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Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dotyczy: wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do loch.

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem znak KRIR/JM/335/2022 w sprawie wydłużenia terminu składania 

wniosków o dopłaty do loch, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami § 13zn 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 

Rolnictwa, na podstawie przepisów, o pomoc mogą ubiegać się producenci świń, którym 

zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym 

spowodowanymi epidemią COVID-19;

 którzy w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 

2 pkt  8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

 zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;

 którzy zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy 

z  dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15  listopada 

2021  r. do dnia 31 marca 2022 r.
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Pomoc będzie  przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, 

na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i  udostępnionym 

przez Agencję na jej stronie internetowej w terminie do dnia 29  kwietnia 2022 r.

Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że pomoc dla producentów loch, którym 

zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID – 19 została 

notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z Komunikatem Komisji Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19. Pomoc zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. komunikatu może być udzielana 

jedynie do 30 czerwca 2022 r.

Z poważaniem

Ryszard Bartosik

/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).
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