
Wyższa składka w działach specjalnych
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Składki zdrowotne
dla rolników –
sprawdź co się
zmieni w 2014 r. 

W styczniu 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące składek zdrowotnych dla
rolników. Za tych, którzy mają gospodarstwa mniejsze niż 6 ha przeliczeniowych,
składkę zapłaci państwo. Natomiast dla rolników z działów specjalnych składka
wzrośnie z 144 do 151 zł.  str. 3

Państwowa ziemia 
na sprzedaż
Rolniku –
chcesz po-
większyć
swój obec-
ny areał
o kolejne
hektary? Sprawdź ofertę Agencji
Nieruchomości Rolnych. Na tere-
nie powiatów Północnego Ma-
zowsza nie brakuje ziemi, którą
państwo chce oddać w ręce far-
merów.

str. 4

Ślimaki smakiem nie 
różnią się od kurczka
Młode
małżeń-
stwo z Wy-
dmus (gm.
Myszyniec)
zajmuje się
dość nieco-
dzienną pracą – mają jedyną
w powiecie ostrołęckim hodowlnę
ślimaków. Widok 80 tysięcy sztuk
pełzających po polnej zagrodzie
robi wrażenie. 

str. 7

Minął termin składania
wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa 12 grudnia
zakończyła przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie pomocy w ra-
mach działania „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych oraz wprowa-
dzenie odpowiednich działań za-
pobiegawczych“.

str. 9

Nakład powyżej 50 000,  I kwartał 2014
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Krótszy dzień pracy, trudne i nieprzewidy-
walne warunki atmosferyczne, zwiększają ry-

zyko wypadków w gospodarstwach rolnych, dla-
tego warto przygotować się na przyjście zimy i od-
powiednio zabezpieczyć miejsce pracy. Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca
uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą sezon
zimowy. Zapobiec im może stosowanie podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa, o których niestety,
wiele osób zapomina. Jak pokazują statystyki naj-
częstszą przyczyną wypadków w gospodarstwach
zimą są upadki. Zapobiec im może utrzymywa-
nie w dobrym stanie nawierzchni podwórka i cią-
gów komunikacyjnych w gospodarstwie. Prace
należy rozpocząć od zniwelowania nierówności
terenu, odprowadzenia wody opadowej i utwar-
dzenia nawierzchni. W okresie opadów śniegu
systematycznie należy odśnieżać i posypywać pia-
skiem, solą gospodarczą lub popiołem, chodni-
ki, schody, przejścia i dojścia. Ważne też jest no-
szenie obuwia z antypoślizgową, protektorowa-
ną podeszwą i dobre oświetlenie miejsca pracy

oraz ciągów komunikacyjnych. Zimą, w czasie po-
ruszania się po drogach publicznych, nie można
zapominać o zasadzie: „widoczny bardziej bez-
pieczny”. Warto więc korzystać z materiałów
odblaskowych i latarek. Kamizelka, opaska lub
inne jaskrawe elementy nałożone na ciemne
ubranie sprawiają, że piesi i rowerzyści są bardziej
widoczni w świetle reflektorów pojazdów poru-
szających się po drogach. Więcej informacji o za-
sadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie
rolnym można znaleźć na stronie www.krus.gov.pl
PT KRUS w Ostrołęce
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Oczywiste zasady są najczęściej zapominane

Zabezpiecz się przed wypadkiem w okresie zimy
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Wyższa składka w działach specjalnych, w gospodarstwach do 6 ha płaci państwo 

Składki zdrowotne dla rolników 
– sprawdź co się zmieni w 2014 r. 
W styczniu 2014 r. wchodzą
w życie nowe przepisy
dotyczące składek zdrowotnych
dla rolników. Za tych, którzy
mają gospodarstwa mniejsze
niż 6 ha przeliczeniowych,
składkę zapłaci państwo.
Natomiast dla rolników
z działów specjalnych składka
wzrośnie z 144 do 151 zł. 

Nowelizacja ustawy o składkach zdrowot-
nych rolników jest najbardziej łaskawa dla

gospodarzy posiadających mniej niż 6 ha prze-
liczeniowych. Natomiast ci, którzy mają więcej
niż 6 ha będą musieli zapłacić za siebie i za swo-
ich domowników 1 zł od każdego hektara
przeliczeniowego. Z kolei rolnicy, którzy pro-

wadzą tzw. działy specjalne produkcji rolnej
opłacają składkę  obliczaną na podstawie wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
To zaś wzrośnie w porównaniu do obecnego
roku o 80 zł. W 2014 r. składka ma być zatem
odliczana od stawki 1680 zł i będzie wynosiła
151 zł. Do działów specjalnych produkcji rolnej
należą m.in.: uprawy grzybów, uprawy w szklar-
niach, fermowa hodowla i chów drobiu rzeź-
nego i nieśnego oraz wylęgarnie drobiu. 

Według danych pochodzących z Minister-
stwa Rolnictwa w 2012 r. samodzielnie skład-
ki zdrowotne opłacało 532 tys. rolników (nie li-
cząc gospodarstw, w których prowadzi się wy-
łącznie działy specjalne), natomiast z budżetu
państwa opłacano składki 870 tys. rolników.
Warto przypomnieć, że ustawa o składkach
zdrowotnych został uchwalona po tym, jak
Trybunał Konstytucyjny w 2010 r. zakwestio-
nował przepisy dotyczące opłacania składek
z państwowej kasy za wszystkich rolników nie-

zależnie od ich dochodów. Jednak okazało się,
że faktyczne obliczenie dochodów rolnika nie za-
wsze jest możliwe. Dlatego też rząd zapropo-
nował zróżnicowanie składki w zależności od ilo-
ści posiadanej ziemi. Przygotował Robert Bartosewicz
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REKLAMA

Ci, którzy mają więcej niż 6 ha będą musieli
zapłacić za siebie i za swoich domowników
1 zł od każdego hektara przeliczeniowego
Archiwum redakcji
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Przeglądamy oferty Agencji Nieruchomości Rolnych

Państwowa ziemia na
sprzedaż
Rolniku – chcesz powiększyć
swój obecny areał o kolejne
hektary? Sprawdź ofertę
Agencji Nieruchomości
Rolnych. Na terenie powiatów
Północnego Mazowsza nie
brakuje ziemi, którą państwo
chce oddać w ręce farmerów.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest na-
stępcą prawnym Agencji Własności Rol-

nej Skarbu Państwa. Kontynuuje pod nową na-
zwą dotychczasową działalność AWRSP,
z uwzględnieniem regulacji zawartych w usta-
wie o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest in-
stytucją powierniczą, której Skarb Państwa po-
wierzył wykonywanie prawa własności i innych
praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do
mienia państwowego w rolnictwie. Chodzi tu
przede wszystkim o nieruchomości po zlikwi-
dowanych państwowych przedsiębiorstwach
gospodarki rolnej.

Powiększanie areału
Taka popgr-owska ziemia jest w dzierżawie

lub jest już własnością wielu polskich farme-
rów, także na Północnym Mazowszu. Z tym, że
nierzadko ci zamożniejsi kupowali od państwa
całe zasoby po dawnych PGR-ach, mając jed-
nocześnie odpowiednią ilość sprzętu i pra-
cowników, by z takim areałem sobie szybko po-

radzić. Można też zauważyć sporo przykładów,
gdy np. zabudowania po tych dawnych wielkich
gospodarstwach zostały przekształcone w fer-
my drobiu lub chlewnie. Ale ANR sprzedaje też
dużo mniejsze działki, które są w cenowym za-
sięgu „mniejszych” gospodarzy. A dla nich
stopniowe – nawet małymi krokami - po-
większanie areału może oznaczać „być albo nie
być” w dalekiej przyszłości. Bo tylko w ten spo-
sób będą konkurencyjni jeśli chodzi o koszty
produkcji, a tym samym to dobra droga, by po-
lepszać kondycję finansową swoich rolniczych
przedsiębiorstw. Warto jednak wspomnieć, że
tylko do końca 2013 roku obowiązują prefe-
rencyjne zasady zakupu ziemi rolniczej (ku-

pując ziemię z zasobu Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarz, który wygra przetarg,
może wpłacić tylko 10 proc. wartości gruntów;
resztę może sobie rozłożyć na 15-letnie raty). Po-
tem w grę będą wchodziły tylko zwykłe wol-
norynkowe kredyty.

Przegląd ofert 
Niemniej jednak warto na oferty ANR-u re-

gularnie mieć baczenie. I tak na przykład z te-
renu powiatu żuromińskiego ostatnio dostęp-
ne były dwie działki w obrębie gm. Lubowidz.
Obie w wielkości ok. 5 ha i w cenach ponad 92
tys. zł i niecałe 106 tys. zł. Znacznie mniejsze
nieruchomości oferowała ANR w gm. Szydło-
wo w powiecie mławskim. Cztery działki o po-
wierzchni nieprzekraczającej 0,4 ha oszaco-
wano na od 2 do 9 tys. zł. Z kolei w pow. przas-
nyskim ziemię oferowano w gm. Chorzele (6
i 25 ha za 129 i 870 tys. zł), gm. Krzynowłoga
Mała (2 x 2 ha po ok. 6 tys. zł) i mieście Przas-
nysz (2,5 i 3 ha; obie za ponad 300 tys. zł).
W pow. makowskim nieruchomości można było
zakupić w gm. Płoniawy-Bramura (7 działek
o wielkości do 1 ha i wartości od 1600 zł do
18500 zł) i w gm. Sypniewo (22,5 ha za 438 tys.
zł). Można jeszcze także podać przykład dział-
ki z zasobu ANR z konkretnym przeznacze-
niem. W gminie Naruszewo (pow. płoński),
w obrębie gm. Wróblewo do pozyskania jest
nieruchomość przeznaczona – zgodnie z uchwa-
łą rady gminy - pod teren stacji paliw i urządzeń
obsługi podróżnych. Stąd też konkretna cena
– za 2-hektarowy teren ANR życzy sobie 240
tys. zł. Przygotował Dariusz Kucman

ANR sprzedaje też mniejsze działki,
które są w cenowym zasięgu

„mniejszych” gospodarzy

Taka popgr-owska ziemia jest
w dzierżawie lub jest już własnością

wielu polskich farmerów, także na
Północnym Mazowszu
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Mieszkaj eko, złap okazję i 45 proc. dofinansowania
Nawet do 45 proc. dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz na wymianę 
starego kotła na nowy kocioł gazowy – takie promocje czekają na Was w ostrołęckiej firmie M-Serwis,
partnera handlowego Immergas i Viessmann. Skorzystaj już dziś z tej wyjątkowej oferty. Nie bierz
kredytu w banku – złap okazję i atrakcyjną dotację. Postaw na wygodę, oszczędność i ekologię, które
są w zasięgu Twojej ręki.

Dofinansowanie bez kredytów, bez pozwoleń, bez pro-
jektów, a za to minimum formalności – nie musisz ro-
bić nic, my wypełnimy za Ciebie wszelkie dokumenty,
przygotujemy bezpłatną wycenę inwestycji, napiszemy
wniosek. Fachowe doradztwo, serwis blisko Twego
miejsca zamieszkania. Jedyne, co musisz zrobić, to wy-
brać wygodę, oszczędność i ekologię Twojego domu.
Energia słoneczna jest jednym z najszybciej rozwijają-
cych się przemysłów na świecie i najszybciej rozwijają-
cą się technologią energetyczną. Szereg korzyści, jakie
płyną strumieniami z nieba, poznało już wielu miesz-
kańców naszego miasta i powiatu. Podobnie z nowo-
czesnymi kotłami gazowymi – wymiana starego kotła
węglowego czy też gazowego to oszczędność nawet 30
proc. dotychczasowych rocznych wydatków na ogrze-
wanie domu. Poprawia się też otoczenie, w którym ży-
jesz Ty i Twoi bliscy. Dzięki nowoczesnej technologii
zmniejsza się narażenie na oddziaływanie dwutlenku
węgla, szkodliwych pyłów oraz innych zanieczyszczeń po-
wstających w wyniku niskiej emisji. Oferta nie przewi-
duje kredytu w banku bądź rozłożenia kosztów na raty
– masz za to możliwość atrakcyjnego, bo sięgającego 45
proc. inwestcji dofinansowania, które w przypadku
kolektorów słonecznych obejmuje zakup paneli, za-
sobnika dwuwężownicowego, grupy pompowej z apa-
raturą kontrolno-pomiarową, regulatora i płynów so-
larnych, naczynia wyrównawczego, a także montaż
i uruchomienie. 

W przypadku kotłów, dotacja swym zakresem sięga: wy-
konania przyłącza gazowego wraz z projektem bu-
dowlanym, zakup urządzenia, demontaż starego kotła,
montaż i adaptację nowego kotła gazowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne nie-
prowadzące działalności gospodarczej, posiadające:
prawo do dysponowania jednorodzinnym, wieloro-
dzinnym budynkiem mieszkalnym, czy też prawo do dys-
ponowania budynkiem w budowie, tj. posiadające pra-
womocne pozwolenie na budowę budynku, gdzie mają
być zainstalowane kolektory słoneczne. Na przestrze-
ni ostatnich lat firma M-Serwis zrealizowała już kilka-
dziesiąt tego typu inwestycji, a klienci mogli cieszyć się
z szybkiej, fachowej obsługi i wysokiego dofinansowa-
nia. Tych, którzy jeszcze nie przekonali się o skuteczności
solarów i energooszczędnych kotłów gazowych, zapra-
szamy do siedziby firmy M-Serwis, ul. Warszawska 27
w Olszewie-Borkach. Szczegółowe informacje można
uzyskać też pod nr telefonu 531627625, 667865120 lub
na stronie internetowej www.kotlygazowe.eu. Firma 
M-Serwis zajmuje się także sprzedażą kotłów olejowych,
na drewno i węgiel, projektowaniem/wykonywaniem
przyłączy i instalacji gazowych, C.O., wodno-kanaliza-
cyjnych, sprzedażą artykułów hydraulicznych, prowadzi
też serwis. 

Zapraszamy!

D231_0101_00_K_A:Layout 1  2-01-14  10:25  Page 5



I KWARTAŁ 20146

Twardy orzech do zgryzienia
mają plantatorzy owoców
miękkich. Rzecz dotyczy
problemów producentów
z wizami dla pracowników
z Ukrainy oraz dalszych
perspektyw płatności do
truskawek i malin.

Zudziałem kilkuset rolników oraz parla-
mentarzystów z okręgu płocko-ciecha-

nowskiego, przedstawicieli straży granicznej
i policji zorganizowano spotkanie, podczas
którego omawiano dwa kluczowe dla planta-
torów tematy, a mianowicie: „Problematykę za-
trudnienia cudzoziemców w gospodarstwach
rolnych – propozycje zmian przepisów praw-
nych” i „Dalsze perspektywy płatności do owo-
ców miękkich”. Nie przypadkiem miejscem
debaty stał się MODR Poświętne, bo powiat
płoński uznawany jest za mazowieckie zagłę-
bie truskawkowe.  Sen z powiek spędza rodzi-
mym producentom owoców miękkich niesta-

wianie się u pracodawcy cudzoziemców, którym
wystawia się wizy z prawem do pracy na pod-
stawie oświadczeń polskich właścicieli gospo-
darstw. Obcokrajowcy mając już wizę w kie-
szeni, trafiają do państw bardziej atrakcyjnych
pod względem finansowym. 

- Nie należy mylić wizy pracowniczej z wizą tu-
rystyczną. Cudzoziemiec, za którego wypełnia-
my oświadczenie, powinien trafić do miejsca prze-
znaczenia, ale tak nie jest i coś z tym trzeba ko-
niecznie zrobić – stwierdza Ryszard Gortat,
radny powiatu płońskiego, prezes Mazowieckiego
Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego. –

Tysiące osób zamiast podjąć pracę w Polsce, de-
cyduje się na pobyt w innym kraju strefy Schen-
gen, traktując wizę pracowniczą jedynie jako
przepustkę do wjazdu na terytorium wolnej
strefy. Gdyby przepisy precyzowały, że obcokra-
jowiec ma obowiązek stawić się u pracodawcy, to
nie byłoby procederu handlu ludźmi – dodaje. 

– Wprowadzenie kontroli na granicy po-
zwoliłoby w prosty sposób znacznie ograniczyć
problemy z przedwczesnym opuszczeniem
gospodarstwa – wskazywał Krzysztof Nowic-
ki, producent truskawek z gminy Czerwińsk.
Przygotował Dawid Turowiecki.

Jak zatrudniać obcokrajowców i nie dopłacać?!

Spotkanie plantatorów, władz i policji

63413osm5-B -S

Nowy Rok
Nowe ciągniki CLAAS

Nowe możliwości

ARION 620 i 530 – miękka oś w standardzie 

AXION 800 – czysta moc 

XERION – do prac specjalnych 

A do pełni sukcesu – atrakcyjne finansowanie fabryczne!!! 

ZHU AGRO-SERWIS Dariusz Sobol  
18-300 Zambrów, ul. Polowa 14, 

tel. 86 270 30 99
www.agro-serwis.plSpełniamy najwyższe wymagania!

Marek 697 500 345
Andrzej 697 500 007

REKLAMA

Konferencja była
okazją do poruszenia

również tematu dopłat
do owoców miękkich

Fot. Dawid Turowiecki
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Państwo Duda mają jedyną w powiecie ostrołęckim taką hodowlę

Ślimaki smakiem
nie różnią się od kurczaka
Młode małżeństwo z Wydmus
(gm. Myszyniec) zajmuje się
dość niecodzienną pracą –
mają jedyną w powiecie
ostrołęckim hodowlnę
ślimaków. Widok 80 tysięcy
sztuk pełzających po polnej
zagrodzie robi wrażenie.
Ślimaki wymagają
codziennego pielęgnowania,
rosną i są sprzedawane do
Francji, gdzie stają się
elementem menu
obcokrajowców. Ci, którzy
spróbowali potraw ze
ślimaków, smak ich mięsa
porównują do... kurczaka.

Radosław i Izabela Duda z Wydmus na co
dzień prowadzą internetowy sklep zoolo-

giczny. Są młodym, niespełna dwuletnim mał-
żeństwem, na wiosnę oczekują potomka. Z po-
zoru zwykła rodzina, jednak wielu okolicznych
mieszkańców ciekawi ich działalność, którą pro-
wadzą w ramach sklepu – hodują ślimaki. Za-
częli w marcu tego roku od 8 tys. sztuk, gatu-
nek Miller, po kilku miesiacach mieli ich 10 razy
więcej. – O takich hodowlach usłyszeliśmy od
taty kolegi, zaczęliśmy interesować się tym, dużo
czytać, zbieraliśmy potrzebne informacje aż
w końcu postanowiliśmy spróbować sił i tak się
zaczęło – opowiada Izabela Duda. – Od kobiety
z Pasłęka (powiat elbląski), która od lat zajmuje
się tego typu hodowlą, kupiliśmy reprodukto-
ry. To właśnie jej sprzedajemy dojrzałe już śli-
maki, ona zaś wysyła je do swoich odbiorców
we Francji. Mięczaki trafiają na talerze bądź ro-
bione są z nich kosmetyki – krem dla kobiet,
albo karma dla zwierząt.

Dużo piją, dużo jedzą
Ślimaki żyją średnio rok i w ciągu swojego ży-

cia potrafią znieść do 120 jaj, z których wylęg-
nie się kolejne pokolenie. Hodowane przez Rad-
ka i Izę trzymane są w specjalnych trzech
„ulach“, znajdujących się w pomieszczeniu są-
siadującym z ich domem. Wymagają odpo-
wiedniej wilgoci, temperatury, karmienia i pie-
lęgnacji. W specjalnych pojemniczkach znoszą

jajeczka, otoczone kokonem. – Zbieramy te po-
jemniki do oddzielnego pomieszczenia, po
dwóch dniach wyjmujemy  jajeczka do kuwet
z piachem, gdzie wykluwają się – malutkie śmli-
maczki nazywa się „oseskami“, po 2 tygodniach
stają się już duże – opisuje cały proces Iza. Wy-
magają codziennego obrządku o stałych go-
dzinach, sprzątania uli. – Potrzebują 12 godzin
światła i tyle samo ciemności, lubią tempera-
turę pokojową, na wiosnę gdy jest jeszcze
śnieg i nieco zimno idą do foliowego tunelu,
w maju zaś wypuszczamy je na pole, czyli
ogrodzony teren z agrowłókniny, gdzie żerują
na paletach z karmą. 80 tys. dorastających sztuk
zjadało jej 80 litrów dziennie. Potrzebują bar-
dzo dużo wilgoci – podlewania raz dziennie,
w letnie upały nawet kilkakrotnie, aby uchro-
nić przed wyschnięciem. Nadmiar wody też nie
działa korzystnie więc potrzeba odpowiednie-
go dawkowania.

Smakują jak kurczak
Dojrzałe ślimaki we wrześniu są sprzedawa-

ne. Na kilogram wchodzi ich około 100 sztuk.
Cena kilograma waha się od 12 do 15 zł. Ich wa-
lory kulinarne zachwalają głównie Francuzi,
choć nie tylko. Specjalnym widelczykiem wy-

kręca się je ze skorupy, oczyszcza z odchodów,
myje i gotuje. - Chcieliśmy zrobić flaki ze śli-
makami, które robi się tak samo jak te trady-
cyjne z tym że dodaje się dla smaku ślimaki
i dużo pietruszki, choć jeszcze nie zdarzyła się
nam okazja do spróbowania – uśmiecha się 21-
letnia hodowczyni. - Nasza znajoma zrobiła sa-
łatkę ze ślimaków, przyznała, że smak podob-

ny jest do kurczaka. Sezon hodowlany ślima-
ków właśnie dobiegł końca, w ulach do pod-
rośnięcia i znoszenia jaj nasi bohaterowie zos-
tawili ich ok. 300 kg. Na zimę są w stanie hi-
bernacji. Na wiosnę hodowla z Wydmus po-
winna być już dwa razy większa. Radek i Iza
przez rok zyskali już cenne doświadczenie,
a także zainteresowanie okolicznych miesz-
kańców, również dzieci ze szkół, które planu-
ją do ich gospodarstwa wycieczki. 
Przygotował Adam Wnęta

Izabela Duda pokazuje hodowlę ślimaków,
jest to gatunek Miller- nieco mniejszy od

wszechobecnych winniczków, ale za to ma
lepsze walory smakowe Fot. Adam Wnęta

Dojrzałe ślimaki są sprzedawane we
wrześniu. Na kilogram wchodzi ich około

100 sztuk. Cena kilograma waha się od 12
do 15 zł. Ich walory kulinarne zachwalają

głównie Francuzi, choć nie tylko...
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OFERUJEMY:
- NASIENIE BUHAJÓW 
- NASIENIE KNURÓW 
- MATKI PSZCZELE
- KOMPUTEROWY DOBÓR PAR DO KOJARZEŃ
- KURSY INSEMINACYJNE Z CERTYFIKATEM 
- PASZE, PREMIKSY I KONCENTRATY, 

DODATKI WITAMINOWO-MINERALNE,
PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE, DODATKI
POPRAWIAJĄCE ROZRÓD BYDŁA

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy, aby był to czas radosnego

wytchnienia od trudów codzienności,
a Nowy Rok niech spełni wszystkie 

marzenia i oczekiwania.

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu 
Zakład w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 94, tel./fax 23 672 31 34, 672 33 04

®

ROBOTY UDOJOWE VMS
DOJARKI PRZEWODOWE
HALE UDOJOWE
REGENERACJA PULSATORÓW
CZĘŚCI ZAMIENNE
ŚRODKI DO MYCIA
ZGARNIACZE OBORNIKA
SCHŁADZALNIKI DO MLEKA
MATY

Autoryzowany Dealer DeLaval

Dariusz Suchowiecki, Ostrołęka, Dzbenin 76B
tel. 603 629 514, 29 764 71 57

Doradztwo – Montaż – Serwis - Atesty
83613osm5-A -S
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa 12 grudnia zakończyła przyj-

mowanie wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach działania „Przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpie-
nia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie od-
powiednich działań zapobiegawczych“. Wnioski
można było składać od 30 października. O taką
pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy ponie-
śli straty w 2012 roku lub 2013 roku w wyniku
działania mrozów wiosennych, ujemnych skut-
ków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu na-
walnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, hu-
raganu, pioruna. Najistotniejszym warunkiem
otrzymania takiego wsparcia jest powstanie
w gospodarstwie na skutek działania jednego
z wyżej wymienionych zdarzeń, strat w mająt-
ku produkcyjnym i także w produkcji rolnej. Przy
czym szkody w majątku trwałym, czyli w bu-
dynkach, budowlach, maszynach lub urządze-
niach służących do produkcji rolnej, sadach lub
plantacjach wieloletnich albo stadach podsta-
wowych zwierząt gospodarskich muszą wy-
nieść co najmniej 10 tys. zł. Straty w produkcji
rolnej  zwierzętach gospodarskich lub rybach,

muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Do
12 grudnia rolnicy złożyli do ARiMR 1636 takich
wniosków w których ubiegają się o przyznanie
im 193,7 mln zł wsparcia. Wniosków będzie naj-
prawdopodobniej więcej, ponieważ rolnicy mie-
li możliwość wysyłania dokumentów. W takim
przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje

data nadania wniosku. Maksymalna kwota po-
mocy, jaką można przyznać na jedno gospodar-
stwo rolne w okresie realizacji PROW na lata
2007-2013, wynosi 300 tys. zł, refundacji pod-
lega do 90% kosztów kwalifikowalnych, ponie-
sionych przez rolnika na inwestycje przywraca-
jące potencjał produkcyjny gospodarstwa.
Przygotowała Ewa Jabłońska

Pieniądze na przywracanie produkcji rolnej

Minął termin składania wniosków

Oferujemy odbiór:
• bydła • koni • kóz • trzody chlewnej
• owiec • odpadów zwierzęcych

EKO–STOK Sp. z o.o.
Górskie Ponikły Stok 50, 18-312 Rutki - Kossaki
Telefony zgłoszeniowe: tel. 86 270 11 47, kom. 668 155 216

Jeżeli zdarzy się upadek zwierzęcia

ZADZWOŃ DO NAS 86 270 11 47
Odbierzemy padłe sztuki i pomożemy wypełnić wymagane dokumenty, 
żebyś mógł skorzystać z dofinansowania ARiMR

Zapewniamy 
szybki czas realizacji 
specjalistycznymi 
środkami transportu

Wystarczy zadzwonić pod numer: 
86 270 11 47 lub 668 155 216 
i przekazać nam:
• imię i nazwisko właściciela 

lub nazwę producenta rolnego
• NIP, Pesel, REGON
• dokładny adres, skąd ma nastąpić 

odbiór padłego zwierzęcia
• numer identyfikacyjny gospodarstwa
• numer kolczyka • numer stada
• datę padnięcia zwierzęcia

REKLAMA
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Do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Na początku należy podkreślić regułę okre-
śloną w art. LI przepisów przejściowych, któ-

ry stanowi, że do spraw spadkowych stosuje się
prawo obowiązujące w chwili śmierci spadko-
dawcy. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy
otwarcie spadku nastąpiło np. w XIX w. w oko-
licach Warszawy tj. ówczesnego Księstwa War-
szawskiego,  wtedy to stosujemy przepisy doty-
czące spadków określone w niniejszym kodeksie,
podobnie z przepisami prawa niemieckiego,
zwoju praw na wschodzie itd. Dlatego też moment
śmierci spadkodawcy jest tak istotny co do sto-
sowania przepisów, kiedy natomiast śmierć na-
stąpiła po 2001 r., to stosujemy zasady ogólne
tj. zasady dziedziczenia nieruchomości bez ob-
warowań co do spadkobierców. Prawo spadko-
we w okresie PRL rygorystycznie podchodziło do
dziedziczenia gospodarstw rolnych- w szczegól-
ności dążyło do utrzymania ziemi w rękach rol-

ników. Stąd nie wszyscy spadkobiercy ustawowi
mogli dziedziczyć ziemię rolną. Stare zasady
dziedziczenia wyglądały m.in. w następujący
sposób. Pierwszeństwo w dziedziczeniu gospo-
darstwa rolnego mieli spadkobiercy posiadający
określone w kodeksie cywilnym  przymioty.
Oznacza to, że pojawiała się podwójna kwalifi-
kacja. Z jednej strony należało być spadkobier-
cą ustawowym (z grona osób wskazanych w prze-
pisach ogólnych prawa spadkowego), z drugiej po-
nadto należało wykazać się określonymi kwalifi-
kacjami lub wypełniać inne przesłanki przepisów.
Spadkobiercy dziedziczyli z ustawy gospodarstwo
rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku: stale pra-
cowali bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
mieli przygotowanie zawodowe do prowadzenia
produkcji rolnej, albo byli małoletni bądź też po-
bierali naukę zawodu lub uczęszczali do szkół, albo
byli trwale niezdolni do pracy. Istniała wówczas

zasada, że żadne z dzieci spadkodawcy nie speł-
niało warunków ustawowych do dziedziczenia
z ustawy, również jego rodzeństwo nie mogło dzie-
dziczyć. Spadek mógł przypaść dopiero mało-
letniemu synowi jego brata. Stąd wszyscy wcześ-
niejsi spadkobiercy zostali odsunięci od dziedzi-
czenia tej części spadku, która składała się z gos-
podarstwa rolnego. Przygotował Łukasz Machałowski

Sprawy z jakimi prawnicy mają najczęściej do czynienia w małych miejscowościach, to przede
wszystkim spadki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziczenia gospodarstw rolnych. 14 lutego
2001 roku weszło w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego znoszące restrykcje w zakresie
dziedziczenia gospodarstw rolnych. W związku z powyższym wszystkie spadki otwarte po tej dacie
podlegają zasadom ogólnym. Wiele jednak spraw dotyczy zdarzeń sprzed tej daty.

REKLAMA

Fot. Zdjęcie ilustracyjne
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Żabin Karniewski
tel. 503 192 977 

Rzekuń
tel. 501 429 900 

Przasnysz
tel.502 521 780

ROLBRAT

Z ATRAKCYJNEGO 

FINANSOWANIA OD 0,6%
SKORZYSTAJ

Kombajny,

ciągniki, prasy,

opryskiwacze,

sieczkarnie

40.000
Rabat do

PLN
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