W Powiecie Płockim powstanie
stacja
meteorologiczna.
Pomoże
to
rolnikom
w
uzyskiwaniu odszkodowań
– Dziś był przełomowy dzień dla rolników z terenu Powiatu
Płockiego! Wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Adamem Struzikiem, podpisaliśmy umowę na dofinansowanie
budowy stacji meteorologicznej, badającej poziom suszy na
terenie Powiatu Płockiego – nie ukrywa zadowolenia starosta
płocki Mariusz Bieniek w poście na Facebooku. Powiat Płocki
został bowiem jednym z 17 beneficjentów na Mazowszu, w
których powstaną stacje meteorologiczne, ułatwiające
ustalenie skali suszy rolniczej.
Stacje pomogą rolnikom nie tylko w procesie uzyskiwania
odszkodowań, ale też w wyborze struktury upraw w
gospodarstwie. Samorząd województwa przekaże powiatom na ten
cel łącznie 800 tys. zł. W miniony wtorek umowy w tej
sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członkini zarządu
województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz
beneficjenci. Powiat Płocki reprezentowali starosta Mariusz
Bieniek oraz wicestarosta Iwona Sierocka. Wsparcie samorządu
Mazowsza dla powiatu płockiego na budowę stacji
meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy
Rolniczej wyniesie ponad 47 tys. zł.
– Adam Struzik to jedyny polityk do tej pory, który
realnie i wymiernie zareagował na wnioski rolników i
samorządów i podjął decyzję o wsparciu budowy tak ważnych
dla naszej gospodarki instalacji – ocenił Mariusz Bieniek.
Dalej w poście na portalu społecznościowym starosta
dziękuje w imieniu rolników marszałkowi województwa
mazowieckiego. – W roku ubiegłym rolnicy z gmin: Drobin,

Staroźreby, Radzanowo, Bulkowo, Mała Wieś i Bodzanów
stracili miliony złotych, ponieważ ich plantacje buraka
cukrowego, zdziesiątkowane przez suszę nie zostały objęte
tzw. „suszą” i rolnicy uzyskując plon na poziomie 30 proc.
nie mogli liczyć na rządowe wsparcie – podkreśla starosta
płocki.
I dodaje: – Ufam, że dzięki inicjatywie Pana Marszałka w
latach kolejnych nie dojdzie do takiej sytuacji. Dzięki
wsparciu powstanie na terenie pow. płockiego w lokalizacji
wybranej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach stacja badawcza.
Wybrana lokalizacja to Gmina Drobin.
Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne. Małe opady
bądź ich brak skutkują suszą i przyczyniają się do obniżenia
plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w
istniejących zbiornikach. Dzięki wsparciu samorządu na
terenie całego województwa pojawią się nowe stacje
meteorologiczne. Pomogą one rolnikom nie tylko w procesie
uzyskania odszkodowań, ale też w wyborze struktury upraw w
gospodarstwie.
– W ramach tego konkursu dofinansujemy zakup 17 stacji
meteorologicznych. Nadal w naszym regionie są jeszcze
obszary, gdzie nie ma takich mierników. Dlatego planujemy
ogłosić kolejny konkurs skierowany do samorządów gminnych
leżących na terenie powiatów, na których nie znajduje się
żadna stacja meteorologiczna. Aby móc precyzyjnie określić
sytuację meteorologiczną na danym obszarze, zagęszczenie
stacji powinno być jak największe. Rzetelna dokumentacja
zjawisk pogodowych to ważny argument w rozmowach z
ubezpieczycielami, a co za tym idzie większa szansa na
odszkodowania za poniesione straty – tłumaczy z kolei
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Warto dodać, że w województwie mazowieckim niewiele jest

takich stacji. System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony
jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), który posiada
na terenie województwa mazowieckiego jedynie 6 takich
stacji. Gęsta sieć stacji meteorologicznych pozwala na
bardziej precyzyjne określenie obszaru z suszą. – Poza suszą
rolniczą obecność mierników może pomóc w dokumentowaniu
występowania innych niekorzystnych dla upraw zjawisk, takich
jak nawałnice czy przymrozki. Stacje meteorologiczne można
doposażać w dodatkowe przyrządy pomiarowe, które pozwolą
mieszkańcom na bieżąco śledzić warunki pogodowe panujące na
terenie ich powiatu – podsumowuje Janina Ewa Orzełowska,
członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Fundusze dla powiatów na zakup i montaż stacji
automatycznych wraz z wykonaniem ogródków meteorologicznych
zostały przyznane w ramach autorskiego programu samorządu
Mazowsza – „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020”.

