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System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULARZ DO ZADANIA PYTAŃ W SPRAWIE SUSZY ROLNICZEJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Nazwa instytucji, gospodarstwa /rolnik/, Urząd Gminy Łomazy
4. Województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Łomazy
5. Miejscowość Łomazy, kod poczt. 21-532, poczta Łomazy
6. Adres mailowy: gospodarka@lomazy.pl, telefon: 83 3417076
Podanie danych adresowych jest niezbędne do przesłania odpowiedzi na zadane pytania, komentarze i
uwagi.
x Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
7. Pytania, komentarze i uwagi do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej:
Urząd gminy Łomazy w imieniu rolników zwraca się do Państwa z pytaniem dotyczącym suszy na
terenie gminy Łomazy. Niepokoi nas fakt nie uwzględnienia w monitoringu suszy upraw ziemniaka, dyń
i innych warzyw. Biorąc pod uwagę prace komisji powołanej przez Wojewodę susza poczyniła ogromne
straty także w tych uprawach. Rolnicy swoje straty oceniają w granicach 80%.
W imieniu rolników apelujemy o uznanie w Państwa raportach suszy w roślinach okopowych i
gruntowych zgodnie z wydanym raportem obowiązującym od 11maja do 10 lipca 2019r.

Łomazy 22-07-2019r
Miejscowość, data
Wypełniony formularz proszę przesłać na adres Instytutu:
Mailem: susza@iung.pulawy.pl (podpis nie jest wymagany)
Faxem: 81 886 45 47 lub pocztą z dopiskiem „Susza rolnicza”

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 34 21 wew. 321, fax: +48 81 886 45 47
www.iung.pulawy.pl, bkord@iung.pulawy.pl
NIP: 716-000-42-81

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 6, zwanym dalej „Administratorem Danych”, w tym w
szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu poczty e-mail w celu przygotowania i
przekazania odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz w celach marketingowych, promocyjnych, do opracowań naukowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

