
Stanowisko - Apel 
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Bydgoszczy 

W sprawie: sytuacji mieszkańców wsi i rolników dotkniętych skutkami nawałnicy 
z nocy 11/12 sierpnia 2017r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

Mieszkańcy terenów przez które przeszła nawałnica wraz z trąbą powietrzną ponieśli 
ogromne straty w majątku gospodarstw, uprawach rolnych i leśnych oraz w 

infrastrukturze lokalnej. Najbardziej ucierpiały obszary powiatów: Nakło, Sępolno Krajeńskie, Tuchola, 
Żnin, Bydgoszcz Ziemski. Straty spowodowane nawałnicą w województwie oscylują około 2 mld złotych. 
Zakres szkód oraz zasięg nawałnicy, kwalifikowało do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na obszarze jej 
wystąpienia, usprawniłoby akcję likwidacji jej skutków, skuteczne ograniczenie wzrostu cen artykułów 
oraz szybszą wypłatę pomocy dla poszkodowanych. 

Związek składa podziękowania jednostkom OSP i PSP oraz wolontariuszom i samorządom za pomoc 
przy likwidacji zagrożeń spowodowanych nawałnicą oraz udrożnieniu przejezdności dróg. 

Mając na uwadze straty znacznych rozmiarów spowodowane nawałnicą mających znamiona klęski 
żywiołowej, wnosimy do władzy państwowej i samorządów o podjęcie dalszych skoordynowanych działań 
wspierających pomoc dla poszkodowanych, zwłaszcza dla tych, którzy utracili dorobek życia i podejmują 
się jego odbudowy. 
Apelujemy do Rządu, Wojewody, Marszałka oraz samorządów o współpracę przy pomocy w usuwaniu 
skutków nawałnicy oraz odtworzenia utraconego potencjału gospodarczego obszarów poszkodowanych 

Związek wnioskuje do Rządu i samorządów terytorialnych o dalsze skuteczne skoordynowane 
działania na rzecz pomocy poszkodowanym przez nawałnicę w odtworzeniu warunków bytowania tj: 

1. Wnioskujemy do Wojewody i Marszałka Województwa o wydzielenie z budżetu dodatkowych 
środków wsparcia dla odtworzenia infrastruktury oraz pomocy w odbudowie zniszczonych 
budynków mieszkalnych i gospodarczych; 

2. Zapewnić niezbędne środki finansowe na realizację Rządowego planu pomocy poszkodowanym 
rolnikom w czasie nawałnic 

3. Tworzyć warunki dla potencjału wykonawczego usuwania i naprawy szkód w obiektach, szczególnie 
odbudowy domostw i budynków gospodarczych przed zimą w postaci: 
a) mocy wykonawczych dla robót budowlanych w tym finansowanych z funduszu pracy 
b) zachęty w postaci ulg podatkowych dla podmiotów wykonujących naprawy lub odbudowę 
c) materiałów budowlanych i drewna z wiatrołomów, jego przetarcia na drewno budowlane, 

4. Uruchomić, instrumenty administracyjne ograniczające wzrost cen usług leśnych, budowlanych. 
5. Wnioskujemy do ARiMR o priorytetowe uruchomienie zaliczkowych płatności bezpośrednich za 

2017 rok dla poszkodowanych gospodarstw w tym także objętych postępowaniem administracyjnym 
6. Na wypadek różnych zdarzeń katastrofalnych wdrożyć na terenie województwa programy i procedury 

skoordynowanych działań sztabów kryzysowych oraz uproszczonych sposobów szacowania strat. 

7. Apelujemy do osób dobrej woli oraz samorządów o dalszą pomoc fizyczną i materialną 
poszkodowanym w usuwaniu skutków nawałnicy, 

8. Popieramy inicjatywę wystąpienia do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o pomoc finansową 
w odbudowie infrastruktury w Rejonach dotkniętych klęską nawałnicy. 

Bądźmy solidarni z bliźnimi w nieszczęściu, przyłączmy się do pomocy 
poszkodowanym. 

Bydgoszcz 24 października 2017r. 

Za Radę WZRKiOR w Bydgoszczy 

Przewodniczący Komisji Wniosków                                       Przewodnicząca Rady WZRKiOR 

(Wiesław Gałązka)                                               (Zofia Kozłowska) 


