
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc maj  2013 r.  

 
Część merytoryczna:  

Zarząd IRWŁ na bieżąco analizuje sytuację w rolnictwie;  opiniuje projekty ustaw, 
rozporządzeń   z zakresu regulacji prawnych dotyczących rolnictwa  oraz akty prawa 
miejscowego, samorządu wojewódzkiego i terytorialnego.   
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydał   opinie  dotyczące   projektów 
m.in.   
-ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa; 
- rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gospodarki finansowej 
ANR; 
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej na rok szkolny 2013/2014Ministra oraz 
rozpatrzył wnioski Urzędów Gmin  dotyczące przekształcenia na cele nieleśne gruntów 
leśnych, i zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych i rozpatrzył wnioski 
MRiRW Departamentu Gospodarki Ziemią dot. wydania opinii w sprawie nabycia przez 
cudzoziemców nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Łask i Kleszczów.  
Ponadto Zarząd IRWŁ zapoznał się z informacją Agencji Nieruchomości Rolnych 
dotyczącą przetargów na sprzedaż gruntów pochodzących z zasobów ANR . 
 

W dniu 23 maja 2013r. Komisja ds. Statutu, Regulaminów i  Budżetu, odbyła   
posiedzenie podczas którego  członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu na 
rok 2013   i wydali opinię w tej sprawie. 
 
W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia  Rad Powiatowych IRWŁ podczas 
których  członkowie omówili  m.in. sytuację w rolnictwie, a przedstawiciele instytucji 
sektora rolnego  przedstawili informację na temat : 
- zasad przyznawania płatności bezpośrednich  w roku 2013 
- realizacji wypłat płatności bezpośrednich dla rolników  za rok 2012 , 
-  wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników w 2013 roku, 
- zastosowania ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych, 
- szkód  łowieckich  wyrządzonych  w uprawach rolnych przez zwierzęta leśne i łowne, 
- zmian w ustawie o nasiennictwie w kontekście GMO 
-  ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach w uprawach rolnych  
  
Bieżące informacje z pracy IRWŁ znajdują  się na naszej stronie internetowej oraz 
ważne pisma dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich są przesyłane drogą  e-mailową 
do członków IRWŁ oraz urzędów gmin.  
 

       W dniu 23 maja 2013r. Zarząd IRWŁ wystosował pismo do Z-ca Dyrektora 

ANR OT Warszawa  Filia w Łodzi o unieważnienie przetargu na dzierżawę  

nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr. 392, o pow. 99,32 ha położonej w 
obrębie Łęki, gm. Krzyżanów, pow. kutnowski  z powodu błędów  ( m.in. cytat 
ogłoszenie podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń  
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sołtysa wsi Stare Skoszewy, Urzędu Gminy Nowosolna zamiast Urzędu Gminy 
Krzyżanów) i tym samym wprowadzenie dezinformacji wśród miejscowych rolników. W 
odpowiedzi na pismo IRWŁ otrzymaliśmy Zarządzenie NR 333/2013 z dnia 23 maja 
2013r. w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej 
położonej w obrębie geodezyjnym Łęki Majątek gmina Krzyżanów oznaczonej 
numerem działki 392 o pow. 99,32 ha. 
 

W dniu 28 maja 2013r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 
Zarządem Województwa Łódzkiego a Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego na rzecz 
przedsiębiorczości w regionie Łódzkim poprzez merytoryczne wsparcie w ramach VI 
Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie . W centrum Polski. W centrum 
Europy, które odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2013r.  
 

Na wniosek Wojewódzkich Izb Rolniczych w tym Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o zmianę interpretacji przepisów przez służby nadzorujące gospodarstwa produkujące  
trzodę chlewną w zakresie dobrostanu zwierząt. Wątpliwości dotyczyły wliczania 
urządzeń służących do karmienia zwierząt do powierzchni kojca.  W odpowiedzi resortu 
czytamy, że urządzenia te nie powinny być traktowane jako przeszkody konstrukcyjne. 
Stąd o ile konstrukcja tych urządzeń nie wpływa negatywnie na zdrowie zwierząt, nie 
powoduje urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień, nie ogranicza zwierzętom swobody 
ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia, to nie ma 
powodu odliczania ich  od powierzchni kojca.   

Ważne: 
  

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracownicy oraz delegaci IRWŁ 

pomagali rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat 

bezpośrednich.  Przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, 

ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, rozpoczęło się 15 marca i  trwało               

 do 15 maja 2013r. Wnioski będzie można dostarczyć także po tym terminie, ale nie 
później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku na beneficjentów 
nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% 
za każdy roboczy dzień opóźnienia. Warto też dodać, że starający się o jednolite 
płatności obszarowe, płatności uzupełniające, specjalne płatności obszarowe                    
do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności 
ONW oraz płatności rolnośrodowiskowe, mogą dokonywać zmian w już złożonych w 
Agencji wnioskach.  Bez żadnych sankcji finansowych można to zrobić do 31 maja 
2013 roku. Natomiast złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później 
niż   do  10 czerwca 2013 r., spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po 
upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla 
których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 
1%  za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

ARR 

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty                  
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące 
materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek 
zbożowych i pastewnych - zakupionego    i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie 

od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.  UWAGA: W 2013 r. obowiązuje 

NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. Łączna kwota pomocy de minimis                
w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy   i instytucje) 

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=177


producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony 

wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może 

przekroczyć 7500 euro. Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w 

wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować 

o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może 

skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej 

wysokości wraz z odsetkami. 

 

Szkolenia : 
 

 Zakończyła się realizacja szkoleń finansowanych   ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na temat                                 

„ Przestrzegając  zasady cross-compliance chronisz wody gruntowe przed 

zanieczyszczeniami azotanami”.  Podczas szkoleń 470 producentów rolnych 
poszerzyło wiedzę na temat ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami 
azotanami. 

 

Targi , konferencje 

W dniu 29 maja 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się  „AGROMAJÓWKA                          

W DĄBROWIE”, której współorganizatorem była Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego. Wystawcy  zaprezentowali nowoczesne  środki produkcji dla rolnictwa, 
ciągniki, maszyny, itp. 

W dniu 31 maja 2013 r. odbyła się uroczystość X- lecia działalności Związku Królików w 
Rudzie k. Wielunia.  Z tej okazji zostały wręczone medale okolicznościowe                        
dla instytucji w tym Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego w podziękowaniu za 
współpracę. 

Inne 
Od czerwca 2011r. wydawany jest miesięcznik  Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego pt. „ W nowej 
ROLI”. Bezpłatne egzemplarze trafiają do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.   

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników.     
W omawianym okresie  zostało udzielonych ok. 30  porad.      
 - Rolnicy nieodpłatnie mogą zamieszczać ogłoszenia, a firmy sektora rolnego w formie      
  zamieszczonej reklamy promować swoją działalność na stronie giełdy rolnej  
  www.rolgielda.pl 
 

 
                                                                                         Prezes  
                                                                                   Izby Rolniczej  
                                                                              Województwa Łódzkiego 
 
                                                                             /-/  Andrzej  Górczyński                       
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