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Dolyczy: siacji melcorologicznych 

W odpowiedzi na pismo 1N.II!.7I60.9.20I9.MF z dnia 24.04.2019 (oirzymano 
07.05.2019 r.). Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panst^\•owy Instytut 
Badawczy (lUNG-PIB) w Puiawach przcsyla informacjQ dotyczac^ zapylaii i uwag 
samorz^dow z woj. opolskiego zainteresowanych budow^ na swoini lercnie stacji 
nietcorologicznych pracuj^cych na rzecz Systemu Moniioringu Snszy Rolniczej. 

Pytanie UW w Opolu 
I. Kto b^dzic odpowiadal za flnansowanic budowy, utrzymania i obslugi 

stacji monitoringu suszy? 

Odp, lUNG-PIB: 
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa — Paiistwowy Instytut Badawczy 

w Putawach posiada bardzo ograniczone srodki na zakup nowych siacji 
mcteorologicznych. Instytut w c i ^ u roku dokonuje zakupu 1-2 stacji, klorc 
slawiane w miejscach, w ktorych wyslQpujQ dotkliwy ich brak, czyli w miejscach 
okreslanych jako ,,biatc plamy" pod wzgl^dem rozmieszczenia stacji. W lym roku 
zamierzamy poslawic lakie stacje na Mazowszu. 

Finansowanie budowy nowych stacji, ulrzymanic i obsiuga siacji jest w gesiii 
inwestora. 
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Pytanic UW w Opolii 
2. Czy j.s.t vr\og^ liczyc na zewn^trzne dofinansowanie do zakupu i budowy stacji? 
Jesli tak to z jakich zrodef? 

Odp. lUNG-PIB: 
Jak napisalismy powyzej (pkt. 1) lUNG-PIB slawia siacjc meieorologiczne z 

wlasnych srodkow. Nie mamy natomiast wicdzy w jaki sposob i z jakich zrodcl 
Jcdnosiki Samorz^du Terytorialnego mog^ te srodki pozyskac. 

Pytanic UW w Opolu 
3. Jakie kwestie prawne dotycz^ce gruntu na ktorym b^dzie znajdowata si^ 
stacja jak i samego obiektu, tj. dzierzawa, geodezyjne wydzielenie dziatki, 
ubezpieczenie obiektu od zniszczeh i uszkodzeh? 

Odp. lUNG-PIB 
Za wszystkic wymienionc kwestie odpowiada wlascicici (inwesior) slacji. 

Pytanic UW w Opolu 
4. Czy mozna do systemu wtgczyc prywatne stacje nneteorologiczne? Np. 
przedsi^biorstw rotnych. 

Odp. lUNG-PIB 
Do Systemu Moniioringu Suszy Rolniczcj mozna wlaczyc lyiko siacjc 

spelniajttce wymogi IMGW i WMO. Warunki jakic te stacje powinny spelniac 
lUNG-PlB wyslat w e-niailu z dnia I I kwietnia 2019 r. skicrowanym do Pani 
Malgorzaty Kaluza-Swoboda Dyrcktor Wydzia!u Infrastniktury i Nicruchomosci 
UrzQdu Wojcwodzkiego w Opolu. 

Pytanic UW \v Opolu 
5. Czy gmina sama moze decydowac o rodzaju stacji pomiarowych? 

Odp. lUNG-PIB 
Wymagania technicznc dia auiomalycznych stacji meleorolbgicznych pracuj^cych 
na rzccz Systemu Moniioringu Suszy Rolniczcj zoslaly przedstawione w pismic 
lUNG-PIB do Pana Wojewody Opolskicgo Adriana Czu'baka {NAI.07I.5.2018.DA 
z dnia 7 grudnia 2018 r,). 
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Pytanie U W w Opolu 
6: Jakie szczegotowe koszty zwl^zane z eksptoatacjq stacji? 

Odp. lUNG-PIB 
Szczegofowe koszty zwii^zanc z cksploatacji^ stacji .meteorologicznych zostaly 
przedslawione w pisniic lUNG-PIB do Pana Wojewody Opolskiego Adrians 
Czubaka (NAI.071.5.2018.DA z dnia 7 grudnia 2018 r.) 

Pytanie UW w Opolu 
7. Czy lUNG b^dzie prowadzit szkolenla dia pracownikdw UrzQdu Gminy? Czy 
b^dq to zewn^trzni specjalisci? 

Odp. lUNG-PIB 

Stacje melcorologicznych pracujqce na rzecz Systernu Monitoringu Suszy Rolniczej 
sii calkowicie zautotnalyzowane (l^cznic z wysylaniem danych na serwer). Udzial 
obshigi qgranicza siQ do wykoszenia irawy i sprawdzenia czystosci dcszczoniierza, 
wiQc nie ma zatcm potrzeby przcprowadzenia specjalnych szkoleii (oprocz 
czyszczcnia deszczomicrza). 

Pytanie UW w Opolu 
8. Jaka jest powierzchnia gruntu wymagana pod budowy stacji? 

Odp. lUNG-PIB 
7,5x7,5 m, czyli ok 56 

Pytanie UW w Opolu 
9. Na jakich gruntach mozna budowac stacje (skarb panstwa, podmioty 
prywatne)? 

Odp. lUNG-PIB 
Decyzja ta'nalczy do wlasciciela stacji. Mogt\ to bye dziaiki samorzi^du lub tez 
wlascicicli prywalnych. 
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Pytanie UW w Opolu 
10. Prezydent Miasta Opola informuje, iz IMGW w Opolu jest gotowa do 
wspotpracy z lUNG. Proponuje lokalizacj^ stacji w okolicach Elektrowni Opole. 

Odp. lUNG-PIB 

Uprzejmie informujemy. ze w Opolu jest juz ziokalizowana stacja IMGW, w 
zwiazku z tym dublowanie danych poprzez postawicnie nowcj stacji jest malo 
zasadne. Ale jczeli TMGW uzna, zc warunki na postawicnie stacji w okolicach 
Elektrowni Opole b^d^ dobre i ma srodki na jej postawicnie lo decyzja czy zcchcc 
dokonac takicj inwestycji nalczy oczywiscie do IMGW. 

Natomiast w przypadku podj^cia decyzji zakupu stacji na rzecz Systemu 
Moniioringu Suszy Rolniczcj - lUNG-PIB w Pulawach deklaruje: 

1. Analizq wyboru lokalizacji stacji 
2. Pokrywanie kosztow przesylu danych 
3. Nalczytc opracowywanic pozyskiwanych danych 
4. Prowadzcnie ustug hostingowych (przechowywanic i archiwizacja danych na 

serwerze) 
5. Pelny dost^p do.danych z zakupionych stacji. 

Z powazaniem 

Dvrrtt 
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Jednostka organizacyjna lUNG-PIB: Zaktad Agrometeorologii i Zastosowati Informatyki 

Osoba do kontaktu: 
Inz. Leszek Purchata, te! 814786 756 
Adres e-mail: Ipurchala^iunR.pulawy.pt 

dr hab. Andrzej Doroszewski, prof, nadzw, 
Telefon: 81 4786 750 
Adres e-mail: ador@iunE.pulawv.pl 


