INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ SAMORZĄDÓW 

Jak wynika z informacji uzyskanych od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, według stanu na dzień 19 czerwca br., do Wojewody 

Podkarpackiego wpłynęły informacje o szkodach w rolnictwie powstałych w wyniku ulewnych deszczy, gradobicia, powodzi z 82 gmin naszego 

województwa. Poszkodowanych zostało ponad 4 711 gospodarstw rolnych, zaś straty w uprawach rolnych wystąpiły na powierzchni ok. 24 174 

ha (dla porównania: w roku 2018 suszą dotkniętych było około 2 200 gospodarstw rolnych). Jednocześnie uszkodzonych zostało ok. 500 

budynków gospodarczych, a także wiele budowli służących produkcji rolnej, maszyn rolniczych oraz stawów rybnych.  

Najwięcej strat oszacowano na terenie powiatu mieleckiego: poszkodowanych gospodarstw rolnych - 2 789; powierzchnia upraw 

dotkniętych klęską -  12 275 ha; liczba zniszczonych budynków – 168. 

W tragicznej sytuacji znaleźli się producenci rolni z terenu powiatu dębickiego, których wiodącym kierunkiem produkcji jest uprawa 

ziemniaka z przeznaczeniem na frytkę ziemniaczaną, dostarczanego do polskiego zakładu „Fritar” w Tarnowie.  

Wspomniani producenci rolni to grupa 43 rolników indywidualnych, którzy od ponad 30 lat zapewniają wysokiej jakości surowiec do 

produkcji frytki ziemniaczanej. Doskonaląc wiedzę i inwestując w nowoczesny sprzęt rolniczy, czy też budowle służące produkcji rolnej, dbają o 

jej ciągły rozwój i mogą być wzorem do naśladowania dla innych producentów rolnych. Podkreślenia wymaga fakt, że produkcja ziemniaka 

prowadzona przez grupę rolników opiera się na rodzinnych gospodarstwach rolnych, gdzie przy produkcji pracuje cała rodzina, a dochód  

z produkcji to często jedyne źródło utrzymania. 

Wystąpienie deszczy nawalnych doprowadziło miejscowo do całkowitego zalania ich upraw rolnych. W wyniku powyższego doszło do 

częściowego wygnicia bulw i łodyg ziemniaka, a na skutek długotrwałego utrzymywania się wody na polach brak było możliwości wjechania 

sprzętem rolniczym w celu zastosowania ochrony ziemniaka przed chorobami grzybowymi. 



Należy zaznaczyć, że poszkodowani producenci rolni zawarli ze wspomnianym wyżej przedsiębiorstwem na sezon 2019/2020 umowy 

kontraktacyjne na dostawy 33 tys. ton ziemniaka, co stanowi areał 950 ha. Dodatkowo, jak podkreślają zainteresowani, nakłady na  

1 ha uprawy ziemniaka są bardzo wysokie i wynoszą ok. 13,5 tys. zł, a zdecydowana większość z nich już te koszty poniosła. Skutkiem zaistniałej 

sytuacji potencjalne przychody, jakie będą mogli uzyskać poszkodowani ze sprzedaży ziemniaka będą niższe od poniesionych kosztów, co może 

doprowadzić do całkowitej utraty płynności finansowej. Natomiast pozostawienie rolnika z dużymi zobowiązaniami finansowymi, niemożliwymi 

do uregulowania, spowoduje zaprzestanie produkcji, a co tym idzie przyniesie nieodwracalne straty dla całego regionu i zakładu.  

Prace komisji szacujących straty w rolnictwie podjęte zostały w 65 gminach. Komisje gminne mają 2 miesiące na oszacowanie strat, licząc 

od dnia ich zgłoszenia przez producenta rolnego. Natomiast rolnik ma czas na zgłoszenie szkód do momentu zbioru uprawy lub jej likwidacji i jak 

informują komisje ciągle do gmin spływają nowe wnioski o oszacowanie strat.  

 

Ponadto, 113 jednostek samorządu terytorialnego przekazało do Wojewody Podkarpackiego informacje o wystąpieniu strat  

infrastrukturze komunalnej samorządów, będących skutkiem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju br. na terenie 

województwa podkarpackiego. Gminne i powiatowe komisje w dalszym ciągu szacują straty spowodowane działaniem żywiołu.  

Do chwili obecnej do Wojewody Podkarpackiego wpłynęły 45 protokołów z jednostek samorządu terytorialnego. Ujęte w nich straty 

zgłoszone i oszacowane przez gminy na łączną kwotę prawie 173 mln zł, w szczególności dotyczą dróg, mostów, szkół, infrastruktury zagrożonej 

przez osuwiska. Wojewódzka komisja ds. weryfikacji strat i szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub ruchami osuwiskowymi ziemi 

podejmuje działania na bieżąco. Łączna wielkość  strat jest trudna do określenie ze względu na ich duży zakres.  

 

Ostateczne dane dotyczące wartości oszacowanych strat zarówno w rolnictwie, jak i infrastrukturze komunalnej będą znane po 

zakończeniu prac przez komisję Wojewody Podkarpackiego. 

 SZKODY ZGŁOSZONE DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 Do Zarządu Województwa Podkarpackiego wpłynęły następujące wnioski o udzielenie pomocy finansowej, w związku ze zniszczeniami 

spowodowanymi powodzią: 

1. Wniosek Gminy Borowa  z 30.05.2019 o zwolnienie Gminy z wkładu własnego  na realizację zadań zw. z modernizacją dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych – Zarząd Województwa podpisał aneks do umowy zawartej z gminą. 

Pismo zawiera również prośbę o dodatkowe środki na remont dróg, bez określenia zadania, trwają uzgodnienia zakresu dróg. 



2. Wniosek Gminy Wadowice Górne z 30.05.2019 o zwolnienie Gminy z wkładu własnego  na realizację zadań zw. z modernizacją dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych – Zarząd Województwa podpisał aneks do umowy zawartej z gminą. 

W dniu 10.06 2019 wójt złożył drugie pismo ogólnie o udzielenie pomocy finansowej dla poszkodowanej gminy. 

3. Wniosek Gminy Dębica z dnia 22.05.2019 r. o pomoc i stosowne działania w zakresie naprawy uszkodzonych dróg lokalnych, wskazana 

droga gminna w miejscowości Latoszyn. 

4. Wniosek wójta Gminy Cisna z dnia 10.06.2019 r. o pomoc finansową przy odbudowie mostu w miejscowości Kalnica . 

Gminy Dębica oraz Cisna nie wskazały o jaką kwotę pomocy się zwracają oraz nie przedstawiły  informacji o kosztach uszkodzeń powodziowych. 

Ustalenie ostatecznej wartości szkód przez Wojewodę Podkarpackiego, będzie  warunkować wysokość ewentualnej pomocy przez 

Województwo. 

W dniu 6 czerwca 2019 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przedłożył zestawienie szkód powodziowych powstałych 

w infrastrukturze drogowej w wyniku ulewnych opadów deszczu w maju br. na łączną kwotę prawie  2 500 000 zł. Ponadto,  uszkodzeniu uległy 

mosty i kładki na wartość szacunkową szkód – 2 009 000 zł. 

Oszacowana wartość szkód jest mniejsza niż 5% wykonanych dochodów własnych Województwa Podkarpackiego w roku 2018,  

w związku z tym nie kwalifikuje się do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa. Z uwagi na ograniczone środki finansowe jakie posiada  

w swoim budżecie PZDW oraz poniesione już wydatki zwrócił się do Zarządu Województwa o przeznaczenie dodatkowych środków na zakup 

usług remontowych w kwocie min. 1 500 000 zł.  

W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego wstępnie zaakceptował wniosek  o przyznanie dodatkowych środków 

finansowych na usuwanie skutków ulewnych opadów deszczu pod warunkiem zabezpieczenia chociaż częściowego wkładu przez PZDW  

w Rzeszowie. 

 

 

 

 

 

 



Drogi 

Nazwa odcinka drogi Miejscowość Szacunkowa wartość strat [zł] 

Tarnobrzeg - Grębów Jeziórko 20 000 

Bojanów - Nisko Stany 10 000 

Bojanów - Nisko Przyszów 62 000 

Jeżowe - Kopki Jeżowe 12 000 

Zarzecze Zarzecze 6 000 

Lisia Góra - Mielec Piątkowiec 450 000 

Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa Okonin 220 000 

Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa Szufnarowa 65 263 

Szczucin - Sadkowa Góra  Górki 350 000 

Szczucin - Sadkowa Góra  Sadkowa Góra 450 000 

Sadkowa Góra - Wola Mielecka Wola Mielecka 600 000 

Nagnajów - Dębica Trześń 10 000 

Dynów - Domaradz Barycz 43 566 

Babica - Warzyce Zaborów 101 904 

Babica - Warzyce Kożuchów 5 675 

Jarosław - Pruchnik Widna Góra 30 400 

Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary Giedlarowa 25 000 

Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica 
Starzeńska Manasterz 3 000 

Rzeszów- Dylągówka Nowy Borek 6 600 

Razem 2 471 408 

 

Mosty i kładki 

Nazwa obiektu Nr drogi Nazwa odcina drogi Miejscowość Szacunkowa wartość strat [zł] 

Most - rzeka Wisłoka 984 Lisia Góra - Mielec Wola Mielecka 2 000 000 

Urządzenie wodne - 
kanalizacja deszczowa 881 Sokołów Młp. - Żurawica Żurawica 4 000 

Korpus drogowy - 
przeciwskarpa 881 Sokołów Młp. - Żurawica Pruchnik 5 000 

Razem 2 009 000 



 

Proces szacowania strat jeszcze trwa, jednakże już obecnie wyraźnie widać, że ich usunięcie wymagać będzie bardzo dużych nakładów, 

które nie są możliwe do udźwignięcia bez wsparcia zewnętrznego. Z drugiej strony zasadne jest dalsze inwestowanie w kluczową infrastrukturę 

przeciwpowodziową na głównych ciekach wodnych kraju, która w zasadniczej części spełniła swoją rolę potwierdzając dotychczas zrealizowane 

w tym zakresie inwestycje.  

Mając na uwadze powagę sytuacji Marszałek Województwa skierował 24 maja do wszystkich samorządów apel o solidarność  z mieszkańcami 

Podkarpacia, którzy ucierpieli w wyniku intensywnych opadów deszczu.  

 

Szczególnie należy podkreślić inicjatywę Zarządu Województwa Podkarpackiego, który wspólnie z Marszałkami Województw Małopolskiego 

oraz Świętokrzyskiego zwrócił się z prośbą do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie stosownych działań zmierzających do 

wystąpienia z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Solidarności, który jest właściwym 

instrumentem europejskiej solidarności utworzonym dla reagowania na takie klęski żywiołowe, jaka właśnie dotknęła nasze regiony . 

 

Zarząd Województwa rozważa również wystąpienie do Komisji Europejskiej o dokonanie zmian w RPO 2014-2020 zmierzających do 

przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi oraz poprawę infrastruktury przeciwpowodziowej. 

 

 PROPOZYCJE ZADAŃ DOTYCZĄCYCH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotował propozycje zadań, 
związanych z poprawą bezpieczeństwa powodziowego województwa. Stan techniczny nw. obiektów wymaga jak najszybszego wykonania robót 
budowlanych. Każda kolejna powódź wywołuje pogorszenie stanu technicznego zagrażając mieniu i życiu mieszkańców Podkarpacia.  

Z uwagi na posiadanie dokumentacji projektowej (i większości wymaganych prawem decyzji administracyjnych) zadania są predysponowane  do 
objęcia  finansowanie z RPO WP. 

 

 



Lista zapotrzebowani zgłoszonych przez PGW „Wody Polskie” w Rzeszowie 

      

Lp. Nazwa zadania  Wartość  robót w zł  
Termin uzyskania 

pozwolenia na 
realizacje inwestycji 

Termin rozpoczęcia UWAGI  

1. 

Trześniówka VII  - rozbudowa prawego wału rzeki 
Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie 
Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. 
Tarnobrzeg -etap 2 

10 856 837,86 wrzesień 2019 r. wrzesień 2019 r. 
Projekt został wybrany do dofinansowania ze 
środków RPO WP,  w chwili obecnej oczekuje 
na 1 miejscu Listy rezerwowej. 

2. 

Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 
1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. 
Zaleszany  w ramach zadania „Ochrona przed powodzią 
obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w 
km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie 
Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, 
Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie” 

3 900 000,00 wrzesień 2019 r. wrzesień 2019 r. 
Ocena stanu technicznego wykazała 
występowanie przesiąków  w korpusie  
i w podłożu wału. 

3. 

Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych 
położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na 
terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa 
Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów 
woj. podkarpackie. 

14 000 000,00 wrzesień 2019 r. wrzesień 2019 r. 

  

4. 

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. 
Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug.                                                    
Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie 
przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug 
na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, 
gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn,  woj. podkarpackie. 

19 726 352,00 styczeń 2020 r. styczeń 2020 r. 

Bez kanału ulgi. O możliwość sfinansowania 
robót w ramach RPO WP zabiegał u Marszałka 
Województwa Podkarpackiego Prezydent 
Miasta Rzeszowa. 

5. 

Zabezpieczenie przed powodzią terenów 
zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie 
gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. 
podkarpackie. 

21 000 000,00 grudzień 2020 r. grudzień 2020 r. 

  

Razem  69 483 189,86    
 


