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Jakie firmy w 2021 roku świadczą usługi związane z utylizacją padłych
zwierząt gospodarskich? W tym roku utylizacja padłych zwierząt powierzona
została 10 firmom. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła
z nimi stosowne umowy.
Umowy z ARiMR na świadczenie usług utylizacyjnych w 2021 r. zawarło 10 firm w całej Polsce.
Pomoc finansowa udzielana rolnikom przez ARiMR związana jest z pokryciem całości lub części
kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. W ramach każdego województwa usługi utylizacji
prowadzi od pięciu do ośmiu podmiotów. Dlatego rolnicy podejmując decyzję dotyczącą zlecenia
utylizacji, powinni w pierwszej kolejności zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców
działających w ich regionie. Ich listę publikujemy poniżej. Usługi utylizacyjne oferowane przez
wybrane firmy obejmują zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Dla kogo pomoc od ARiMR?
Jak informuje agencja, pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. W konsekwencji
utylizacja padłych zwierząt jest dofinansowana i dotyczy kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwienia zwierząt gospodarskich. Należy pamiętać, że gatunkami zwierząt podlegającymi
tej procedurze są bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Usługi związane z utylizacją
ARiMR podpisała umowy z następującymi firmami:
Eko – Stok Sp. z o.o.
Energoutil Sp. z o.o.
Jasta Sp. z o.o.
PP-H Hetman Sp. z o.o.
PPP Bacutil Sp. J.
Promarol – Plus Sp. z o.o.
Saria Polska Sp. z o.o.
Struga S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J.
ZR-P „Farmutil HS” S.A.
Utylizacja padłych zwierząt – jakie koszty?
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Kwota, jaką będą zobowiązani zapłacić rolnicy, zależy oczywiście od wieku i gatunku padłego
zwierzęcia. W przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz
poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do
75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. Jeśli chodzi o producentów rolnych będących
płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT. Niestety,
utylizacja padłych zwierząt może kosztować.

Utylizacja padłych zwierząt. Kiedy rolnik nie płaci?
Utylizacja padłych zwierząt może być również bezkosztowa. Agencja sfinansuje za rolnika pełne
koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty
unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18
miesiąc życia. Uwaga! zwierzęta z wymienionych grup podlegają badaniom w kierunku TSE. Należy
pamiętać, że w przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie
Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT. Jak widać, jakieś koszty w końcu trzeba ponieść.

Uwaga hodowcy świń!
W stosunku do minionych lat zmieniły się kategorie wagowe świń. W miejsce dotychczasowych
4 kategorii wprowadzono dwie, tj.: sztuki o masie ciała do 50 kg i sztuki o masie ciała powyżej 50 kg.
Ta zmiana z pewnością uprości formalności związane z tym przykrym procederem.
Na zakończenie warto pamiętać o tym, że zanim nastąpi utylizacja powinniśmy załatwić dwie sprawy.
Po pierwsze: sprawdzić firmy utylizacyjne działające w naszym rejonie. Po drugie: porównać ceny
jednostkowe tych firm za usługi utylizacyjne. Załączniki podające ceny jednostkowe firm za usługi
oraz ich telefony znajdziecie na stronach ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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