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Abonament RTV od każdego licznika? Jest wniosek KRIR!
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Data: 12 maja 2016

Czy rolnik będzie musiał płacić abonament radiowo-telewizyjny od
każdego licznika w gospodarstwie?
Rząd zamierza wprowadzić tzw. opłatę audiowizualną, która ma zastąpić dotychczasowy
abonament radiowo-telewizyjny. Aby poprawić ściągalność „abonamentu”, kwota opłaty ma być
doliczana do wskazań każdego licznika prądu. Tam, gdzie z różnych powodów są 2 lub
3 liczniki, opłata byłaby doliczona do każdego z nich.
Dla rolników takie naliczania abonamentu jest krzywdzące, bo w wielu gospodarstwach jest
więcej niż 1 licznik.
Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

– Jednak dla rolników takie naliczanie abonamentu jest krzywdzące, bo w wielu gospodarstwach
jest więcej niż 1 licznik – powiedział nam Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. –
Trudno aby rolnik płacił abonament za budynki gospodarskie czy deszczownię.
Zdanie prezesa Walkowskiego popiera także Krajowa Rada Izb Rolniczych.
– Przepis w obecnym brzmieniu może być również krzywdzący w przypadku prowadzenia przez
małżonków 2 gospodarstw rolnych, np. gdy jedno z gospodarstw jest odziedziczone lub
w przypadku posiadania kilku gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi w różnych
miejscowościach – przyznaje Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.
Nie wyobrażam sobie tego, że miałabym płacić abonament radiowo-telewizyjny za licznik
umieszczony w oborze.
Tomasz Góreczny, rolnik z woj. łódzkiego

– Dlatego zarząd KRIR, zgłaszając swoje uwagi do projektowanych rozwiązań prawnych
związanych z opłatą audiowizualną, wystąpił do pani Prezes Rady Ministrów z wnioskiem, aby
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zwolnienia z opłaty składki obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych
gospodarstwa rolnego.
A co o pomyśle płacenia opłaty audiowizualnej za każdy licznik myślą rolnicy?
– Nie wyobrażam sobie tego, że miałabym płacić abonament radiowo-telewizyjny za licznik
umieszczony w oborze – mówi Tomasz Góreczny, rolnik z woj. łódzkiego. – W sezonie i tak nie ma
kiedy oglądać telewizji, więc tym bardziej nie widzę powodu, żeby opłata w moim
gospodarstwie naliczana była 2 razy.
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