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UUWAGA!WAGA!
Od 28 marca zniesione zostały obostrzenia wprowadzone na terenie naszego kraju 
w związku z pandemią koronawirusa. Szczegóły znajdą Państwo w tym numerze 
Głosu Raciąża. 

Wypalania traw zakazują prze-
pisy ustaw o ochronie przyrody 
i o lasach, a kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której wyso-
kość może wynieść 5-20 tys. zł.

 Więcej w numerze.

WYPALA N IU
STOP STOP 

TRAW!TRAW!
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Na wstępie Wójt Zbigniew Sadowski 
przedstawił informacje na temat wyda-
rzeń, które odbyły się w okresie między-
sesyjnym. Poinformował, że na początku 
marca wraz z druhami z OSP Kaczorowy 
odebrał z rąk ministra Macieja Wąsika 
promesę na zakup samochodu strażackie-
go. W budżecie gminy są zabezpieczone 
środki na ten cel, ale podejmowane są 
również starania o pozyskanie zewnętrz-
nego dofi nansowania. 

Wójt poinformował również, że na te-
renie gminy znajduje się około 50 obywa-
teli Ukrainy, którzy zmuszeni byli uciekać 
po rosyjskiej napaści z 24 lutego. 11 osób 
przebywa w miejscu zbiorowego zakwa-
terowania, zaś pozostałe w domach pry-
watnych. 

Odebrane zostały prace związane z 
montażem lamp LED w poszczególnych 
miejscowościach. W tym roku realizo-
wane będą inwestycje drogowe w miej-
scowościach Żychowo, Jeżewo-Wesel, 
a także na odcinku Koziebrody – Młody 
Niedróż. 

W ostatnim czasie złożone zostały 
wnioski w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw. W sumie 
było ich 14 i były to wnioski na wykonanie 
ogrodzenia przy świetlicy w Kraszewie-
-Gaczułtach, wykonanie lamp ledowych 
w miejscowości Żychowo, Budy Kra-
szewskie, Kraszewo-Czubaki, Kruszeni-
ca, Nowe Gralewo, Strożęcin i Łempinek 
wykonanie nawierzchni z kostki bruko-
wej przy remizie w miejscowości Bogu-
cin, wykonanie altan w miejscowościach 
Szapsk, Ćwiersk i Unieck, przygotowanie 
placu dla mieszkańców w miejscowości 
Bielany i remont jednej z sal w świetlicy 
w miejscowości Młodochowo. 

Gospodarz gminy przekazał również 
informację, iż samorząd województwa 
mazowieckiego cofnął przyznane dofi nan-
sowanie na zakup komputerów dla Szkoły 
Podstawowej w Nowym Gralewie. 

Gmina podpisała także umowę na 
odbiór folii rolniczych – termin realiza-

cji to 30 czerwca 2022 r., a kwota dofi -
nansowania to ponad 180 tys. złotych. 
Wójt dodał, że złożony został wniosek 
o dofi nansowanie na remont remizy w 
miejscowości Dobrska Kolonia, zaś w 
ramach PROW gmina będzie starać się 
o pozyskanie środków na modernizację 
stacji uzdatniania wody w Szczepkowie. 

Głos zabrała także radna powiato-
wa Bożena Szerszeniewska, która poin-
formowała, że 29 marca wzięła udział 
w spotkaniu z przedstawicielami Wód 
Polskich, podczas którego odbyły się 
oględziny rzeki Zadębie. Zostanie ona 
oczyszczona na odcinku 14 km – od 
miejscowości Kraszewo-Czubaki do 
przepustu w Kodłutowie. Działania będą 
obejmowały wykoszenie skarp z dna 
cieku, wycięcie zakrzaczeń i usunięcie 
zatorów. Odnios ła się także do kwestii 
oczyszczenia Raciążnicy, którą poruszył 
jeden z sołtysów. Radna oceniła, że w 
przypadku regularnego zalewania łąk, 
znajdujących się w sąsiedztwie rzeki, rol-
nicy mogą ubiegać się o odszkodowania. 
Poruszona została też sytuacja fi nansowa 
szpitala w Płońsku, a głos w tej sprawie 
zabrała m.in. dyrektor Liliana Kraśniew-
ska, która odpowiadała na pytania z sali. 

Radna Elżbieta Grodkiewicz odniosła 
się planowanych inwestycji drogowych 
realizowanych przez powiat. W tym 
roku rozpocznie się przygotowywanie 
dokumentacji na drogę Młodochowo-
-Raciąż (odcinek w Łempinie). Na ten 
rok planowane jest również wykonanie 
odcinka drogi powiatowej nr 3015W, do 
skrzyżowania w miejscowości Pólka-Ra-
ciąż w stronę miejscowości Żychowom, 
drogi powiatowej Baboszewo-Bożewo-
-Szapsk. Przygotowywana jest dokumen-
tacja na drogę Szczepkowo-Lipa. 

Podczas obrad Radni podjęli następu-
jące uchwały: 

 Uchwałę w sprawie zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Ra-
ciąż. 

 Uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Raciąż na 2022 
rok.

 Uchwałę w sprawie stwierdzenia wy-
gaśnięcia mandatu Sołtysa Sołectwa 
Żychowo.

 Uchwałę w sprawie zarządzenia wy-
borów uzupełniających Sołtysa So-
łectwa Żychowo.

 Uchwałę w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Raciąż 
w 2022 r.

 Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu/
użyczenia z dotychczasowymi na-
jemcami/biorącymi w użyczenie na 
okres oznaczony do trzech lat.

 Uchwałę w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022-2024.

 Uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
nr VII.60.2019 Rady Gminy Raciąż 
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie 
zapewnienia dowożenia uczniów do 
szkół i dzieci do oddziałów przed-
szkolnych, wobec których Gmina 
Raciąż nie ma obowiązku zapewnie-
nia bezpłatnego transportu.

 Uchwałę w sprawie udzielenia po-
życzki długoterminowej dla Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
– Przyjazne Mazowsze.

RED

XXXIII  SESJA  RADY  GMINY  RACIĄŻ

XXXIII sesja Rady Gminy RaciążXXXIII sesja Rady Gminy Raciąż
31 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy 
Raciąż. Na sesji obecnych było 15 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż Zbigniew 
Sadowski, Sekretarz Anna Dumińska-Kierska, Skarbnik Barbara Rumianowska oraz goście – dyrektor 
płońskiego szpitala Liliana Kraśniewska wraz ze skarbniczką placówki, a także radne powiatowe – 
Elżbieta Grodkiewicz, Elżbieta Kuźniewska i Bożena Szerszeniewska. Podczas sesji obecni byli również 
kierownik Referatu Oświaty Gabriela Osowska, kierownik GOPS Eliza Bieńkowska, dyrektorzy szkół 
oraz sołtysi. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska. 
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Zgodnie z projektem ugory te będzie 
można wykorzystać do produkcji żyw-
ności i pasz. Powodem odstępstwa jest 
potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego w UE w obliczu konfl ik-
tu zbrojnego na Ukrainie.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów 
ugorowanych za odrębne uprawy w ra-

mach dywersyfi kacji upraw lub za ob-
szary proekologiczne EFA, nawet jeśli 
na takich gruntach będzie miał miejsce 
wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub 
uprawa. Na ugorach objętych odstęp-
stwem w ramach obszarów EFA będzie 
można stosować środki ochrony roślin.

Odstępstwo nie obejmuje ugorów 
z roślinami miododajnymi uznawanymi 
za EFA. Publikacja decyzji Komisji jest 
przewidziana w przyszłym tygodniu.

W MRiRW trwają prace mające na 
celu wdrożenie decyzji do przepisów 
krajowych.

MRiRW, RED

W 2022 r. można produkować W 2022 r. można produkować 
na u g o r a c hna u g o r a c h
Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję 
w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw człon-
kowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umoż-
liwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu.

Wysokość emerytury/renty rolniczej 
od 1 marca 2022 r. ustalana jest poprzez 
przemnożenie kwoty emerytury podsta-
wowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez 
wskaźnik wymiaru ustalony indywidual-
nie dla każdego świadczenia (wyliczony 
i wskazany w decyzji przynającej/przeli-
czającej świadczenie). W taki sposób od 
dnia 1 marca 2022 r. zostały podwyższo-
ne (zwaloryzowane) wszystkie emerytu-
ry i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 
lutego 2022 r. 

Jeżeli w wyniku podwyżki (walory-
zacji) wysokość świadczenia jest niższa 
od kwoty najniższej emerytury pracow-
niczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) 
– Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 
1.338,44 zł.

Do kwoty 1.338,44 zł nie zostaną 
podwyższone:
a) emerytury przyznane na podstawie 

art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (tzw. wcze-
śniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata zosta-
ła zawieszona stosownie do art. 28 
lub 34 ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, tj. w związku z 
prowadzeniem działalności rolniczej 
lub osiąganiem przychodów z tytułu 
zatrudnienia,

c) emerytury i renty z ubezpieczenia po-
bierane w zbiegu z emeryturą lub rentą 
z innego ubezpieczenia społecznego, 
jeżeli suma tych świadczeń przekracza 
kwotę najniższej emerytury pracowni-
czej (dotyczy również pobierania jed-
nocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z 
wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej 
w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wyso-
kości pro-rata.

Przykład 1:
Były rolnik od 2013 r. pobiera rentę 

rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.
Wskaźniki wymiaru części składko-

wej i części uzupełniającej wynoszą od-
powiednio 0,60 i 0,85. Od dnia 1 marca 

2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. renta 
wynosiła 1.513 zł 65 gr brutto. 

Od 1 marca 2022 r. renta wzrośnie 
do kwoty 1.572 zł 64 gr brutto (tj. część 
składkowa – 0,60 x 1084,58 zł tj. 650 
zł 75 gr + część uzupełniająca – 0,85 x 
1084,58 tj. 921 zł 89 gr).

Przykład 2:
Były rolnik od 2016 r. pobiera rentę 

rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.
Wskaźniki wymiaru części składko-

wej i części uzupełniającej wynoszą od-
powiednio 0,10 i 0,95. Od dnia 1 marca 
2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. renta – po 
podniesieniu do kwoty najniższej emery-
tury – wynosiła 1.250 zł 88 gr brutto. 

Od 1 marca 2022 r. renta wzrośnie do 
kwoty 1.338 zł 44 gr brutto (tj. część skład-
kowa – 0,10 x 1084,58 zł tj. 108 zł 46 gr 
+ część uzupełniająca – 0,95 x 1084,58 tj. 
1.030 zł 35 gr = 1.138 zł 81 gr < 1.338 zł 44 
gr – najniższa emerytura).

Więcej informacji na www.krus.gov.pl
KRUS, RED

Od 1 marca 2022 r. o 7% tj. z 1.013 zł 63 gr do 1.084 zł 58 gr wzrosła kwota emerytury podstawowej. 
Emerytura podstawowa w nowej wysokości stanowi dopiero podstawę do ustalenia wysokości 
emerytury/renty dla poszczególnego emeryta/rencisty po waloryzacji.

WaloryzacjaWaloryzacja  
emerytur i rent rolniczychemerytur i rent rolniczych
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Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było 
się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hek-
tarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza 
trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat prze-
strzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także na-
kładać kary fi nansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych 
przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarze-
niach jest marginalny.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką 
niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także 
nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona 
zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mi-
kroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po 
pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na rege-
nerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak 
niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do 
lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatko-
we, dotkliwe straty.

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przy-
rody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę 
nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 

5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do 
pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo znisz-
czenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze po-
zbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności 
bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobli-
gowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego 
zobowiązania grozi nałożeniem kary fi nansowej zmniejszającej 
wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależ-
ności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla 
tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć 
się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może rów-
nież pozbawić benefi cjenta całej kwoty płatności bezpośrednich 
za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrze-
ganie zakazu wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła 
sankcje na 137 rolników. Warto jednak podkreślić, że w ostat-
nich latach takich przypadków było jedynie od kilku do kilku-
nastu.

ARiMR 

wypalwypalanie traw anie traw 
jest jest karkaralne!!!alne!!!

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. 

Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. 

ARiMR przypomina:ARiMR przypomina:
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O dofi nansowanie inwestycji w pro-
dukcję prosiąt (obszar A) mogą się ubie-
gać rolnicy m.in. posiadający gospodar-
stwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 
ha, którego wielkość ekonomiczna wy-
nosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub 
prowadzący dział specjalny produkcji 
rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa 
osób wspólnie składających wniosek. W 
takim przypadku wielkość ekonomiczna 
pojedynczego gospodarstwa może być 
mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym 
suma wielkości ekonomicznej wszyst-
kich gospodarstw musi wynosić co naj-
mniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu 
inwestycji w każdym gospodarstwie po-
winna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. 
Rolnik musi udokumentować osiągnięcie 
przychodu z działalności rolniczej w wy-
sokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek 
ten nie dotyczy prowadzących działal-
ność rolniczą przez okres krótszy niż 12 
miesięcy, które poprzedzają miesiąc zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana w tym ob-
szarze wsparcia musi doprowadzić do 
osiągnięcia wzrostu wartości dodanej 
brutto w gospodarstwie (GVA) co naj-
mniej o 10 proc.

Refundacji w ramach inwestycji w 
obszarze rozwoju produkcji prosiąt pod-
legają m.in. koszty budowy, przebudowy, 
remontu połączonego z modernizacją bu-
dynków lub budowli wykorzystywanych 
do produkcji rolnej; koszty zakupu lub 
leasingu, zakończonego przeniesieniem 
prawa własności, nowych maszyn, urzą-
dzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, 
w tym przygotowania do sprzedaży pro-
duktów rolnych wytwarzanych w gospo-
darstwie, do wartości rynkowej majątku; 
koszty budowy albo zakupu elementów 
infrastruktury technicznej wpływających 
bezpośrednio na warunki prowadzenia 
działalności rolniczej. Oprócz tego refun-
dacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli 
te związane z przygotowaniem i realiza-
cją inwestycji. Mogą to być np. koszty 
przygotowania dokumentacji technicz-
nej – kosztorysów, projektów architek-
tonicznych lub budowlanych, ocen lub 

raportów oddziaływania na środowisko, 
dokumentacji geologicznej i tym podob-
nych. Są to również koszty sprawowania 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego 
oraz związane z kierowaniem robotami 
budowlanymi, ale również opłaty za kon-
sultacje, doradztwo na temat zrównowa-
żenia środowiskowego i gospodarczego. 
Koszty ogólne nie mogą jednak przekro-
czyć 10 proc. pozostałych kosztów kwa-
lifi kowalnych.

Limit wsparcia, jakie można otrzy-
mać w całym okresie realizacji PROW 
2014-2020 w obszarze rozwój produkcji 
prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków in-
wentarskich, w tym ich wyposażeniem, 
maksymalna wysokość pomocy wynosi 
200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, 
przyznawane w postaci refundacji części 
kosztów kwalifi kowanych. Standardo-
wo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy 
ubiega się o nie młody rolnik lub gdy 
robi to wspólnie kilku gospodarzy, po-
ziom dofi nansowania jest wyższy i sięga 
60 proc.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o 
przyznanie pomocy w obszarze A w la-
tach 2015–2018 i którym wypłacono 
wsparcie za zrealizowaną operację zwią-
zaną z budynkami inwentarskimi lub 
magazynami paszowymi lub przyznano 
pomoc na taką operację, ale nie została 
ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać 
dofi nansowanie wyłącznie na zakup ma-
szyn, urządzeń, wyposażenia do produk-
cji rolnej, itp., mogących służyć produk-
cji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w 
pełni przysługującej im kwoty pomocy.

Z kolei wsparcie inwestycji w na-
wadnianie skierowane jest do rolników, 
którzy posiadają gospodarstwo rolne o 
powierzchni od 1 ha do 300 ha lub pro-
wadzą produkcję w zakresie działów spe-
cjalnych produkcji rolnej. Przyznanie po-
mocy nie jest natomiast uzależnione od 
wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
oraz wykazania wzrostu GVA. Starający 
się o to wsparcie musi udokumentować 
osiągnięcie przychodu z działalności rol-

niczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. 
Podobnie jak miało to miejsce w przy-
padku obszaru A, wymóg ten dotyczy 
prowadzących działalność rolniczą przez 
okres krótszy niż 12 miesięcy, które po-
przedzają miesiąc złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na wyko-
nanie nowego nawodnienia, ulepszenie 
istniejącej instalacji nawadniającej oraz 
ulepszenie instalacji nawadniającej wraz 
z powiększeniem nawadnianego obsza-
ru. Poza tym dofi nansowanie obejmuje 
koszty wykonanie ujęć wody, zakup no-
wych maszyn i urządzeń wykorzystywa-
nych do nawadniania w gospodarstwie, 
budowy albo zakupu elementów infra-
struktury technicznej niezbędnych do 
nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką 
można otrzymać w całym okresie reali-
zacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, 
to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane 
jest w postaci refundacji części kosztów 
kwalifi kowanych. Standardowo wynosi 
50 proc., a w przypadku, gdy o środki 
fi nansowe ubiega się młody rolnik, po-
ziom dofi nansowania sięga 60 proc.

Zainteresowani pomocą będą mogli 
składać wnioski jednocześnie w obu ob-
szarach. Dokumenty przyjmować będą 
biura powiatowe i odziały regionalne 
Agencji w okresie od 29 marca do 27 
maja 2022 r. Dokumenty będzie można 
składać osobiście, przekazywać za po-
średnictwem platformy ePUAP, a także 
wysyłać rejestrowaną przesyłką poczto-
wą nadaną w placówce Poczty Polskiej.

ARiMR

MODERNIZACJA GOSPODARSTW

Modernizacja gospodarstw: Modernizacja gospodarstw: 
dwa nabory wniosków w jednym terminiedwa nabory wniosków w jednym terminie
Od 29 marca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie fi nansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą 
przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r.
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Dofi nansowanie przysługuje właści-
cielom mikro-, małych lub średnich 
przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 li-
stopada 2021 r. prowadzili utrzymujące 
świnie gospodarstwo, a w okresie od 
15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. 
urodziło się lub urodzi w nim minimum 
10 prosiąt. Oznakowanie tych zwie-
rząt musi być zgłoszone do ARiMR do 
15 kwietnia 2022 r.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł 
za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 
tys. zł dla jednego producenta trzody 
chlewnej. Może on złożyć więcej niż 
jeden wniosek dotyczący świń uro-
dzonych od 15 listopada 2021 r. do 
31 marca 2022 r., przy czym o pomoc 
do danej sztuki można się ubiegać tylko 
jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe 
ARiMR. Dokumenty można złożyć oso-
biście, przesłać za pośrednictwem elek-
tronicznej skrzynki podawczej ePUAP 
lub nadać przesyłką rejestrowaną w pla-
cówce Poczty Polskiej. O terminowo-
ści decyduje data wpływu do placówki 
Agencji.

Nabór wniosków o wsparcie dla ho-
dowców loch i prosiąt, których gospo-
darstwa zagrożone są utratą płynności 
fi nansowej w związku z ograniczeniami 
na rynku rolnym spowodowanymi epide-
mią COVID-19, rozpoczął się 15 lutego 
2022 r.

ARiMR

Pomoc dla utrzymujących Pomoc dla utrzymujących 
lochy i prosięta – lochy i prosięta – 

nabór wniosków trwanabór wniosków trwa
Wnioski o wsparcie hodowcy loch i prosiąt, których 
gospodarstwa zagrożone są utratą płynności fi nansowej 
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym 
spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać do 
29 kwietnia 2022 r. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa po taką pomoc zgłosiło się 
7,16 tys. rolników.
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Podstawowy termin naboru wnio-
sków upływa 16 maja 2022 r. Złożenie 
wniosku po podstawowym terminie, nie 
później jednak niż do dnia 10 czerwca 
2022 r., będzie skutkowało obniżeniem 
kwoty płatności o 1% za każdy dzień 
roboczy zwłoki. Wnioski składa się w 
formie elektronicznej, za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus dostępnej 
na Platformie Usług Elektronicznych 
(ePUE) zamieszczonej na stronie inter-
netowej Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.
gov.pl/arimr.

W przypadku płatności bezpo-
średnich najważniejszą zmianą jest 
rozszerzenie katalogu dostępnych in-
strumentów wsparcia o Uzupełniającą 
Płatność Podstawową.

Płatność ta, co do zasady, będzie 
przysługiwała do najważniejszych roślin 
uprawnych na gruntach ornych, w szcze-
gólności do: zbóż, roślin oleistych, roślin 
wysokobiałkowych. Ponadto płatność 
będzie przysługiwała do gruntów ornych, 
na których nie jest prowadzona uprawa 
roślin, pod warunkiem dokonania zasie-
wu w celu podniesienia żyzności gleby 
oraz wymieszania lub przyorania masy 
roślinnej.

W ramach płatności nie będzie obo-
wiązywał limit powierzchni – do jej 
otrzymania uprawnieni będą wszyscy 
rolnicy ubiegający się o jednolitą płat-
ność obszarową.

W kampanii 2022 r. na płatność pla-
nuje się przeznaczyć 400 mln zł. Tak 
jak w przypadku pozostałych dopłat, 
rzeczywista wysokość stawki tej płat-
ności będzie znana jesienią bieżącego 
roku – zostanie określona na podstawie 
powierzchni zgłoszonej we wnioskach 
przez rolników.

W przypadku PROW 2014-2020 
zmiany wprowadzono w Działaniu rol-
no-środowiskowo-klimatycznym:
 uruchomiono dwa nowe pakiety tj. Pa-

kiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk
 i pastwisk oraz Pakiet 9. Retencjono-

wanie wody,

 rozszerzono katalog zwierząt wspie-
ranych w ramach Pakietu 7. Zacho-
wanie zagrożonych zasobów ge-
netycznych zwierząt w rolnictwie 
o dwie rasy owiec i dwie rasy kóz, 
a także

 rozszerzono wdrażanie tzw. „warian-
tów ptasich” na całe obszary Natura 
2000.

15 marca 2022 r. weszły w życie na-
stępujące przepisy dotyczące:

I. dopłat bezpośrednich:
 Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. 

o zmianie ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośred-
niego oraz ustawy o krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności;

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania płatności bezpośred-
nich i płatności niezwiązanej do ty-
toniu;

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakie po-
winny spełniać wnioski w sprawach 
dotyczących płatności w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego;

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w spra-
wie formularza wniosku o przyznanie 
płatności w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego.

II. dopłat w ramach PROW 
2014-2020:

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Dobrostan zwie-
rząt” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020;

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 
r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Działanie rolno-
-środowiskowo-klimatyczne” objęte-
go programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020;

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w spra-
wie formularza wniosku o przyznanie 
pomocy fi nansowej.

 w ramach niektórych działań i pod-
działań objętych Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.

MRiRW

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOPŁAT…

Ruszył nabór wnioskówRuszył nabór wniosków
 o przyznanie dopłat o przyznanie dopłat

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach 
PROW 2014-2020 (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności 
ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego) 
za 2022 r.



„Głos Raciąża” nr 3/2022 9ŻYCZENIA… // INFOGRAFIA LASÓW PAŃSTWOWYCH



„Głos Raciąża” nr 3/202210 PREMIE DLA MŁODYCH… // KONDOLENCJE

Z premii dla młodych rolników 
mogą skorzystać osoby, które m.in. w 
dniu złożenia wniosku mają nie więcej 
niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwali-
fi kacje zawodowe lub zobowiążą się do 
ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu po-
mocy. Starający się o to wsparcie powin-
ni być właścicielami gospodarstwa o po-
wierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie 
mogą wejść w jego posiadanie wcześniej 
niż 24 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. Młody 
rolnik musi również posiadać lub utwo-
rzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od 
otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, 
gospodarstwo o wielkości ekonomicznej 
mieszczącej się w przedziale od 13 tys. 
euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia 
powinna być równa co najmniej średniej 
powierzchni gospodarstwa w kraju, a w 

województwach o średniej niższej od 
krajowej, powierzchnia nowoutworzone-
go gospodarstwa powinna osiągnąć wiel-
kość średniej wojewódzkiej.

W ramach wsparcia młodzi rolnicy 
mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest 
ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą 
w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po 
spełnieniu warunków do przyznania po-
mocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – 
trafi a do młodych rolników po realizacji 
biznesplanu. Otrzymane środki powinny 
być przeznaczone na prowadzenie go-
spodarstwa lub przygotowanie do sprze-
daży wytwarzanych w nim produktów 
rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej 
kwoty należy zainwestować w środki 
trwałe. Przyznane przez ARiMR wspar-
cie można wykorzystać np. na zakup 
gruntów, maszyn, stada podstawowego 
zwierząt bądź prace budowlane.

Wnioski o przyznanie pomocy będą 
przyjmowane od 31 marca do 29 maja 
2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR 
właściwe ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa. Dokumenty będzie można 
dostarczyć m.in. osobiście, przesłać prze-
syłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie 
– za pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP.

Tegoroczny nabór będzie już 8. pro-
wadzonym w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Dotychczas w ramach wszystkich prze-
prowadzonych naborów fi nansowanych 
z budżetu PROW 2014-2020 podpi-
sanych zostało prawie 26 tys. umów 
o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 
3,27 mld zł.

ARiMR

150 tys. zł premii dla młodych rolników: 150 tys. zł premii dla młodych rolników: 
31 marca rozpoczął się kolejny nabór wniosków31 marca rozpoczął się kolejny nabór wniosków
O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc fi nansowa 
pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dzie-
dzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji. 
Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji został przedłużony do 15 kwietnia! Szczegóły na www.festiwalpolskaodkuchni.pl

Blisko 7,3 tys. mazowieckich sołectw może powalczyć w tym roku o tytuł najaktywniejszego. Konkurs jest realizowany już 
po raz szósty. W puli nagród jest w sumie 40 tys. zł. Za pierwsze miejsce sołectwo może otrzymać do 15 tys. zł, za drugie 
– do 10 tys. zł, za trzecie do 7,5 tys. zł. Przewidziane są także wyróżnienia w kwocie 1 tys. zł. Więcej informacji na stronie 
internetowej mazowieckie.ksow.pl 
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