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Życie na wsi ułatwione? [Ciekawostki rolnicze w 100 sekund]
Autor: Agata Piechota
Data: 10 sierpnia 2019

Życie na wsi wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aktualne wydanie „100 sekund”
poświęciliśmy tematom istotnym dla wszystkich jej mieszkańców.
Wspominamy m.in. o powrocie lokalnych połączeń autobusowych.
Mówimy także o możliwości uniknięcia podwyżek cen prądu i zdobycia zwrotu podatku akcyzowego.
Nie wszystkie zdobyte przez nas informacje są jednak równie optymistyczne. Okazuje się
bowiem, że przed nami kolejny wzrost cen żywności.

Kto uniknie podwyżek cen prądu?

Rolnicy prowadzący niewielką działalność mogą liczyć na zamrożenie cen prądu.

To ostatni moment, aby uniknąć podwyżek. Chodzi o mikro- i małych przedsiębiorców rolnych,
którzy korzystają z taryfy C, a więc posiadają dwa liczniki prądu. Mogą oni wnioskować do
dostawców energii elektrycznej o zamrożenie cen na II połowę 2019 roku. Nabór oświadczeń
potrwa do wtorku, 13 sierpnia.
Warto dodać, że w większości polskich gospodarstw znajdziemy tylko jeden licznik. Rolnicy
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rozliczający się w taryfie G nie muszą składać żadnych dokumentów. Ich bowiem podwyżki nie
dotyczą.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów.

Jak zdobyć zwrot podatku akcyzowego?
Wystartował drugi tegoroczny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Na złożenie
dokumentów mamy czas do 2 września. Należy załączyć m.in. faktury VAT za olej napędowy (lub
ich kopie) z ostatnich 6 miesięcy. Szczegóły zdradziliśmy w artykule: Wniosek o zwrot podatku
akcyzowego.
Limit zwrotu to 100 zł do 1 ha. Pieniądze mają zostać wypłacone w październiku. Przypominamy,
że hodowcom bydła przysługują dodatkowe środki.

Czemu żywność znów zdrożeje?
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Zgodnie z danymi Eurostatu, nigdzie tak szybko jak w Polsce nie drożeje mięso, ziemniaki i słodycze.

Po rekordowych podwyżkach zwykle przychodzi czas na obniżki. Niestety, nie tym razem. Zgodnie
z przewidywaniami analityków, jesienią żywność znów zdrożeje. Wzrosną zwłaszcza ceny mięsa,
mleka i jaj. Będziemy musieli więcej płacić nawet za taniejący na świecie cukier.
Winić należy nie tylko suszę. Według ekspertów podwyżki spowodowane są również wzrostem
kosztów pracy oraz niepewną sytuacją na rynku chińskim. Nie pomaga fakt, że spada siła nabywcza
złotówki. Inflacja w Polsce jest bowiem najwyższa od 7 lat.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej terenów oddalonych od dużych aglomeracji.

Co ułatwi życie na wsi?
Codzienne życie na wsi zostanie wkrótce ułatwione. To skutek porozumienia wojewodów z ministrem
infrastruktury. Powrót lokalnych połączeń autobusowych ma zniwelować wykluczenie
komunikacyjne. Pierwsze przewozy ruszą już we wrześniu br.
Do końca roku na ten cel przeznaczonych zostanie 300 mln zł. W przyszłym roku będzie to 800 mln
zł. Więcej informacji, w tym podział budżetu, można znaleźć na stronie MI.
Wystarczy tylko 100 sekund, aby być na bieżąco!
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