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Szanowni Pafistwo,

W zalqczeniu przekazuje stanowisko Sejmiku Wojew6dztwa Warmi6sko-

Mazurskiego w sprawie pogarszajEcej sie sytuacji rolnictwa, przyjqte przez

Radnych Wojew6dztwa podczas Sesji Sejmiku Wojew6dztwa Warmi6sko-

Mazurskiego 28 wrze6nia 2021 roku.
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Stanowlsko

Sejmiku Wojew6dztura WarmlfEko- azur3klego

z dnia 28 wrze6nla 2021 roku

w sprawie pogarazajqcej 3ie sytuacji rolnictwa

sejmik wojew6dzlwa warmirisko-Mazurskiego wyrala glqbokio zaniepokojenie
wyiqtkouro trudnq sytuaci4 rolnictwa w regionie, zmiezajqc4 do dalszego obniiania dochod6w
i poziomu 2lrcia wielu producont6w rolnych Warmii, Mazur i powiSla.

na rynkach wiepzowiny

o pzetn anie.

i drobiu, gdzie regionalni prcducenci walczq obecnie

Narastajqce probremy ttiqzane z nowymi obosrzeniami dotyczqcymi arrykanskiego
pomoru swii (ASF), brakiem skutecznej walki z epidemiq a tak2e uwarunkowania rynkowe
doprowadzily do trudne.i sytuacji gospodarstw zaimuiqcych siq produkcjq trzody chlewnej.
Komplikacie z ubojem 2wvca wieprzowego powodujq dotkliwe straty finansowe. Notuje siq
znaczny spadek liczby gospodarstw zajmujqcych siQ tym rodzajem produkcji.

Teren wojew6dztwa warmiAsko-mazurskiego jest coraz szezej obigty skutkami ognisk
przypadk6w ASF. w strefie czenvonej, tj. obszaze obietym najdotkliwszymi ograniczeniami
okreslonymijako poziom lll zostaly umieszczone cale powiaty: nowomiejski, ilawski, dzialdowski
oraz nidzicki i poludniowa czQsc oslr6dzkiego wraz z miastem osk6da. Restrykcjami strefy lll
zostaly dotkniete gospodarstwa w odteglosci ai 40 km od stwierdzonych ognisk ASF u swiA. w
rezultacie w tym obszaze w wojew6dztwie warmi6sko-mazurskim znalazlo siq okolo 450 tysiqcy
6wi6 zlokalizowanych w okolo
producent6w Zifwc€

1800 gospodarstwach. lll strefa ogranicz€ri oznacza dlg
wiepzowego powa2ne straty finansowe.

a A ogniska wybuchajq jedno po drugim - w sumie zanotowano ich w wojew6dztw ie juz 14.
Dodatkowo, ka2de nowe ognisko, jako obszar zapowietzony, pzedfu2a okres obowie4^r/ania
ograniczen o koreine 30 dni. powoduje to, 2e pzez ten czas producenci tzody chrewnej nie
mosE iej spzedawa6 - w efekcie powstaje korejny probrem a niqzany z brakiem mo2riwosci
spelniania dobrostanu v ier4r. Je6ri laka sytuacja utrzyma siq dlu2ej w wojew6dztwie,
konsekwencia bedzie darsry upadek wieru gospodarstw, szczeg6rnie tych w kr6rych produkcra
trzody chlewnej jost jedynym ir6dl€m dochodu.

sytuacja hodowc6w drobiu z miesiqca na miesiqc r6wnie2 urega coraz mocniejszemu
pogorszeniu. W roku 2021 wykryto w polsce 33g ognisk ptasiej grypy, @ spowodowato
rikwidaciQ kirkunastu mirion6w sztuk kaczek, indyk6w, gqsi i kurczak6w. ub6j sanitarny oznacza
dramat hodowcow w ka2dym wymiaze. Wysoce zjadliwa grypa ptak6w dotknQh
w wojew6dztwie warmifisko-mazurskim wszlrstkie powiaty.

Pogorszenie sytuac.ii w wojew6dzwie warmifisko-mazurskim wystQpuje pzed€ wszyslkim



Sejmik woiew6dztwa warminsko-Mazurskiego wnioskuje, aby Minister Rornictwa
i Rozwoju wsi podi4l skuteczne dziarania zmieru€iece do zahamowania rozpzestrz€niania siQ
ASF oraz zab€zpieczyl srodki finansowe w bud2ecie pa6stwa na rekompensaty dra rornik6w za
straty tzody chlewnej ze wszystkich stref obietych ograniczeniami oraz ob,el scisfym nadzorem
obr6t tymi zwierzetami, jak r6wni€2 przedstawil odpowiedni program odbudowy rodzimej
prod ukcii trzody chlewnej.

sejmik wojew6dztwa warmi^sko-Mazurskiego, ze wzgrqdu na bardzo trudne sytuacje
producent6w rolnych w regionie, aperuie do Rzqdu Rzeczyposporitej porskiej o wprowadzenie
systemowych rozwiqza^, kt6re bqdq zabezpieczary producent6w trzody chrewnej i drobiu pzed
skutkami zjawisk epidemicznych i jednoczesnie gwarantowaly szybkie uruchomienie 6rodk6w
finansowych z bud2etu pahstwa.
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