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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SKIERNIEWICACH

Plotr Cgmerskź
Panowie Wójtowie Gmin
Bolimów, Głuchów,
Godzianów, Kowiesy,
Lipce Reymontowskie,
Maków, Nowy Kawęczyn,
Skierniewice, Słupia
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Dotyczyz Program pomocoug dlą rolnikóul, którzg zaprzestalt produkcji
Śuiń ul zuźqzku z ulgstqpieniemAsF.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach z\]vraca się z
prośbą
uprzejrłaą
o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród hodowców
trzody chlewnej oraz osób zainteresowanych niniejszego pisma, dotyczącego
uruchomienia programu pomocowego dla rolników w związku z zaprzestaniem
produkcji trzody chlewnej. Powyższa prośbao rozpowszechnienie pontższej
informacji została skierowana przez Prezesa Agencji Restrukturyzacli i
Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku, gdy

powiatowy lekarz weterynarii uryda decyzię
zakazaiącą attzym5rwania w gospodarstwie świńlub ich wprowadzenia do
gospodarstwa, w związktt z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,w
oparciu o zapisy att.44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, aft. 46 ust. 3 pkt.
3a, art.47 ust.l lub art.48b ust. 1pkt 2lab ust.3 ustawy zdnia 11 marca
2OO4 r. o ochronie zdrowia zwietząt otaz untalczaniu chorób zakażnycln
zwietząt (Dz.U. 2O2O r. poz. l42t|, rolnik którego decyzja dotyczy może
skorzystaó z programu pomocowego realizowanego ptzez ARiMR dla
pro duce ntów trzo dy c hlewn ei, któr zy zapr ze stali pro dukcj i świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2O2O i 2021 roku na
podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r, w
sprawie szczególowego zakresu i sposobów ręalizacji niektórych zadan Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2OI5, poz. I87 z pożn. zrn.).

Wysokośćpomocy jaką rnoże otrzyrnać rolnik jest iloczynem średniej
rocznejliczby świnfiednak nie więcej niż50 szt.|, stawki pomocy w wysokości 0,36
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rcI.: (46| 833 32 68, fax: (46| 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

zł i liczby dni

obowiązywania

zakazu produkcji świnw danym roku

kalendarzorym.
Pomoc jest realimŃana przez Biura Powiatowe ARiMR na tereni''b całego kraju w
systemie naboru ciągłego.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Biurach Powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub na ich stronie ihternetowej pod

adresem:

http s : / / tDuD. ańmr, g ou. pl/
p r o du centow - s u) in. html

pomoc.krajoula/ asf-pomoc-frnansou)a-dla-
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