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POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA W-MIR 

 

W dniach 20-21 maja 2019 roku w Brajnikach odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. Było to ostatnie w tej kadencji posiedzenie Walnego Zgromadzenia.  

Podczas posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z działalności W-MIR wraz 

ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium 

Zarządowi W-MIR za 2018 rok. Prezes W-MIR – pan Jan Heichel podsumował kończącą się kadencję, 

a wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił informację z bieżących prac Zarządu KRIR 

i omówił obecną sytuację w rolnictwie. Ponadto, wręczono odznaki „Zasłużony dla samorządu 

rolniczego” oraz pamiątkowe medale i podziękowania instytucjom współpracującym w obecnej 

kadencji z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą.  Podczas posiedzenia przyjęto dwa wnioski: wniosek 

 o zmianę przepisów w programie „Młody Rolnik”, które obecnie uniemożliwiają udzielenie pomocy 

i wsparcie dla dzieci rolników, które w wyniku postępowania spadkowego stały się 

współwłaścicielami gospodarstwa rolnego będąc jeszcze nieletnimi oraz wniosek o wystąpienie do 

ustawodawcy o przywrócenie wcześniejszych emerytur rolniczych (55 lat dla kobiet i 60 lat dla 

mężczyzn). 

 

 

POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR 

 

W maju odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (6 oraz 21 maja), 

podczas których Zarząd Izby zajął się następującymi sprawami: 

− Realizacją wniosków napływających z Rad Powiatowych W-MIR. 

− Opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

− Bieżącym monitorowaniem realizacji budżetu Izby.  

− Współorganizacją konkursu „ Smaki Wsi”. 

− Organizacją XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR, które odbyło się w dniach 20-21 maja 2019 r.  

Ponadto Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy o utworzeniu Związku 

Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”. 

 

 

POSIEDZENIA KOMISJI W-MIR 

 

− 16 maja 2019 r. w Olsztynie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Budżetowej 

W-MIR. Podczas posiedzenia główna księgowa przedstawiła wykonanie budżetu Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej za 2018 rok. Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej 

pracy Zarządu na podstawie realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia W-MIR, uchwał 

Zarządu oraz wniosków podjętych przez Rady Powiatowe i komisje problemowe. Komisja 

Rewizyjna opracowała także wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu W-MIR za 2018 rok. 

Podczas spotkania obie Komisje podsumowały swoją działalność w V kadencji oraz rozważały 
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zadania stojące przed strukturami izby, które zostaną powołane w nadchodzących wyborach. 

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes W-MIR – pan Romuald Tański. 

− 22 maja 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej, przy 

udziale członkiń Rad Powiatowych W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR. 

Panie podsumowały działalność Komisji w bieżącej kadencji. W podziękowaniu za pracę na rzecz 

samorządu rolniczego Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Gursztyn przekazała członkiniom 

Komisji piękne sadzonki róż. 

 

 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

− 10 maja 2019 r. w Idzbarku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim. W ostatnim w tej kadencji spotkaniu uczestniczyli Prezes W-MIR - pan Jan Heichel 

i Członek Zarządu - pan Marek Kuźniewski. Podczas posiedzenia Przewodnicząca Rady - pani Zofia 

Stankiewicz podsumowała działalność Rady w V kadencji w latach 2015 – 2019. Następnie 

członkom Rady zostały wręczone pamiątkowe medale za pracę w strukturach W-MIR. Złożono 

również podziękowania instytucjom działającym na rzecz rolnictwa z powiatu ostródzkiego. 

Prezes W-MIR - Jan Heichel przypomniał o zbliżających się wyborach do izb rolniczych 

i podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie i pracę na rzecz rolników Warmii i Mazur. 

− 17 maja br. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie lidzbarskim. Podczas posiedzenia zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii 

omówił aktualną sytuację w związku z występowaniem ASF. W roku 2019 znaleziono w pow. 

lidzbarskim 91 padłych dzików, z czego 82 sztuki były zakażone. Większość chorych zwierząt 

znaleziono wzdłuż granic z powiatami bartoszyckim i braniewskim, natomiast w gminie Lubomino 

nie znaleziono żadnego chorego zwierzęcia. Przypomniane zostały również zasady bioasekuracji. 

Kierownik ARiMR w Lidzbarku Warmińskim poinformowała  zgromadzonych o ilości wydanych 

decyzji z tytułu poszczególnych płatności za rok 2018. Wystawionych zostało 95 % decyzji dot. 

przyznania płatności bezpośrednich, 97 % decyzji z zakresu ONW, 86 % decyzji rolno-

środowiskowo-klimatycznych, 65 % decyzji dot. rolnictwa ekologicznego i 91 % decyzji 

rolnośrodowiskowych. Do dnia 17 maja br. zostało przyjętych 1500 wniosków z zakresu płatności 

bezpośrednich w ramach kampanii 2019. Kierownik ARiMR przedstawiła również harmonogram 

najbliższych naborów w ramach PROW 2014 -2020. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego zaprosił do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej i BHP, kursach 

chemizacyjnych i licznych wyjazdach szkoleniowych i pokazowych. Podczas posiedzenia 

omówiono również problemy związane z szacowaniem szkód łowieckich. Pan Marek Kuźniewski – 

Przewodniczący Rady oraz Członek Zarządu W-MIR przekazał bieżące informacje z prac Zarządu 

Izby.  

− 17 maja 2019 w Kalinowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR 

z powiatów oleckiego, ełckiego i gołdapskiego. Podczas spotkania dyskutowano o zmianach 

w płatnościach ONW oraz zagrożeniach wynikających z występowania ASF. Przewodniczący  Rad 
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podziękowali kierownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa za współpracę 

w dobiegającej końca kadencji, a członkowie Rad otrzymali pamiątkowe medale. 

− 23 maja br. w Mrągowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

mrągowskim. W spotkaniu, poza członkami Rady, udział wzięli przedstawiciele  instytucji 

rolniczych powiatu oraz Wójt Gminy Mrągowo. Podczas posiedzenia omówiono  planowany 

i prawdopodobnie ostatni nabór wniosków w ramach działania PROW 2014 – 2020: „Ułatwienie 

startu młodym rolnikom”. Przewodniczący Rady - pan Mateusz Dudziak podsumował czteroletnią 

działalność samorządu rolniczego i działania realizowane wspólnie z pozostałymi instytucjami 

rolniczymi powiatu. Obecny na posiedzeniu Prezes W-MIR - pan Jan Heichel omówił bieżącą 

sytuację w rolnictwie i działania podejmowane przez Zarząd W-MIR.  Następnie członkowie Rady 

zapoznali się z dokumentami otrzymanymi z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

ws. zaopiniowania przedłużenia umów dzierżawy dotyczących gruntów w obrębie Piecki. Podczas 

posiedzenia podjęto również decyzję dotyczącą dofinansowania Olimpiady Wiedzy Rolniczej 

w powiecie mrągowskim. 

− 23 maja br. w Kętrzynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

kętrzyńskim.  W posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn oraz Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kętrzynie, który omówił aktualną sytuację w związku z występowaniem ASF oraz 

stan przestrzegania zasad bioasekuracji w 44 gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną 

w powiecie. Przedstawicielka Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie 

przedstawiła obecne procedury zgłaszania strat łowieckich oraz zaprosiła na organizowane przez 

PZDR szkolenia. Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR przekazał zgromadzonym 

bieżące informacje z prac Zarządu Izby. 

− 24 maja 2019 r. w Zastawnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie elbląskim. W ostatnim w tej kadencji posiedzeniu uczestniczyli Prezes W-MIR - pan 

Jan Heichel oraz przedstawiciele instytucji rolniczych z powiatu elbląskiego współpracujących 

z Radą Powiatową. Przewodniczący Rady - pan Roman Puchalski przedstawił sprawozdanie 

z działalności Rady w latach 2015 – 2019. Następnie Przewodniczący wraz z Prezesem w-MIR 

wręczyli członkom Rady pamiątkowe medale za pracę w strukturach W-MIR. Złożono również 

podziękowania instytucjom działającym na rzecz rolnictwa. Prezes W-MIR - Jan Heichel 

przypomniał o zbliżających się wyborach do izb rolniczych i podziękował wszystkim obecnym za 

zaangażowanie i pracę na rzecz rolników Warmii i Mazur. 

− 27 maja br. w Szczytnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

szczycieńskim. Podczas posiedzenia omawiano sprawy dotyczące wdrażanych działań PROW 

2014 – 2020 w roku bieżącym i przyszłym. Przewodniczący Rady - pan Romuald Tański 

podsumował czteroletnią działalność samorządu rolniczego i działania podejmowane na rzecz 

rolników. Omówiono również zmiany w prawie dotyczące obrotu ziemią rolniczą, konieczność 

opracowania planów nawozowych przez rolników i przebieg naboru wniosków o przyznanie 

płatności bezpośrednich w roku bieżącym. W posiedzeniu, poza członkami Rady, wzięli udział 

przedstawiciele instytucji rolniczych powiatu szczycieńskiego oraz Starosta Szczycieński. 
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− 27 maja br. w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

bartoszyckim. Podczas spotkania przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa omówił 

działalność oraz ofertę KOWR przygotowaną m.in. dla zadłużonych rolników.  Powiatowy Lekarz 

Weterynarii przedstawił aktualną sytuację w związku z występowaniem ASF. Podał, iż nowych 

ognisk nie odnotowano, natomiast ze znalezionych 101 padłych dzików 62 sztuki były zakażone. 

Członkowie Rady podjęli problem odpłatności za zbierane padłe dziki. Rada zwróciła się do 

Zarządu Izby o interwencję w sprawie odpłatności za zbieranie i utylizację padłych dzików na 

terenach zagrożonych. Obecne przepisy prawa obciążają finansowo rolnika za każdego 

znalezionego na jego terenie padłego dzika. Koszt utylizacji 1 sztuki to 650 zł. ASF jest chorobą 

zwalczaną z urzędu, w związku z tym koszty utylizacji padłych sztuk powinien ponosić Skarb 

Państwa. Kierownik ARiMR przekazała, iż w powiecie bartoszyckim prawie zakończono 

wydawanie decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich, ONW,  rolno-środowiskowo-

klimatycznych i ekologicznych za rok 2018. Do dnia 26 maja br. złożonych zostało 1940 wniosków 

o dopłaty w ramach kampanii 2019. Kierownik PZDR omówił szkolenia zrealizowane w 2019 r. 

i zaprosił na zaplanowane szkolenia wyjazdowe. Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR 

przekazał zgromadzonym bieżące informacje z prac Zarządu Izby.  

− 27 maja br. w Chełmżycy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

iławskim. Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z kwestiami poruszonymi podczas XIII 

Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Pani Małgorzata Kalitowska 

przedstawiła informacje nt. aktualnej sytuacji dot. afrykańskiego pomoru świń. Na zakończenie 

V kadencji funkcjonowania Rady Powiatowej, Przewodniczący – pan Witold Socha podsumował 

działania samorządu rolniczego, a także podziękował przedstawicielom instytucji działających na 

rzecz rolnictwa za owocną współpracę.  

− 27 maja br.  w Węgorzewie odbyło się posiedzenie Rady W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

Przewodniczący - pan Robert Nowacki dokonał podsumowania kadencji 2015 - 2019, a także 

w ramach bardzo dobrej współpracy wręczył dyplomy z podziękowaniami przedstawicielom 

samorządu terytorialnego oraz instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Podczas posiedzenia 

zostały także przedstawione informacje z zakresu obsługi wniosków dotyczących przyznania 

płatności obszarowych za rok 2018 oraz planowane w 2019 roku działania PROW 2014-2020.  

− 29 maja br. w Działdowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

działdowskim. Podczas posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie przedstawił 

informacje nt. afrykańskiego pomoru świń. Natomiast Kierownik BP ARiMR w Działdowie  

zapoznał obecnych z realizacją wdrażanych programów pomocowych oraz z aktualnym stanem 

złożonych wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019. W związku z kończącą się 

kadencją funkcjonowania Rady, Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom za owocną 

współpracę, a także przedstawił terminarz wyborów do izb rolniczych, które odbędą się w dniu 

28 lipca 2019 r.   

− 29 maja br. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

olsztyńskim. Podczas ostatniego w V kadencji posiedzenia Rada Powiatowa W-MIR spotkała się 

z panią Bogusławą Popielarz-Borko - kierownikiem BP ARiMR w powiecie olsztyńskim, która 
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przedstawiła informacje dotyczące stanu realizacji płatności za 2018 rok oraz naboru wniosków 

o płatności w 2019 roku. Z kolei pan Mirosław Karczewski - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Olsztynie poinformował zebranych o działaniach podejmowanych przez Inspektorat w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w powiecie olsztyńskim. Następnie omówiono sprawy 

bieżące oraz podsumowano działalność Rady oraz organów W-MIR w latach 2015-2019. 

− 30 maja br. w Nidzicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele  instytucji rolniczych powiatu nidzickiego, Wójt 

Gminy Janowo oraz członkowie Rady. Podczas posiedzenia omówiono nabór wniosków w ramach 

działania PROW 2014 – 2020: „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Pan Waldemar Szymański -

pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy zwrócił się do Prezesa W-MIR 

o podjęcie działań mających na celu rozgraniczenie postępowania dotyczącego ASF na oddzielne 

dla dzików i trzody chlewnej. Przewodniczący Rady - pan Piotr Miecznikowski podsumował 

czteroletnią działalność samorządu rolniczego i działania realizowane wspólnie z instytucjami 

rolniczymi powiatu. Obecny na posiedzeniu Prezes W-MIR - pan Jan Heichel omówił bieżącą 

sytuację w rolnictwie i działania podejmowane przez Zarząd W-MIR. Podczas posiedzenia 

rozmawiano również o sprawie nadmiernego wzrostu populacji bobra w powiecie oraz 

konieczności kontynuowania działań na rzecz poprawy stanu melioracji i urządzeń wodnych.  

− 31 maja br. w Giżycku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

Podczas posiedzenia omówiono sytuację epizootyczną na terenie powiatu giżyckiego. Powiatowy 

Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń 

w roku 2019. Ognisko wystąpiło w gospodarstwie znajdującym się na terenie gminy Giżycko. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii podkreślił, że w gospodarstwie tym wdrożone zostały procedury 

związane z likwidacją choroby. Natomiast pani Izabela Szostak – kierownik ARiMR BP Giżycko 

przedstawiła informacje dotyczące możliwości pozyskania środków z tytułu wystąpienia ogniska 

wirusa ASF. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady - pan Ryszard Wołkoński 

podziękował instytucjom pracującym na rzecz rolnictwa za owocną współpracę i wręczył dyplomy 

z podziękowaniami. 

− 31 maja br. w Braniewie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

braniewskim. W posiedzeniu uczestniczył pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR oraz 

przedstawiciele instytucji rolniczych współpracujących z Radą Powiatową w mijającej kadencji. 

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady - Tomasz Gursztyn przedstawił sprawozdanie 

z działalności Rady w latach 2015 – 2019. Następnie wraz z Członkiem Zarządu - panem Markiem 

Kuźniewskim wręczyli pamiątkowe medale za pracę w strukturach W-MIR dla członków Rady oraz 

instytucji współpracujących z Radą w mijającej kadencji. W trakcie posiedzenia dyrektor Elewarr 

w Malborku – pan Wojciech Tołkin–Żmijewski przedstawił przebieg prac inwestycyjnych firmy 

Elewarr w Braniewie. Na zakończenie posiedzenia pan Marek Kuźniewski przypomniał 

o zbliżających się wyborach do izb rolniczych i podziękował wszystkim członkom Rady 

Powiatowej i instytucjom  za zaangażowanie i pracę na rzecz rolników Warmii i Mazur. 
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INNE SPOTKANIA:  

− 3 maja w Wieliczkach odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez 

rolników powiatu oleckiego, dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W uroczystości wziął udział pan Jan Heichel - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 

członkowie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim oraz zaproszeni goście. 

− 9 maja pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu uczestniczył w XVI posiedzeniu Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy w Olsztynie. 

− 9 maja przedstawiciele Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej brali udział w konferencji 

pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”, która odbyła się 

w Olsztynie. Na konferencji omawiane były zagadnienia dot. roli izb rolniczych w kształtowaniu 

i realizacji polityki rolnej państwa oraz problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie 

warmińsko-mazurskim.  

− 13 maja pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu oraz pan Bartłomiej Lewalski - Członek Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego 

Zespołu ds. Debaty Publicznej poświęconemu tematowi tzw. „ustawy odorowej” w Sejmie RP 

w Warszawie. Wszyscy zebrani na posiedzeniu zgodzili się, że projekt ustawy o minimalnej 

odległości od planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może 

wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej należy odrzucić, ponieważ 

zaproponowane przepisy uderzają w małe i średnie gospodarstwa. Przypominamy, że samorząd 

rolniczy odniósł się krytycznie do projektu w piśmie z 11 kwietnia 2019 r. Prezes KRIR Wiktor 

Szmulewicz w swojej wypowiedzi podczas posiedzenia  podkreślił, że projekt ustawy należy 

odrzucić, a jednocześnie istnieje potrzeba powołania zespołu zajmującego się ochroną produkcji 

rolnej na obszarach wiejskich. 

− 24 maja w Szczepankach (gmina Wydminy) odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną oraz 

chronioną na terenie gminy Miłki. Spotkanie miało na celu wskazanie skali problemu szkód 

wyrządzanych głównie przez dziki w uprawach polowych oraz wypracowanie sposobu 

ograniczenia powstawania tych szkód. 

− 24 maja pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu uczestniczyła w uroczystym rozstrzygnięciu VIII 

Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Smaki Wsi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Karolewie. 

− 27 maja pan Jerzy Salitra - Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim 

uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej ds. wieprzowiny w Copa w Brukseli. 

− 28 maja członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (31 osób) uczestniczyli w konferencji 

„Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”, które odbyło się 

w gmachu Sejmu RP w Warszawie. Organizatorem spotkania była podkomisja ds. zmiany ustawy 

o izbach rolniczych, której przewodniczącym jest poseł Krzysztof Jurgiel. Zaproszeni goście, m.in.: 

Jan Krzysztof Ardanowski, Wiktor Szmulewicz, prof. dr hab. Beata Jeżyńska, prof. dr hab. Monika 

Król, omawiali rolę izb rolniczych w kształtowaniu przepisów i współpracy na linii rząd - izby 

rolnicze. Omawiane były także modele funkcjonowania izb w Europie, potrzeby zmian 
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w funkcjonowaniu izb rolniczych i nadanie większych możliwości w kształtowaniu prawa przez 

samorząd rolniczy. Konferencja zakończyła się dyskusją pomiędzy zaproszonymi gośćmi 

a przybyłymi przedstawicielami izb rolniczych i organizacji branżowych.  

− 30 maja pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. 

Gospodarki wodą, zasobami i glebą w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

 

 

PISMA: 

− 7 maja br. Zarząd W-MIR skierował pismo do Nadleśnictwa Maskulińskiego w Rucianem Nida, do 

wiadomości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w sprawie kosztów wyceny 

doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąk i pastwisk do stanu pierwotnego przy szacowaniu 

szkód łowieckich wyrządzonych przez dziki. Zarząd Izby zwrócił uwagę, że aktualnie obowiązujące 

średnie stawki za usługi rolnicze są wyższe, a kwoty odszkodowania zaproponowane przez  

nadleśnictwo nie są dostateczne na doprowadzenie uszkodzonej łąki do stanu pierwotnego. 

Zarząd zwrócił się z prośbą, aby podczas wyceny odszkodowania za uszkodzone uprawy były 

brane pod uwagę aktualnie obowiązujące stawki za usługi rolnicze. 

− 9 maja br. Zarząd W-MIR pozytywnie zaopiniował zmianę planu zagospodarowania gminy 

Węgorzewo, obręb Trygort. Plan zagospodarowania przestrzennego nie koliduje z prowadzeniem 

rodzinnych gospodarstw rolnych.  

− 10 maja br. Zarząd Izby wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagami do 

projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań 

weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. 

Wskazano, iż należy zmienić zasięg terytorialny funkcjonowania rzeźni z terenu powiatu na 

np. powiat i powiaty ościenne lub gminę i gminy ościenne, ewentualnie w promieniu 50 – 70 km 

od miejsca położenia rzeźni. Ponadto § 4 pkt 8 powinien być spójny z § 2 pkt 1 i powinien mieć 

brzmienie: „W rzeźni rolniczej poddawane są ubojowi wyłącznie zwierzęta utrzymywane 

w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia, lub utrzymywane w gospodarstwie 

położonym w tym samym powiecie/powiecie ościennym/w  promieniu 50-70 km od miejsca 

lokalizacji rzeźni,  bezpośrednio po ich doprowadzeniu lub przetransportowaniu do tej rzeźni”. 

Należy również wprowadzić zapis dot. przekazywania odpadów oraz jasno określić wymagane 

uprawnienia osoby ubijającej, a także umożliwić udostępnienie danych kontaktowych osób 

prowadzących rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej (za ich zgodą) u Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowych Zespołach 

Doradztwa Rolniczego czy biurach izb rolniczych. Powinien także zostać wprowadzony zapis 

o minimalnym procencie (np. 50%) sztuk ubijanych pochodzących z gospodarstwa właściciela 

„małej rzeźni” oraz dot. zwierząt będących własnością posiadacza „małej rzeźni” tj. zwierzęta 

zakupione powinny spędzić min. połowę długości życia w gospodarstwie w/w rolnika. 

− 21 maja br. Zarząd W-MIR przesłał do KRIR odpowiedzi na pytania dotyczące problemu 

zagospodarowania folii używanych w rolnictwie. Z odpowiedzi wynika, że problem 
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zagospodarowania odpadów tego rodzaju w województwie warmińsko-mazurskim jest bardzo 

duży. Problem dotyczy przede wszystkim następujących rodzajów odpadów: worki typu big bag, 

opakowania po nawozach, folie kiszonkarskie po balotach i z pryzm, sznurki, siatki po balotach, 

a także zużyte opony. Z informacji uzyskanych od rolników wynika, że do lipca 2018 firmy 

odbierały folię bez problemu, bezpłatnie na zgłoszenie, ponieważ cena jej sprzedaży pokrywała 

koszty działalności. Wynosiła wówczas około 1100 zł za tonę. Obecnie jest to nieopłacalne 

z powodu złego zbytu i niskiej ceny - około 380 zł za tonę. Jest coraz mniej firm, które zgłaszają 

się po odbiór folii. Rolnicy muszą dopłacać za odbiór, zwłaszcza brudnych odpadów. Rolnicy 

tłumaczą to brakiem zainteresowania zakupem tych odpadów przez Chiny. Odpowiedziano, że 

nie ma możliwości belowania takich odpadów w gospodarstwie. W-MIR zasugerowała, aby 

z odpadami foliowymi działo się tak samo, jak w przypadku opakowań po ŚOR tj. w przypadku 

niechcianego sznurka, folii, worków po nawozach, czy siatki – według zasady ten kto sprzedaje 

dany produkt, odbiera także odpad.  

− 30 maja br. Zarząd W-MIR złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawozdanie 

z realizacji czynności dopuszczonych decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora na wniosek 

W-MIR dotyczącej odłowu bobra europejskiego w gminie Kozłowo (powiat nidzicki). Do 30 

kwietnia br. odłowiono 2 rodziny bobrowe, tj. łącznie 12 osobników. Dokonano także zniszczenia 

tam bobrowych oraz innych czynności dopuszczonych decyzją, a niezbędnych do odłowu bobrów. 

− 30 maja br. Zarząd Izby przekazał do Krajowej Rady Izb Rolniczych informację dot. 

najistotniejszych obecnie tematów dotyczących gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP. 

Wskazano następujące kwestie: 

− rozpoczęcie pracy nad oddzielną ustawą określającą kwestię dzierżaw gruntów rolnych 

(regulujących zarówno dzierżawę z Zasobu WSRP, jak i w obrocie prywatnym); 

− uwzględnienie w znowelizowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego roli Izb Rolniczych 

w procedurze nabywania gruntów rolnych przez nie-rolników (obecna nowela wyklucza 

samorząd rolniczy z tego obszaru działania); 

− dla podmiotów, które nie dokonały 30% wyłączeń proponujemy nie przedłużanie umów 

dzierżawy na 50% areału będącego przedmiotem umowy dzierżawy, zaś na drugie 50% 

przedłużać umowę dzierżawy. 

− W maju Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał jedną opinię i 3 informacje zwrotne 

dla komorników sadowych w sprawie zajętego mienia rolniczego. Opinie i informacje wydawane 

są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów 

należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Wydanie 

opinii i informacji każdorazowo odbywa się na podstawie wizyty w gospodarstwie i analizy 

dokumentów.  
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AKTUALNOŚCI 

 

Wybory 2019 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przypomina, że zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na 

członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. 

W przypadku braku kandydatów nabór dodatkowy będzie prowadzony do 11 lipca 2019 r. Tryb 

zgłaszania kandydatów na członków Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, 

znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. 

Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa 

wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego 

do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

2. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez 

niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby 

prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach 

prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów. 

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i miejsce 

zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, 

a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej. 

4. Do zgłoszenia załącza się: 

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu 

wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba 

członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby 

posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających 

zgłoszenie kandydata 

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu 

wyborczym, 

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata,  

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej 

osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił 

przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli 

zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 

3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów. 

5) oświadczenie kandydata o niekaralności 

6) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych 

Informacje dot. wyborów znajdują się na stronie internetowej www.wmirol.org.pl (zakładka WYBORY 

2019). 
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Festiwal kultur „U noju na Warniji” 

Do 17 czerwca br. czekamy na zgłoszenia zespołów chcących wziąć udział w II edycji Festiwalu kultur 

„U noju na Warniji”. Na wydarzenie, które odbędzie się 6 lipca br. w Gietrzwałdzie, składają się 

występy zespołów ludowych i biesiadnych oraz prezentacja rękodzieła ludowego. Przegląd kapel ma 

charakter konkursu. Festiwal organizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą wspólnie 

z Gminą Gietrzwałd, Stowarzyszeniem „Piękny Most” oraz Zespołem „Pokolenia”. Imprezą 

towarzyszącą festiwalowi będzie piknik zbożowy „Smaczne i zdrowe produkty zbożowe”. Więcej 

informacji:  https://bit.ly/2wyx0pR.  

 

 

Konsultacje publiczne projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030” 

(SZRWRiR 2030).  

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://bit.ly/2XiJfT8. Uwagi, wnioski, opinie 

można składać do 2 lipca 2019 r. na adres: strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje 

SZRWRiR”) lub na adres pocztowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, 

Analiz i Rozwoju, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa. 

Źródło: gov.pl 

 

 

Straty w rolnictwie na Warmii i Mazurach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi 

Do dnia 30 maja 2019 roku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły wnioski 11 gmin 

o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi w 90 gospodarstwach rolnych, na powierzchni 1477 ha, a mianowicie: 

− przymrozkami wiosennymi w 27 gospodarstwach (gm. Stawiguda, Barczewo, Mrągowo, Ryn, 

Grodziczno, Lubawa, Kurzętnik, Dąbrówno Iława). Szkody wystąpiły w uprawach sadowniczych, 

na pow. 414 ha, 

− deszczem nawalnym i powodzią w 49 gospodarstwach rolnych (gm. Biała Piska). Szkody wystąpiły 

w uprawach rolnych na pow. 813 ha, 

− gradem w 13 gospodarstwach (gm. Biała Piska, Pisz). Szkody wystąpiły w uprawach rolnych na 

pow. 250 ha, 

− piorunem w 1 gospodarstwie (gm. Płośnica). 

 

 

Konkurs "Polska smakuje" 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. 

Celem Konkursu Polska smakuje jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym 

szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest 

adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych 
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producentów żywności, lokalne bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone 

i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.  

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich województw wyłonią 

półfinalistów oceniając estetykę fotografii oraz nawiązanie do regionu w którym została wykonana 

praca. Laureatów konkursu wybierze jury w Centrali KOWR.  

Nagrodami będą aparaty fotograficzne Fujifilm Instax Mini 9, Najlepsze prace będą wykorzystywane 

w materiałach promocyjnych KOWR. Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza 

dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs. Termin nadsyłania prac upływa 

24 czerwca 2019 r. 

Źródło: KOWR 

 

 

28 maja 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego 

Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, 

wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 

W wyniku znowelizowanej ustawy osoby, które nie są rolnikami będą mogły nabywać nieruchomości 

rolne do 1 ha położone na terenach miejskich i wiejskich. Gdy powierzchnia działki będzie większa niż 

1 ha, nabywca będzie musiał prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat. Zbycie gruntów przed 

upływem 5 lat będzie możliwe za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej. 

Nowelizacja rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - 

o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły 

nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele 

publiczne.  

Dotychczasowy obowiązek dawania przez nabywcę rękojmi należytego prowadzenia działalności 

rolniczej zostaje w wyniku nowelizacji zastąpiony wymogiem zobowiązania się przez nabywcę do 

prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości oraz wymogiem uzyskania opinii 

dotyczącej zamierzonej działalności rolniczej, wydanej przez właściwy wojewódzki ośrodek 

doradztwa rolniczego. 

Teraz ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących platformy informatycznej służącej zamieszczaniu 

ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, które wchodzących w życie po upływie 

12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

Wniosek samorządu rolniczego o zmianę procedur kontrolnych ARiMR 

Zarząd KRIR na wniosek samorządu rolniczego - m.in. Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił 

się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przeanalizowanie w trybie nadzoru procedur 

kontrolnych ARiMR i uzupełnienie ich zgodnie z poniższym. 
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Obecnie rolnik nie jest informowany o wszystkich kontrolach przeprowadzanych na miejscu w jego 

gospodarstwie przez ARiMR. Część kontroli przeprowadza się na wybranych pojedynczych działkach, 

głównie w kontrolach dywersyfikacji upraw, utrzymania obszarów proekologicznych i innych kontroli 

bezpośrednio na polu. Rolnik o przeprowadzonej kontroli dowiaduje się dopiero w momencie 

otrzymania decyzji obszarowej, która przeważnie jest wystawiana po żniwach i nie ma możliwości 

udowodnienia ewentualnych błędów pojawiających się w kontroli. Informowanie rolnika minimum 

dobę przed kontrolą i informowanie o wynikach kontroli niezwłocznie po przeprowadzonej kontroli 

powinno być obowiązkowe za każdym razem. Dzięki temu rolnik, który nie zgadza się z wynikami 

przeprowadzonej kontroli będzie mógł wnosić o przeprowadzenie dodatkowej kontroli 

w gospodarstwie. 

Osoby przeprowadzające kontrolę na miejscu obowiązkowo powinny mieć wykształcenie rolnicze, 

dzięki temu nie byłoby błędów w rozpoznaniu nazw uprawna kontrolowanych powierzchniach. 

Niedopuszczalne jest też angażowanie studentów do przeprowadzania kontroli terenowych, 

w wyniku których sankcje mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo są to osoby bez 

doświadczenia zawodowego, a wykonują bardzo odpowiedzialną pracę. 

Źródło: KRIR 

 

  

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o interpretację przepisów ustawy o odpadach 

Zarząd KRIR w dniu 22 maja 2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie interpretacji 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 z późn. zm.) czy rolnicy 

są objęci przepisami ww. ustawy. Wniosek w tej właśnie sprawie zgłosiła do Krajowej Rady również 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, po Walnym Zgromadzeniu W-MIR, które odbyło się w dniu 

29 marca 2019 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach podmioty miały wyznaczony czas na rejestrację 6 miesięcy 

od wprowadzenia rejestru (termin ten upłynął 24 lipca 2018 r.), a brak dokonania rejestracji wiąże się 

z karami finansowymi. Ponadto, jak wynika z przepisów ustawy, podobne kary mają dotyczyć 

podmiotów, które dokonają wpisu niezgodnego ze stanem rzeczywistym lub podają przy wpisie 

nieprawdziwe informacje. Dotyczyć to może sytuacji, gdy np. podmiot wskazał we wpisie tylko jedną 

podstawę wpisu, a powinien wskazać ich więcej. 

Art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy odsyła do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 

Zgodnie z art. 2 pkt 9b) niniejszej ustawy przez pojęcie przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Poz. 646, 1479, 

1629 i 1633), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na 

potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju. 

Natomiast zgodnie z art. 4. ust. 1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Art. 
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6. ust. 1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców stanowi, że przepisów ustawy nie 

stosuje się do: 

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 

ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia 

w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów 

wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1C ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.2); 

5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), które spełniają warunki, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 tej ustawy. 

W świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców rolnik nie jest przedsiębiorcą. 

Można zatem uznać, że rolnik nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu art. 50 ust. 1 pkt 1 

ustawy o odpadach. Tym samym nie powinien podlegać obowiązkowi zgłoszenia się do rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

Jednak w treści ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zawarta została definicja 

przedsiębiorcy, a jedynie został podany zakres podmiotowy ustawy, który obejmuje: 

1) wytwórcę odpadów – przez co rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 

powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza 

wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych 

odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji 

i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 

inaczej; oraz 

2) posiadacza odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę 

prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu 

odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości. 

Zgodnie natomiast z art. 18. 1. Ustawy o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub 

mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować 

i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby 

w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 

produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. 

Art. 50 ustawy o odpadach odnosi się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zakres podmiotowy obowiązku wystąpienia 
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z wnioskiem o wpis do rejestru wyznacza art. 50 ust. 1, obejmując nim wyszczególnione w tym 

ustępie rodzaje działalności prowadzonej na podstawie następujących ustaw: 

1) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców; 

2) ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

4) ustawa o bateriach i akumulatorach; 

5) ustawa o odpadach. 

W opinii Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych rolnicy nie podlegają przepisom ww. ustawy 

o odpadach, nie powinni, zatem podlegać obowiązkowi rejestracji, a kary przewidziane w tej ustawie 

nie powinny mieć zastosowania do rolników. 

Należy jednak zauważyć, że w gospodarstwach rolnych już były przeprowadzane kontrole przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska, w zakresie gospodarki odpadami. 

Zarząd KRIR prosi więc Pana Ministra o interpretację w tym zakresie licząc na potraktowanie sprawy 

jako istotnej dla środowiska rolniczego. 

Źródło: KRIR 

 

 

Opinia samorządu rolniczego nt. projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych 

zdolnościach produkcyjnych 

Samorząd rolniczy przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na 

terenie gospodarstw. 

Odnosząc się do przepisów ww. rozporządzenia, wnosimy następujące uwagi: 

− Ograniczenie w § 2. ust 1) uboju zwierząt pochodzących jedynie z gospodarstwa z terenu 

powiatu, na którym znajduje się rzeźnia, nie ma uzasadnienia. Naszym zdaniem należałoby 

rozszerzyć do co najmniej powiatów ościennych. 

− Wprowadzając w § 3. ograniczenia ilości zwierząt ubijanych, należałoby biorąc pod uwagę 

wydajność ubojową dostosować do co najmniej limitów sprzedawanego mięsa określonych 

w przepisach dotyczących RHD. 

− Zaproponowany w projekcie limit uboju drobiu i zajęczaków w stosunku do limitów uboju innych 

zwierząt, naszym zdaniem jest za niski i należy go zwiększyć. Limit 25 sztuk dziennie to ok 100 kg 

żywej wagi, a w innych kategoriach czy to trzody pow. 15 kg lub dużych sztuk bydła, koni dzienny 

limit to ok. 600 kg żywca. 

− Przepis ust 8. w § 4 powinien być spójny z § 2. ust 1 dlatego też, proponujemy następujące 

brzmienie „w rzeźni rolniczej poddawane są ubojowi wyłącznie zwierzęta utrzymywane 

gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia, lub utrzymywane gospodarstwie 

położonym w tym samym powiecie i powiatach ościennych, bezpośrednio po ich doprowadzeniu 

lub przetransportowaniu do tej rzeźni”. 
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Wprowadzane przepisy wychodzą naprzeciw od dawna zgłaszanym oczekiwaniom i postulatom 

rolników. 

Umożliwienie funkcjonowania rolniczych ubojni powinno w znacznej mierze ułatwić rolnikom 

prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego czy działalności marginalnej, 

lokalnej i ograniczonej w ramach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Jednakże utworzenie i prowadzenie przez rolników takich lokalnych mini-ubojni na potrzeby 

prowadzonych przez rolników ww. działalności, jak również usługowo dla innych gospodarstw, będzie 

zależało od przyjętych szczegółowych regulacji prawnych związanych m.in. z nadzorem sanitarno-

weterynaryjnym, jak również z opodatkowaniem takiej działalności. 

W załączonym do projektu uzasadnieniu brak jest omówienia tych problemów. W związku z tym 

samorząd rolniczy wnosi o uregulowanie poniższych spraw związanych z prowadzeniem ww. ubojni; 

− prowadzenie przez rolników ww. ubojni nie powinno być związane z koniecznością założenia 

działalności gospodarczej, a w konsekwencji przejścia z KRUS do ZUS, 

− projekt powinien wiązać się ze zmianą przepisów dotyczących kwalifikacji osób dokonujących 

uboju, tak aby po odbyciu szkolenia nie obowiązywała 3 miesięczna praktyka w ubojni, 

wprowadzone limity dziennego uboju zwierząt nie powinny wiązać się ze zwiększeniem opłat w 

cenniku weterynaryjnym za nadzór weterynaryjny oraz badanie zwierząt i mięsa w ubojniach 

rolniczych, 

− ubojnia rolnicza powinna podlegać uproszczonej formie zatwierdzenia, 

− rolnicy prowadzący ww. ubojnie nie powinni być objęci dodatkowym opodatkowaniem, 

− przed wejściem w życie projektu rozporządzenia zasadnym byłoby opracowanie przez GIW 

ujednoliconej instrukcji według której przeprowadzane będą kontrole i odbiory rzeźni rolniczych. 

Miałoby to na celu zapobiec rozbieżnościom, które pojawiają się podczas interpretacji 

rozporządzenia przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 

Ponadto mając na względzie, iż proponowana w projekcie możliwość uboju własnych zwierząt 

w rzeźniach rolniczych ma służyć na potrzeby własnego przetwórstwa w ramach RHD czy MOL, 

należałoby rozważyć wprowadzenie przepisu o minimalnym procencie sztuk ubijanych pochodzących 

z gospodarstwa właściciela „małej rzeźni". 

Źródło: KRIR 

 

 

Zapowiedzi dopłat do wapnowania, odbioru folii i usuwania azbestu 

10 maja minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem 

Krzysztofem Ardanowskim przedstawili programy priorytetowe dotyczące usuwania materiałów 

szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 

przeznaczono 300 mln zł na lata 2019-2023.  

Natomiast budżet „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest” wynosi 100 mln zł na lata 2019-2023. 
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Kolejny uruchamiany program, na który czekają wszyscy rolnicy to „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów z działalności rolniczej”, którego celem jest rozwój systemu zagospodarowania odpadów 

z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania 

w gminach.  

Źródło: Ministerstwo Środowiska 

 

 

Prawo łowieckie - wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych 

z dnia 17 września 2013 r. o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie 

z Konstytucją RP. Wyrok:  https://bit.ly/2Z0H0nW.  

I tak Trybunał orzekł, iż w zakresie, w jakim ustawa Prawo łowieckie przewiduje, że obwody łowieckie 

są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie organy z całkowitym pominięciem uprawnień 

rolników będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich – przepisy 

są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Natomiast w zakresie, w jakim ustawa przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń 

lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu 

łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym 

z taką odmową zgody – Trybunał uznał, że zapis ten jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 

ust. 3 Konstytucji.  

Źródło: KRIR 

 

 

Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich! 

W dniu 27 kwietnia 2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady 

zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776). 

Rozporządzenie określa: 

− sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich; 

− sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód 

łowieckich; 

− sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich; 

− sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie; 

− wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego. 

Poszkodowani właściciele lub posiadacze gruntów rolnych mają 3 dniowy termin na zgłoszenie 

szkody od jej stwierdzenia w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej - dotyczy wszystkich 

upraw. 

Szkody w użytkach zielonych podzielono na dwa okresy: 

− poza okresem wegetacyjnym szkodę należy zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie 

szkody przed doprowadzeniem do stanu pierwotnego; 
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− w okresie wegetacyjnym 3 dni od stwierdzenia. 

Informacje o terminie oględzin, szacowania wstępnego lub ostatecznego dzierżawca lub zarządca 

obwodu łowieckiego przekazuje pisemnie pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS. Taka sama 

procedura obowiązuje Lasy Państwowe (PGLP) w procedurze odwoławczej. 

Przy szacowaniu uwzględnia się stan i jakość uprawy oraz jakość płodu rolnego w pięciostopniowej 

skali, gdzie 1 oznacza stan/jakość bardzo złą a 5 stan/jakość bardzo dobrą. 

Stan uprawy - największy wpływ na ocenę ma wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz anomalie 

rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego - w szczególności warunki 

atmosferyczne. 

Jakość uprawy - największy wpływ na ocenę mają potencjalne możliwości plonowania ustalone na 

podstawie danej fazy rozwojowej roślin oraz warunki środowiskowo klimatyczne w danym okresie 

wegetacyjnym. 

Jakość płodu rolnego - największy wpływ na ocenę mają cechy zewnętrzne danego płodu wielkość 

kształt i zapach ale również występowanie szkód wyrządzonych przez szkodniki owadzie. 

Powierzchnię uprawy ustala się za pomocą taśmy mierniczej, dalmierzy, GPS, dronów. Uszkodzoną 

powierzchnię uprawy ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej. Zespół dokonujący 

szacowania szkód może przybrać osobę trzecią do pomocy w szacowaniu w szczególności do 

wykonania pomiarów.  

Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, 

jeżeli szkoda powstała w okresie: 

1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%, 

2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%, 

3) po dniu 25 maja – w wysokości 85% wyliczonej wysokości odszkodowania za szkody w uprawach. 

Uwaga! Przedstawiciel Izby Rolniczej uczestniczy tylko w postępowaniu odwoławczym na wniosek 

poszkodowanego! Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/776/1. 
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