
UCHWAŁA NR XXI/162/2020 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Lubrza w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie 
Gminy Lubrza w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych 

Na podstawie art. 18. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz § 59 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Lubrza, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy 
Lubrza z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza (Dz. Urzęd.Woj. 
Opolskiego z 2018r. poz. 3041, 3611, z 2020r. poz. 1294) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się apel Rady Gminy Lubrza  w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski 
na terenie Gminy Lubrza w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych, który stanowi załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Apel przekazuje się: 

1) Prezesowi Rady Ministrów; 

2) Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

3) Wojewodzie Opolskiemu; 

4) Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

5) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/162/2020 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Apel Rady Gminy Lubrza w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie Gminy Lubrza 
w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych. 

 W związku z wielokrotnie otrzymywanymi skargami rolników, którzy zmagają się z plagą gryzoni 
na polach uprawnych, Rada Gminy Lubrza apeluje o ogłoszenie na terenie Gminy Lubrza stanu klęski. Gmina 
Lubrza jest typowo rolnicza i została w całości dotknięta plagą. Gryzonie rozmnażają się błyskawicznym 
tempie, a wszystkie dozwolone dostępne środki stają się nieskuteczne w walce z nimi. 

Obecnie niektóre uprawy, zwłaszcza zbóż, są w dużym stopniu zniszczone. Apelujemy o ogłoszenie 
klęski żywiołowej i udzielenie pomocy rolnikom. Zwracamy się również o wsparcie w działaniach takich 
jak : 

1) zawieszenie konieczności zazieleniania na naszym terenie, co umożliwiłoby skuteczniejszą walkę jesienią 
z gryzoniami; 

2) współpracę z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa celem wprowadzenia skuteczniejszych 
substancji gryzoniobójczych. 

Ogłoszenie stanu klęski umożliwiłoby rolnikom skorzystanie ze środków pomocowych.
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