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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 24 maja 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 934,58 Średnia cena zł/t: 706,97 Średnia cena zł/t: 795,45 Średnia cena zł/t: 582,00 

MIN - MAX: 840,00 - 1 060,00 MIN - MAX: 620,00 - 820,00 MIN - MAX: 700,00 - 1 050,00 MIN - MAX: 500,00 - 700,00 

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 914,44 Średnia cena zł/t: 700,26 Średnia cena zł/t: 802,93 Średnia cena zł/t: 799,26 

MIN - MAX: 800,00 - 1 030,00 MIN - MAX: 600,00 - 840,00 MIN - MAX: 630,00 - 950,00 MIN - MAX: 700,00 - 960,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 112,00 Średnia cena zł/t: 1 087,50 Średnia cena zł/t: 1 143,00 Średnia cena zł/t: 1 070,00 

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 950,00 - 1 250,00 MIN - MAX: 800,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 1 000,00 - 1 150,00 

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 471,36 Średnia cena zł/t: 955,71 Średnia cena zł/l: 1,53 Średnia cena zł/kg: 5,27 

MIN - MAX: 2 000,00 - 2 960,00 MIN - MAX: 850,00 - 1 070,00 MIN - MAX: 1,49 - 1,57 MIN - MAX: 4,60 – 5,80 

    

    
MATF Pszenica  
212,75 €/t 

MATF Kukurydza  
254,75 €/t 
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Przetwórcy będą musieli zakupić więcej starego ziarna. Pszenica ze zbiorów 2021 po 940-

950 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 17.05.2021 |  

- Krajowy rynek cały czas operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej rynkowej podaży 

ziarna. Poprawa pogody spowodowała, iż rolnicy masowo przystąpili do siewów 

kukurydzy i zaległych prac polowych, co dodatkowo wpłynęło na ograniczenie 

sprzedaży zbóż przez rolników, którzy ciągle dysponują zapasami ziarna. Po stronie 

popytowej, na rynku notuje się większe zainteresowanie zakupami ziarna ze strony 

wytwórni pasz niż młynów – komentuje aktualną sytuację rynkową Izba Zbożowo-

Paszowa. Czytaj dalej… 

 

Rolnik oskarżony o otrucie ponad 7,5 mln pszczół 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 17.05.2021 | fot. Shutterstock 

O otrucie ponad 7,5 mln pszczół oskarżyła świdnicka prokuratura rolnika, który w maju 

ubiegłego roku w okolicach miejscowości Modliszów opryskał rzepak niedozwolonym 

pestycydem. Wskutek oprysku zatrutych zostało 240 rodzin pszczeli z pasiek w trzech 

okolicznych miejscowościach. Rolnikowi grozi 8 lat więzienia. 

Wydarzenia opisane w akcie oskarżenia miały miejsce w nocy z 19 na 20 maja ubiegłego 

roku w okolicach miejscowości Modliszów w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku. 

Rolnik z tej miejscowości dokonał oprysku pola rzepaku ozimego preparatem Danadim, 

który zawiera trującą dla pszczół substancję. Czytaj dalej… 

Wysokie ceny na tegoroczny rzepak. Po ile w umowach handlowych? 
Farmer.pl | Autor: MT | 17.05.2021 | fot. Shutterstock 

Obecnie umowy terminowe na rzepak ze zbiorów roku 2021 przeważnie podrożały. 

Kilka tylko firm zaproponowało nieznaczne spadki w porównaniu z tygodniem 

ubiegłym. 

Nasiona rzepaku nadal są w cenie. Średnio w umowach handlowych można za tonę 

otrzymać 2320 zł netto. Ceny w umowach na warunkach niemieckich, czyli gdzie rolnik 

dostaje dopłatę za przekroczenie bazowego poziomu zaolejenia powyżej 40 proc., są 

bliskie a czasem nawet wyższe niż te na warunkach krajowych (gdzie tej dopłaty nie 

ma). Niedawno były one dużo niższe. Czytaj dalej… 

921 zł/t - wynik aukcji pszenicy z magazynu Hulcze 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 17.05.2021 | fot. shutterstock 

921 zł za tonę pszenicy zapłacił na aukcji nabywca 100 ton tego rodzaju zboża, 

zdeponowanego w magazynie autoryzowanym Hulcze (woj. lubelskie). 

Magazyn Hulcze kolejny raz odnotował sukces transakcyjny za pośrednictwem 

Giełdowego Rynku Rolnego. 

13 maja br. na aukcję zgłoszono 100 ton pszenicy w tej lokalizacji i cały zaoferowany 

towar znalazł nabywcę. Kupujący zapłaci 921 zł za tonę zakupionego zboża, tj. pszenicy 

klasy B. Czytaj dalej… 
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Globalne zmiany użytkowania gruntów większe niż oczekiwano 
Farmer.pl | Autor: JK | 17.05.2021 | Fot .Shutterstock 

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Instytutu  Technologii w 

Karlsruhe (KIT) i Uniwersytetu Wageningen zakres globalnych zmian użytkowania 

gruntów jest znacznie większy niż wcześniej zakładano. 

Jak donosi KIT, po ocenie danych satelitarnych i statystyk z ostatnich 60 lat około 32 

proc. obszaru zostało dotknięte zmianami w użytkowaniu gruntów. Ta proporcja jest 

około czterokrotnie większa niż wcześniej sądzono. Jednak według badaczki KIT Kariny 

Winkler, zmiany użytkowania gruntów nie wykazały tego samego wzorca na całym 

świecie. Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę dochodzą do 

1060 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor:  Paweł Hetnał| 18.05.2021 |  

Na rynku skupu zbóż dominują podwyżki. Od minionego piątku najmocniej w górę 

poszły notowania żyta konsumpcyjnego (+10,27 zł/t), pszenicy paszowej (+10,67 zł/t) i 

jęczmienia paszowego (+13,75 zł/t). Nadal rośnie średnia cena kukurydzy (+7,19 zł/t). W 

ciągu kilku dni mocno wzrosła przeciętna stawka za rzepak (+44,67 zł/t).  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

18.05.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco: Czytaj dalej… 

 

Piątkowska o prognozach. Jakie będą ceny zbóż? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 18.05.2021 | fot. PTWP 

Zapytaliśmy o to Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Zobacz czego 

możemy się spodziewać na rynku zbóż w najbliższym czasie. Okazuje się, że ceny 

powinny utrzymać się na wysokich poziomach. Ceny wyraźnie osłabły, w reakcji na 

spadek cen kukurydzy i prognozy USDA wskazujące na wyższy od spodziewanego przez 

rynek poziom zapasów pszenicy w USA na koniec nadchodzącego sezonu 2021/2022. 

Punktem odniesienia i pewnym prognostykiem mogą być ceny oferowane przez firmy 

handlowe za zboża ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów. Czytaj dalej… 

 

Trwają prace nad nową ustawą dot. rolnictwa ekologicznego 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 11.05.2021 | fot. pixabay 

W resorcie rolnictwa trwają prace nad projektem nowej ustawy o rolnictwie 

ekologicznym, uwagi zgłaszane przez organizacje ekologiczne są uwzględniane - 

poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Zdaniem organizacji, przepisy 

dot. produkcji ekożywności trzeba uprościć. 

Wtorkowe posiedzenie senackiej komisji rolnictwa poświęcone było zebraniu 

postulatów po niedawnej konferencji dot. rolnictwa ekologicznego. Czytaj dalej… 
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Duże chińskie zakupy kukurydzy w USA zatrzymały przeceny zbóż na początku tygodnia 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 19.05.2021 |  

- We wtorek USDA pokazał zakup 1,36 mln ton z dostawą do Chin w nowym sezonie (po 

1-września 2021). Dzień wcześniej Chiny zakontraktowały 1,7 mln ton amerykańskiej 

kukurydzy z tegorocznych zbiorów. Kontrakty na zboża (Chicago i Paryż) napotkały 

poziomy wsparcia na wykresach i tam stabilizują się po dużej ubiegłotygodniowej 

przecenie – komentuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, który komentuje 

wczorajsze wydarzenia na światowych giełdach zbóż i oleistych. Czytaj dalej… 

 

 

Ministerstwo Zdrowia o tym, czy pestycydy szkodzą ludziom 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.05.2021 | fot. Franck Barske z Pixabay 

Jak się okazuje – pestycydy niekoniecznie muszą szkodzić ludziom, nawet stwierdzane 

w ich organizmach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce badane są 

pozostałości pestycydów w żywności, a ustawodawstwo polskie i unijne nie normują 

dopuszczalnych poziomów pestycydów w organizmie człowieka. 

Poseł Krystian Kamiński w imieniu grupy posłów Konfederacji złożył interpelację w 

sprawie systemu monitorowania występowania pozostałości środków ochrony roślin w 

organizmie człowieka. Czytaj dalej… 

 

Czy na polskim rynku brakuje pszenicy? Kukurydza po 1000 zł 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 19.05.2021 | Fot. MT 

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, młyny mają problem z pozyskaniem surowca. 

Zaczyna brakować pszenicy na rynku, młyny sprzedają mąkę w hurcie taniej niż kupują 

ziarno. Czy już się sprawdza zapowiadany kilka tygodni temu scenariusz, że ze względu 

na wysokie ceny surowców rolnych, zwiększony eksport pszenicy, znacznie uszczupliły 

się zapasy ziarna. A na przednówku, czyli przez żniwami roku 2021, możemy 

importować surowiec, po jeszcze wyższej cenie. Wiele wskazuje na to, że już weszliśmy, 

albo „wchodzimy” w ten okres. Tak w każdym razie wynika z informacji, zebranych 

przez nas: młyny nie mają surowca. Czytaj dalej… 

Portal susza.gov.pl będzie przeciwdziałał suszy? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.05.2021 | fot. MKiS 

Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych podpisali 

list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu 

zjawisku suszy w kraju. Zainaugurowano też działanie platformy susza.gov.pl. 

Min. Klimatu i Środowiska dokonało inauguracji platformy susza.gov.pl oraz podpisało 

list intencyjny z PAN i 15 uczelniami wyższymi. Platforma ma być miejscem spotkań, 

koordynacji i inicjatywy. Czytaj dalej… 
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Aktywny rolnik nie ma związku z posiadaniem czy uprawianiem ziemi 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.05.2021 | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Unijne dyskusje na kształtem reformy Wspólnej Polityki Rolnej mogą zakończyć się w 

końcu maja. 

Informacja na temat stanu negocjacji nad Wspólną Polityką Rolną na lata 2021–2027 

przedstawiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stała się przedmiotem 

pierwszych obrad podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej. Jak poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, od trzech lat 

trwają prace nad rozporządzeniami dotyczącymi przyszłej WPR. Czytaj dalej… 

 

Wycofano zatwierdzenie dla alfa-cypermetryny 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 20.05.2021 | fot. A. Kobus 

Komisja Europejska sukcesywnie wycofuje substancje czynne. Tym razem z rynku 

zniknie alfa-cypermetryna. Pyretroid, który działa na szkodniki np. mszyce, skrzypionki 

czy słodyszka rzepakowego. Stało się to na podstawie Rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2021/795 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia 

substancji czynnej alfa-cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków 

ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 

540/2011. Czytaj dalej… 

Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 22.05.2021 | Foto. Shutterstock 

Na jakich zasadach zwykła osoba może kupić grunty rolne? Czy zawsze zakupując 

działkę rolną trzeba się zobowiązać do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat? 

Sprawdź, kiedy opłaca się zakupić grunty położne na obszarze wiejskim nie będąc 

rolnikiem. 

• Nie wszystkie grunty położone na obszarach wiejskich są gruntami rolnymi. Warto 

zastanowić się nad zakupem takich działek. 

• Osoba nie będąca rolnikiem może zakupić grunty rolne bez obowiązku prowadzenia 

gospodarstwa rolnego przez 5 lat.  Czytaj dalej… 

Działalność gospodarcza a ubezpieczenie w KRUS – kwota graniczna podatku 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 22.05.2021 | fot. Somor z Pixabay 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, jaka jest kwota należnego podatku 

dochodowego za rok 2021, zwana roczną kwotą graniczną. Będzie ona podstawą do 

weryfikacji w 2022 r. dalszej możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu 

rolników przez rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności. 

Zgodnie z przepisami, rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników, a prowadzi działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu i chce nadal 

podlegać temu ubezpieczeniu, musi do 31 maja każdego roku składać w KRUS 

oświadczenie albo zaświadczenie. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

 

Przetwórcy będą musieli zakupić więcej starego ziarna. Pszenica ze zbiorów 2021 po 940-

950 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 17.05.2021 |  

- Krajowy rynek cały czas operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej rynkowej podaży 

ziarna. Poprawa pogody spowodowała, iż rolnicy masowo przystąpili do siewów 

kukurydzy i zaległych prac polowych, co dodatkowo wpłynęło na ograniczenie 

sprzedaży zbóż przez rolników, którzy ciągle dysponują zapasami ziarna. Po stronie 

popytowej, na rynku notuje się większe zainteresowanie zakupami ziarna ze strony 

wytwórni pasz niż młynów – komentuje aktualną sytuację rynkową Izba Zbożowo-

Paszowa. 

Po okresie większych zakupów w minionym tygodniu, obecnie handel ze strony 

wytwórni osłabł. Odsuwające się w czasie tegoroczne żniwa w związku z zimną wiosną spowodują, iż przetwórcy 

będą musieli zakupić więcej starego ziarna do przerobu niż pierwotnie planowali. 

Wielu rolników wstrzymuje się z zawieraniem kontraktów  

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe 

z dostawą przedstawiały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna – 930-1020 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 920-1000 PLN/t, 

- kukurydza sucha – 930-1020 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 700-770 PLN/t, 

- żyto paszowe – 700-760 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 820-880 PLN/t, 

- pszenżyto – 820-900 PLN/t, 

- owies paszowy – 600-660 PLN/t, 

- rzepak – 2400-2800 PLN/t. 

Rosnące ceny zbóż powodują, iż wielu rolników wstrzymuje się z zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna z 

tegorocznych zbiorów. Utrzymujące się bardzo wysokie ceny rzepaku na MATIFie powodują, iż przetwórcy oferują 

rekordowe ceny za rzepak ze zbiorów 2021 roku, które zawierają się w przedziale 2200-2350 PLN/t, z dostawą w 

lipcu/sierpniu br. 

W kwietniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 463 tys. ton wobec 575 tys. ton 

wywiezionych w marcu br. oraz 556 tys. ton wyeksportowanych w kwietniu 2020 roku. Z tej wielkości, w kwietniu 

2021 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 396 tys. ton, żyta – 12 tys. ton, pszenżyta – 5 tys. ton, owsa – 0,6 tys. ton, 

a kukurydzy – 49 tys. ton. Z kolei, w kwietniu br. eksport rzepaku drogą morską nie wystąpił. 

W maju br., eksport pszenicy drogą morską będzie znacznie mniejszy niż w kwietniu br. i może wynieść ok. 200 tys. 

ton. W dalszym ciągu notuje się znaczny eksport kukurydzy przez porty. Bardzo wysokie ceny oferowane za to zboże 
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powodują, iż cały czas są chętni do jego sprzedaży na eksport. W czerwcu br. przedmiotem eksportu z kraju będzie 

przynajmniej 60 tys. ton pszenicy do Algierii (2 statki) w ramach rozstrzygniętego w minionym tygodniu przetargu. Na 

przestrzeni ostatnich dni, ceny zbóż z dostawą do portów ponownie wyraźnie wzrosły. 

Po ile zboża ze zbiorów 2021? 

W końcu tygodnia, ceny ziarna oferowane eksporterów ze zbiorów 2020 z dostawą do portów kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 1010-1020 PLN/t (dostawa G/G/Sz, V-VI), 

- pszenżyto – 850 PLN/t (dostawa G/G, V-VI), 

- kukurydza – 1085-1095 PLN/t (DON 2000, dostawa G/G/Sz, V-VI). 

Z kolei, w końcu tygodnia ceny oferowane przez firmy handlowe za zboża ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów 

były następujące: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 940-950 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX), 

- pszenżyto – 840-845 PLN/t (dostawa G/G,VIII-IX), 

- jęczmień – 830-835 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto paszowe – 745-750 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- kukurydza – 965-970 PLN/t (DON do 2000, dostawa G/G, X-XI). 

Ponownie wzrosło zainteresowanie zakupami ziarna ze strony kontrahentów z Niemiec. W ostatnich dniach, handel 

dotyczył głównie pszenicy paszowej, żyta i pszenżyta. Rekordowo wysokie ceny kukurydzy ograniczyły możliwości jej 

sprzedaży na rynek niemiecki. W odniesieniu do importu, warto odnotować dostawę ponad 25 tys. ton australijskiej 

canoli drogą morską, która jest obecnie rozładowywana w porcie Świnoujście 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Rolnik oskarżony o otrucie ponad 7,5 mln pszczół 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 17.05.2021 | fot. Shutterstock 

O otrucie ponad 7,5 mln pszczół oskarżyła świdnicka prokuratura rolnika, który w maju 

ubiegłego roku w okolicach miejscowości Modliszów opryskał rzepak niedozwolonym 

pestycydem. Wskutek oprysku zatrutych zostało 240 rodzin pszczeli z pasiek w trzech 

okolicznych miejscowościach. Rolnikowi grozi 8 lat więzienia. 

Wydarzenia opisane w akcie oskarżenia miały miejsce w nocy z 19 na 20 maja ubiegłego 

roku w okolicach miejscowości Modliszów w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku. 

Rolnik z tej miejscowości dokonał oprysku pola rzepaku ozimego preparatem Danadim, 

który zawiera trującą dla pszczół substancję. 

Pszczoły z okoliczny pasiek nad ranem rozpoczęły zbieranie pożytku. Owady zaczęły obumierać już w drodze 

powrotnej do swoich uli; część zdechła tuż przy pasiekach, a te, którym udało się dostać do uli, zatruły pozostałe w 

nich pszczoły oraz miód. 

W związku z tym zdarzeniem śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Świdnicy. - Oględziny kwiatów rzepaku oraz 

obumarłych pszczół wykazały, że zostały one skażone silnie trującą substancją, będącą głównym składnikiem 

preparatu Danadim. Ten środek nie może być stosowany do oprysku rzepaku, ponieważ jest bardzo szkodliwy i zabija 

pszczoły - powiedział prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Rusin. 

W toku śledztwa i po zasięgnięciu opinii biegłych wykazano, że w wyniku oprysku doszło do zniszczenia znacznych 

rozmiarów w świecie roślin i zwierząt. Śledczy postawili rolnikowi zarzut dokonania zniszczenia znacznych rozmiarów 

w świecie zwierząt. Rolnik - jak wskazano w akcie oskarżenia - dokonał oprysku pola rzepaku niedopuszczalną 

substancją, w wyniku czego doszło do zatrucia kontaktowego i żołądkowego pszczół. - W wyniku tego zmarło 240 

rodzin pszczeli z pasiek w Modliszowie, Witoszowie i Pogorzale, według delikatnych szacunków to 7,5 mln pszczół - 

powiedział prok. Rusin. 

Prokurator dodał, że w wyniku oprysku nastąpiła mała katastrofa ekologiczna. - Na tym mikroterenie doszło do 

zaburzenia ekosystemu i biocenozy, jeśli chodzi o populację pszczół - powiedział prokurator. 

Szkody, które ponieśli właściciele pasiek z trzech miejscowości, oszacowano na 540 tys. zł. Łącznie mieli oni osiem 

pasiek. 

Oskarżony nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu osiem lat więzienia. 

Prokurator Rusin wskazał przy tym, że zatrucia pszczół są niestety w Polsce zjawiskami powszechnymi. W 2019 r. na 

Dolnym Śląsku doszło do 80 ostrych zatruć oraz 335 podtruć. W całej Polsce zaś do 1,5 tys. zatruć i 32 tys. podtruć. 

Zamknij > 
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Wysokie ceny na tegoroczny rzepak. Po ile w umowach handlowych? 
Farmer.pl | Autor: MT | 17.05.2021 | fot. Shutterstock 

Obecnie umowy terminowe na rzepak ze zbiorów roku 2021 przeważnie podrożały. 

Kilka tylko firm zaproponowało nieznaczne spadki w porównaniu z tygodniem 

ubiegłym. 

Nasiona rzepaku nadal są w cenie. Średnio w umowach handlowych można za tonę 

otrzymać 2320 zł netto. Ceny w umowach na warunkach niemieckich, czyli gdzie rolnik 

dostaje dopłatę za przekroczenie bazowego poziomu zaolejenia powyżej 40 proc., są 

bliskie a czasem nawet wyższe niż te na warunkach krajowych (gdzie tej dopłaty nie 

ma). Niedawno były one dużo niższe. 

Jakie są ceny za rzepak w umowach handlowych na rok 2021? 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen rzepaku w umowach terminowych przygotowane 17 maja przez Krajowe 

Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (zł/t netto). W większości przypadków odbiór zaplanowany jest 

na lipiec-sierpień. Cena zależy od zaolejenia, a podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny o 

wilgotności 9 proc. i zanieczyszczeniu do 2 proc. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za 

zaolejenia poniżej 40 proc. (42 proc.*). Poza tym przeważnie koszt przewozu i organizacja transportu do magazynu 

kupującego leży po stronie sprzedającego 

Umowy na warunkach krajowych - dostawa lipiec-sierpień: 

- ADM Szamotuły – 2395 (dostawa wrzesień), 

- ADM Czernin – 2385 (dostawa październik), 

- ZT Kruszwica – 2380, 

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2380, 

- ZT Bodaczów (Viterra) – 2380 (bez dopłat), 

- Komagra – 2300 (cena w magazynach poza zakładami produkcyjnymi w opolskim, dolnośląskim oraz PZZ Kielce), 

- Agrolok – 2350 (bez dopłat), 

- Agro-Mat – 2250 (bez dopłat), 

- Agro As – 2335 (bez dopłat), 

- Ampol-Merol – 2300, 

- Chemirol – 2340, 

- Poltor – 2300, 

- TK Agrotim – 2350 (loco gospodarstwo), 

- Ziarn-Pol – 2250-2260 (sierpień-wrzesień, loco gospodarstwo). 

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*)… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/wysokie-ceny-na-tegoroczny-rzepak-po-ile-w-umowach-handlowych,107166.html
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921 zł za tonę - wynik aukcji pszenicy z magazynu Hulcze 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 17.05.2021 | fot. shutterstock 

921 zł za tonę pszenicy zapłacił na aukcji nabywca 100 ton tego rodzaju zboża, 

zdeponowanego w magazynie autoryzowanym Hulcze (woj. lubelskie). 

Magazyn Hulcze kolejny raz odnotował sukces transakcyjny za pośrednictwem 

Giełdowego Rynku Rolnego. 13 maja br. na aukcję zgłoszono 100 ton pszenicy w tej 

lokalizacji i cały zaoferowany towar znalazł nabywcę. Kupujący zapłaci 921 zł za tonę 

zakupionego zboża, tj. pszenicy klasy B. Jaka była cena wywoławcza? Niestety, tym 

razem, takiej informacji nie podano do publicznej wiadomości… 

 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/921-zl-t-wynik-aukcji-pszenicy-z-magazynu-hulcze,107139.html
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Globalne zmiany użytkowania gruntów większe niż oczekiwano 
Farmer.pl | Autor: JK | 17.05.2021 | Fot .Shutterstock 

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Instytutu  Technologii w 

Karlsruhe (KIT) i Uniwersytetu Wageningen zakres globalnych zmian użytkowania 

gruntów jest znacznie większy niż wcześniej zakładano. 

Jak donosi KIT, po ocenie danych satelitarnych i statystyk z ostatnich 60 lat około 32 

proc. obszaru zostało dotknięte zmianami w użytkowaniu gruntów. Ta proporcja jest 

około czterokrotnie większa niż wcześniej sądzono. Jednak według badaczki KIT Kariny 

Winkler, zmiany użytkowania gruntów nie wykazały tego samego wzorca na całym 

świecie. 

Na północy, na przykład w Europie, USA i Rosji, powiększono powierzchnię lasów i zmniejszono powierzchnię 

uprawną. Z kolei na półkuli południowej - w tym w Brazylii i Indonezji - obszary leśne zostały ograniczone, a obszary 

uprawne i pastwiska zostały powiększone. 

Tempo zmian użytkowania gruntów zmieniało się w czasie: od 1960 do około 2005 roku zmiana użytkowania 

gruntów przyspieszyła, a następnie spowolniła do 2019 r. Odwrócenie trendu może być związane z rosnącym 

znaczeniem światowego handlu dla produkcji rolnej oraz ze światowym kryzysem gospodarczym w sezonie 

2007/2008… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/globalne-zmiany-uzytkowania-gruntow-wieksze-niz-oczekiwano,107148.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę dochodzą do 

1060 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor:  Paweł Hetnał| 18.05.2021 |  

Na rynku skupu zbóż dominują podwyżki. Od minionego piątku najmocniej w górę 

poszły notowania żyta konsumpcyjnego (+10,27 zł/t), pszenicy paszowej (+10,67 zł/t) i 

jęczmienia paszowego (+13,75 zł/t). Nadal rośnie średnia cena kukurydzy (+7,19 zł/t). W 

ciągu kilku dni mocno wzrosła przeciętna stawka za rzepak (+44,67 zł/t).  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

18.05.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  

 

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 
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 Podana cena kukurydzy dotyczy ziarna suchego. 

Zamknij > 
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Piątkowska o prognozach. Jakie będą ceny zbóż? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 18.05.2021 | fot. PTWP 

Zapytaliśmy o to Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Zobacz czego 

możemy się spodziewać na rynku zbóż w najbliższym czasie. Okazuje się, że ceny 

powinny utrzymać się na wysokich poziomach. 

Ceny wyraźnie osłabły, w reakcji na spadek cen kukurydzy i prognozy USDA wskazujące 

na wyższy od spodziewanego przez rynek poziom zapasów pszenicy w USA na koniec 

nadchodzącego sezonu 2021/2022. 

Punktem odniesienia i pewnym prognostykiem mogą być ceny oferowane przez firmy 

handlowe za zboża ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów. 

Dużo mówi się o rekordowym eksporcie surowców rolnych z Polski. 

Ostatnie tygodnie to znaczne wzrosty cen surowców rolnych, nie tylko zbóż, ale też i roślin oleistych. Czynników, 

które determinują te wzrosty jest kilka, ale jako najważniejsze wymienia się sytuację pogodową na świecie i wysoki 

popyt z Chin. 

Raport USDA zamieszał 

Czy z racji sytuacji światowej można się spodziewać, że tegoroczne otwarcie cen zbóż podczas żniw będzie wyższe niż 

przez ostatnie dwa lata, kiedy skupy oferowały za surowiec bardzo niskie ceny? 

- Ceny zbóż utrzymują się na wysokich poziomach i warunkowane są zarówno sytuacją międzynarodową oraz tym, co 

obserwujemy na rynku krajowym. Choć warto zauważyć, że w ostatnim tygodniu obserwowaliśmy pewną korektę 

cen pszenicy na giełdzie w Chicago. Ceny wyraźnie osłabły, w reakcji na spadek cen kukurydzy i prognozy USDA 

wskazujące na wyższy od spodziewanego przez rynek poziom zapasów pszenicy w USA na koniec nadchodzącego 

sezonu 2021/2022 – mówi portalowi farmer.pl Monika Piątkowska prezes Izby Zbożowo-Paszowej. 

Dodaje, że amerykańskie ministerstwo rolnictwa podało pierwszą prognozę produkcji w nadchodzącym sezonie 

2021/2022. 

- Globalne zbiory pszenicy mają wynieść rekordowe 788,98 mln t (wzrost o 12,88 mln t wobec obecnego sezonu). 

Zapasy końcowe w sezonie 2021/22 prognozowane są na poziomie 294,96 mln t - o 0,29 mln t wyższym niż w 

obecnym sezonie. Faktem jest, że oczekiwania były nieco bardziej pesymistyczne (co do produkcji, spożycia, zapasów 

itp.), więc to przełożyło się na spadki cen - szczególnie dotkliwie ucierpiała amerykańska kukurydza, która przez 

tydzień potaniała o ponad 11 proc. To pociągnęło za sobą także spadki na MATIFie – wyjaśnia Piątkowska. 

Jej zdaniem, najlepiej jednak operować na konkretnych danych. 

- Punktem odniesienia i pewnym prognostykiem mogą być ceny oferowane przez firmy handlowe za zboża ze 

zbiorów 2021 roku z dostawą do portów – mówi. I podaje jak kształtowały się ceny w końcu ubiegłego tygodnia 

poszczególnych surowców rolnych (zł/t netto): pszenica konsumpcyjna – 940-950, pszenżyto – 840-845, jęczmień – 

830-835, żyto paszowe – 745-750, 

- kukurydza – 965-970. 

- Nie spodziewamy się więc aż tak głębokiej korekty – dodała prezes Izby. 

Jaki eksport zbóż? 

Dużo mówi się o rekordowym eksporcie surowców rolnych z Polski. Ale zapowiadano też, że w pewnym momencie 

na przednówku, może się stać taka sytuacja że Polska będzie zmuszona importować płody rolne po jeszcze wyższych 

cenach niż sama sprzedawała. Czy taka sytuacja już ma miejsce? 
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- Jeśli chodzi generalnie o eksport to mamy aktualne dane za marzec tego roku. Wartość eksportu polskich towarów 

wyniósł rekordowe ponad 112 mld zł i była wyższa o 27,5 mld zł od wartości, którą odnotowano w marcu 2020 r. To 

wynik aż o 32,5 proc. lepszy. Wychodzę od ogólnych danych, bo znaczna część sukcesów polskiego eksportu jest 

uzależniona od eksportu surowców rolnych. W 2020 r. udział surowców rolnych w eksporcie osiągnął 14,3 proc., 

wobec 13,3 proc. w roku 2019. Co ciekawe, wśród tych surowców drugą pod względem wartości pozycję z 14 proc. 

udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w 

porównaniu z 2019 r., zwiększyła się o 28 proc., do 4,9 mld EUR – odpowiada nam Monika Piątkowska. 

Z danych, które analizuje IZP wynika, że w 2020 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja w eksporcie towarów 

rolno-spożywczych z Polski – od 2004 r. Jego wartość wzrosła ponad 6-krotnie. Izba spodziewa się, że ta dynamika się 

utrzyma. 

- Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczynia się korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro i dolara 

amerykańskiego, co sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku 

międzynarodowym – wyjaśnia. 

Co z cenami zbóż w 2021 r.? 

- Jeśli mowa w tym kontekście o cenach to spodziewamy się niewielkiej korekty cen, wynikającej z ustabilizowaniem 

sytuacji podażowej. W kwietniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 463 tys. ton wobec 

575 tys. ton wywiezionych w marcu br. oraz 556 tys. ton wyeksportowanych w kwietniu 2020 roku. Z tej wielkości, w 

kwietniu 2021 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 396 tys. ton, żyta – 12 tys. ton, pszenżyta – 5 tys. ton, owsa – 0,6 

tys. ton, a kukurydzy – 49 tys. ton. Z kolei, w kwietniu br. eksport rzepaku drogą morską nie wystąpił – mówi… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/piatkowska-o-prognozach-jakie-beda-ceny-zboz,107183.html
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Trwają prace nad nową ustawą dot. rolnictwa ekologicznego 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 11.05.2021 | fot. pixabay 

W resorcie rolnictwa trwają prace nad projektem nowej ustawy o rolnictwie 

ekologicznym, uwagi zgłaszane przez organizacje ekologiczne są uwzględniane - 

poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Zdaniem organizacji, przepisy 

dot. produkcji ekożywności trzeba uprościć. Wtorkowe posiedzenie senackiej komisji 

rolnictwa poświęcone było zebraniu postulatów po niedawnej konferencji dot. 

rolnictwa ekologicznego w kontekście wspólnej polityki rolnej po 2022 r. Przedstawiono 

kilkadziesiąt wniosków. Zdaniem prezes spółki Bioekspert Doroty Matery, najważniejszą 

rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest wyznaczenie krajowego celu rolnictwa ekologicznego 

biorąc pod uwagę cel europejskich wyznaczony w dwóch strategiach: na rzecz 

bioróżnorodności oraz "od pola do stołu". 

Jak mówiła, ta ostatnia zakłada, że do 2030 r. w UE będzie 25 proc. areału ziemi pod uprawami ekologicznych. Polska 

jest obecnie na piątym miejscu od końca, więc osiągnięcie tego celu, w tak krótkim czasie, będzie bardzo trudne. 

Dlatego decydenci powinni wyznaczyć taki cel, Polskę powinno być stać na osiągnięcie średniej unijnej tj. 8,5 proc. 

powierzchni upraw ekologicznych. Dodatkowo potrzebna jest odpowiednia ilość gospodarstw ekologicznych, 

przetwórni, firm handlowych. Matera podkreśliła, że równie istotna jest aktualizacja ramowego planu działań 

rolnictwa ekologicznego, gdyż nie jest on spójny z unijnymi przepisami. Kluczowe jest jednak usunięcie barier i 

uproszczenia w m.in. PROW na lata 2024-2020. 

Konieczna jest też promocja żywności ekologicznej, która ma doprowadzić do zwiększenia popytu na nią, a także 

wykorzystanie tych produktów w przedszkolach i szkołach. Postulaty przewodniczącego Krajowej Rady Rolnictwa 

Ekologicznego prof. Jerzego Szymona to: stworzenie rynku żywności ekologicznej, wykształcenie fachowej kadry 

doradców oraz utworzenie sieci gospodarstw pokazowych. Jak mówił, brak wiedzy doradców jak przestawić się na 

uprawę ekologiczną zniechęca rolników do zajęcia się taką produkcją. 

Kilkanaście dość szczegółowych postulatów do przygotowywanej ustawy zgłosiła rzecznik Izby Żywności Ekologicznej 

Urszula Sołtysik. Uważa ona, że m.in. powinien być wskazany organ odpowiedzialny za egzekwowanie uczciwego 

oznakowania produktów ekologicznych na rynku, powinno nastąpić "rozluźnienie zależności" jednostek 

certyfikujących od ARiMR, jak również powinien być wdrożony plan kształcenia doradców eko-rolniczych w 

połączeniu z egzaminem kwalifikacyjnym. 

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że w projektowanej ustawie znajdą się mechanizmy wsparcia 

dla wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach, poszerzony zostanie system dopłat do materiału 

siewnego oraz materiałów ekologicznych, wprowadzone będą ułatwienia ws. wykorzystania nawozów 

dopuszczonych do stosowania w innych państwach członkowskich, powstanie jednolity wykaz wszystkich 

producentów ekologicznych oraz będą ułatwienia w nabywaniu uprawnień dla inspektorów ekologicznych. 

Bartosik zaznaczył, że ministerstwo podjęło działania w celu zwiększenia w 2021 r. stawek dopłat dla rolników 

ekologicznych - średnio 27 proc. Ponadto opublikowane zostaną informacje dotyczące metod produkcji ekologicznej 

dla rolników i systemu doradztwa, będzie też kampania skierowana do przedszkoli w zakresie rozpoznawalności logo 

żywności ekologicznej i zrozumienia czym jest takie rolnictwo. Resort planuje przeprowadzenie w mediach kampanii 

promocyjno-informacyjnych dot. żywność ekologicznej - dodał. 

Bartosik zapewnił, że wiele wniosków i postulatów, które zostały złożone do ministerstwa zostało wzięte pod uwagę 

albo są one rozpatrywane. Przypomniał, że przy ministrze rolnictwa działa Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego, która 

skupia ekspertów z różnych dziedzin i zmiany w aktach prawnych są z nią konsultowane. 

Zamknij > 
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Duże chińskie zakupy kukurydzy w USA zatrzymały przeceny zbóż na początku tygodnia 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 19.05.2021 |  

- We wtorek USDA pokazał zakup 1,36 mln ton z dostawą do Chin w nowym sezonie (po 

1-września 2021). Dzień wcześniej Chiny zakontraktowały 1,7 mln ton amerykańskiej 

kukurydzy z tegorocznych zbiorów. Kontrakty na zboża (Chicago i Paryż) napotkały 

poziomy wsparcia na wykresach i tam stabilizują się po dużej ubiegłotygodniowej 

przecenie – komentuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, który komentuje 

wczorajsze wydarzenia na światowych giełdach zbóż i oleistych. 

- Jednak  bardzo duże postępy zasiewów jarych w USA i poprawiające się perspektywy 

zbiorów na półkuli północnej, powinny być zachętą do dalszej redukcji długich pozycji 

spekulacyjnych (sprzedaży kontraktów). I na odwrót - pojawienie się problemów pogodowych na głównych terenach 

upraw oznaczać będzie powrót do trendu wzrostowego. Przypominam, że zakładana przez amerykańskie prognozy 

poprawa bilansów zbóż i soi w nowym sezonie wymagać będzie rekordowych zbiorów, czyli optymalnej pogody – 

wyjaśnia Andrzej Bąk. 

- Notowania soi i nasion rzepaku wspierane są stale przez rekordowo drogie oleje roślinne (palmowy i sojowy). 

Przypominam, że w swojej majowej prognozie USDA zapowiedział dalsze pogorszenie bilansu na globalnym rynku 

olejów roślinnych – informuje ekspert od rynku zbóż. 

Zamknięcie wtorkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych -18.05.2021: 

 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 

Zamknij > 
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Ministerstwo Zdrowia o tym, czy pestycydy szkodzą ludziom 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.05.2021 | fot. Franck Barske z Pixabay 

Jak się okazuje – pestycydy niekoniecznie muszą szkodzić ludziom, nawet stwierdzane 

w ich organizmach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce badane są 

pozostałości pestycydów w żywności, a ustawodawstwo polskie i unijne nie normują 

dopuszczalnych poziomów pestycydów w organizmie człowieka. 

Poseł Krystian Kamiński w imieniu grupy posłów Konfederacji złożył interpelację w 

sprawie systemu monitorowania występowania pozostałości środków ochrony roślin w 

organizmie człowieka. 

Jak stwierdził, do jego biura zgłaszają się wyborcy zaniepokojeni wynikami badań 

przeprowadzonych przez prywatne laboratoria diagnostyczne, które mają potwierdzać przekraczanie dopuszczalnych 

poziomów pozostałości pestycydów we krwi przebadanych osób. Doniesienia te dotyczą przede wszystkim 

szkodliwego dla zdrowia ludzi związku chemicznego glifosatu. 

Poseł chciał więc zweryfikować prawdziwość doniesień i pytał: 

„1. Czy Ministerstwo Zdrowia i podległe mu służby prowadzą monitoring żywności pod kątem zawartości w niej 

herbicydów i defoliantów? 

2. Ile badań diagnostycznych z zakresu monitorowania poziomu pozostałości związków ochrony roślin w organizmie 

ludzkim przeprowadzono w latach 2015–2020? 

3. W ilu takich badaniach z lat 2015–2020 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm?” 

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska stwierdził, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą urzędową 

kontrolę żywności pochodzenia roślinnego produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz żywności pochodzenia 

zwierzęcego wprowadzonej do obrotu. 

W przypadku pozostałości pestycydów w żywności badana jest żywności na zgodność z wyznaczonymi najwyższymi 

dopuszczalnymi poziomami pozostałości (NDP). Ocenie podlega przestrzeganie NDP dla tych związków w żywności 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego oraz na ich powierzchni. 

Zarazem wiceminister zaznaczył, że „ustawodawstwo polskie i unijne nie normuje dopuszczalnych poziomów 

pestycydów w organizmie człowieka. Prawo unijne normuje najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości 

pestycydów jedynie w produktach spożywczych (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 lutego 2005 r. z późń. zm.).” 

Dla glifosatu te poziomy reguluje rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2013 z 20 marca 2013. 

Natomiast wykonywane w Polsce przez komercyjne laboratoria badania zawartości glifosatu w moczu „nie mają 

żadnej wartości diagnostycznej, a jedynie poznawczą… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/ministerstwo-zdrowia-o-tym-czy-pestycydy-szkodza-ludziom,107220.html
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Czy na polskim rynku brakuje pszenicy? Kukurydza po 1000 zł 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 19.05.2021 | Fot. MT 

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, młyny mają problem z pozyskaniem surowca. 

Zaczyna brakować pszenicy na rynku, młyny sprzedają mąkę w hurcie taniej niż kupują 

ziarno. Czy już się sprawdza zapowiadany kilka tygodni temu scenariusz, że ze względu 

na wysokie ceny surowców rolnych, zwiększony eksport pszenicy, znacznie uszczupliły 

się zapasy ziarna. A na przednówku, czyli przez żniwami roku 2021, możemy 

importować surowiec, po jeszcze wyższej cenie. Wiele wskazuje na to, że już weszliśmy, 

albo „wchodzimy” w ten okres. Tak w każdym razie wynika z informacji, zebranych 

przez nas: młyny nie mają surowca. 

Po ile będzie zboże w 2021 r.? 

Rynek rozpalony jest do czerwoności. A tymczasem Chiny dokonują kolejnych zakupów płodów rolnych z nowych 

zbiorów. O czym to może świadczyć? 

Popyt jest bardzo duży, a niepewność mimo wyników najnowszego raportu USDA o rekordowej produkcji – 

zachwiana. Pogoda nadal nie powiedziała ostatniego słowa. Specjaliści oceniają, że warto będzie magazynować 

surowiec, a ceny będą wyższe niż w poprzednim sezonie. 

W skupach ceny pszenicy nadal są wysokie i zbliżają się do  1000 zł/t netto. Ale surowca jest "jak na lekarstwo". 

Kukurydza w ostatnim tygodniu również podrożała i kosztuje coraz częściej 1000 zł za tonę. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 19 maja 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 960, 

- żyto konsumpcyjne – 750. 

Gol Pasz Janowiec 

- pszenica paszowa – 940, 

- pszenżyto – 800, 

- jęczmień paszowy – 870. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 950. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 850, 

- pszenica paszowa – 820. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna - 920-930, 

- pszenica paszowa – 910, 

- pszenżyto – 800, 

- żyto paszowe – 700, 
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- żyto konsumpcyjne - 710-705, 

- jęczmień konsumpcyjny – 800, 

- rzepak – 2750, 

- kukurydza sucha – 1000, 

- owies – 500, 

- groch – 1000, 

- bobik – 1110, 

- łubin – 1150. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki 

- pszenica konsumpcyjna – 940, 

- żyto konsumpcyjne – 700. 

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice 

- pszenica konsumpcyjna – 870, 

- pszenica paszowa – 830, 

- pszenżyto – 700, 

- żyto paszowe – 600, 

- żyto konsumpcyjne – 620, 

- jęczmień konsumpcyjny – 720, 

- jęczmień paszowy – 700, 

- rzepak – 2000. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna – 930 stary zbiór; 840 nowy zbiór, 

- pszenżyto – 770 stary zbiór; 740 nowy zbiór, 

- żyto konsumpcyjne – 690; stary zbiór 640 nowy zbiór, 

- jęczmień konsumpcyjny – 770 stary zbiór; 740 nowy zbiór, 

- rzepak – 2400 stary zbiór; 2270 nowy zbiór, 

- kukurydza mokra – 570 nowy zbiór. 

Rol-Prem 

- pszenica konsumpcyjna - 940, 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 840, 

- żyto paszowe – 700, 

- jęczmień paszowy – 840, 
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- kukurydza sucha – 1000. 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 980, 

- pszenżyto – 860, 

- jęczmień paszowy – 840, 

- rzepak – 2680, 

- kukurydza sucha – 970. 

Elewarr Bielsk Podlaski 

- pszenica konsumpcyjna – 820 – 840, 

- pszenica paszowa – 800, 

- żyto paszowe – 600, 

- żyto konsumpcyjne – 620, 

- rzepak – 2000. 

Street Retail 

- rzepak – 2725. 

 

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka 

- jęczmień paszowy – 800. 

Firma Szmidt 

- pszenica konsumpcyjna – 980, 

- pszenica paszowa – 970, 

- pszenżyto – 820, 

- żyto paszowe – 800, 

- jęczmień paszowy – 840, 

- rzepak – 2600, 

- kukurydza mokra – 570 – nowy zbiór, 

- kukurydza sucha - 1000… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/czy-na-polskim-rynku-brakuje-pszenicy-kukurydza-po-1000-zl,107244.html
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Portal susza.gov.pl będzie przeciwdziałał suszy? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.05.2021 | fot. MKiS 

Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych podpisali 

list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu 

zjawisku suszy w kraju. Zainaugurowano też działanie platformy susza.gov.pl. 

Min. Klimatu i Środowiska dokonało inauguracji platformy susza.gov.pl oraz podpisało 

list intencyjny z PAN i 15 uczelniami wyższymi. Platforma ma być miejscem spotkań, 

koordynacji i inicjatywy. 

Minister Michał Kurtyka stwierdził, że zmiany klimatu wymagają systemowego 

działania. Przekazywanie informacji to główny cel platformy – będzie ona źródłem 

wiedzy i miejscem wymiany informacji. Strona jest rządowa. Dotyczy jednostek administracji przy wykorzystaniu 

wiedzy naukowej. Ma „uwypuklić wiedzę pod kątem rolników”. 

Jak stwierdził minister, susza i powódź to problemy, które będą się nasilały ze względu na zmiany klimatu – 

posiadane instrumenty trzeba wzmocnić. 

- Poprzez platformę susza.gov.pl pragniemy szerzej spojrzeć na zjawisko, z którymi zmagamy się jako kraj. Platforma 

to nie tylko komplementarne centrum przekazu informacji, dotyczące suszy, ale przede wszystkim jest to miejsce, w 

którym odbiorca znajdzie wskazówki w zakresie oferowanej pomocy oraz wsparcia ze strony Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej. Będą to informacje dotyczące wsparcia podmiotów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców oraz 

podmiotów publicznych – podkreślił  minister klimatu i środowiska. 

Minister zapowiedział działania na rzecz renaturyzacji rzek, meliorację nakierowaną na nawadnianie, zwiększanie 

powierzchni bagien i torfowisk, dążenia do wyboru rozwiązań bliskich naturze – np. nie betonowanie miast i 

magazynowanie wody. Minister podkreślił rolę WPR i zapowiedział rozmowy z komisarzem Januszem 

Wojciechowskim – temat suszy musi być uwzględniany w pracach nad nową WPR. 

Michał Lange – pełnomocnik ministra klimatu i środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborowi 

zasobów wodnych w środowisku - podziękował uczestnikom za zaangażowanie i inicjatywę. Wyraził nadzieję, że 

platforma pozwoli przeciwdziałać skutkom i przyczynom suszy. Idea działania pod kątem suszy i porozumienia ma 

pozwolić działać różnym resortom. Polska jest uboga w zasoby wodne, konfrontacja ze zmianami klimatu wymaga 

współdziałania środowisk naukowych, zaangażowania samorządów… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/portal-susza-gov-pl-bedzie-przeciwdzialal-suszy,107241.html
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Aktywny rolnik nie ma związku z posiadaniem czy uprawianiem ziemi 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.05.2021 | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Unijne dyskusje na kształtem reformy Wspólnej Polityki Rolnej mogą zakończyć się w 

końcu maja. 

Informacja na temat stanu negocjacji nad Wspólną Polityką Rolną na lata 2021–2027 

przedstawiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stała się przedmiotem 

pierwszych obrad podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej. 

Jak poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, od trzech lat trwają prace 

nad rozporządzeniami dotyczącymi przyszłej WPR. Przedłużające się negocjacje 

wymusiły dwuletni okres przejściowy. Dlatego środki z lat 2021-22 będą wykorzystywane jeszcze zgodnie z obecnymi 

zasadami. 

Zreformowana WPR zacznie obowiązywać od 2023 roku – przypomniała wiceminister. Negocjacje reformy WPR są w 

fazie końcowej. Trwają trilogi – odbyły się już 24 spotkania. Kolejne spotkanie planowane jest na ostatni tydzień 

maja. Nie osiągnięto ostatecznego kompromisu, MRiRW wstrzymuje się więc z oceną stanu negocjacji. 

A co jest wciąż dyskutowane? 

Jeśli chodzi o zieloną architekturę, Parlament Europejski chce zaostrzyć normy dobrej kultury rolnej, czemu Polska się 

sprzeciwia. Polska sprzeciwia się też dążeniom Parlamentu Europejskiego, związanym z progiem dopuszczalnej 

alokacji między filarami WPR – mówiła wiceminister. PE chce  użycia przeniesionych środków tylko na cele dotyczące 

klimatu i środowiska. Polska natomiast chce zgody na 30 proc. przeniesienia z II filara i bez ograniczeń co do sposobu 

wykorzystania przeniesionych pieniędzy. 

PE chce też zwiększenia alokacji na ekoschematy do 30 proc., a Polska uznaje dotychczasowe 20 proc. za 

wystarczające, i uzależnia zgodę na zwiększenie od liczenia limitu od kwoty przed przesunięciem między filarami i od 

"zachowania elastyczności w pierwszych latach stosowania ekoschematów". 

Dyskutowana jest też definicja aktywnego rolnika – ma być obowiązkowa, ale według Polski powinna być zachowana 

zasada uznająca za aktywnego rolnika otrzymującego 5 tys. dopłat. Polska jest ponadto skłonna zaakceptować 

wsparcie redystrybucyjne pod warunkiem zachowania elastyczności dla państw, a rozwiązania proponowane przez 

PE nie spełnią swojej roli. 

Chcemy też maksymalnego wsparcia na płatności związane z produkcją (tj. 15 proc. koperty jak obecnie, a PE chce 

obniżenia do 12 proc.). 

PE chce powiązać wsparcie z WPR od weryfikacji przestrzegania prawa pracy – zdaniem Polski rozbuduje to system 

kontroli i sankcji, lepiej nadzór pozostawić dotychczasowym instytucjom. 

Jeśli chodzi o wsparcie rynków, dyskutowanych jest wiele obszarów, tu Polska opiera się za koncepcją PE: 

wprowadzeniem obserwatorium rynków produktów rolnych i mechanizmu ostrzegania, rozszerzeniem sektorów i 

okresów interwencji rynkowych. Ważne są też proponowane przez PE i popierane przez Polskę równe warunki 

konkurencji  z trzecimi krajami, ochrona przed importem z krajów niewdrażających unijnych zasad. 

Najbliższy trilog (rozpocznie się 25 maja) może przynieść rozstrzygnięcie tych dyskusyjnych kwestii – zapowiedziała 

wiceminister. 

Posłowie pytali, czy jest możliwe obniżenie progu gospodarstw ekologicznych z zapowiadanych 30 proc. areału i czy 

możliwe jest zabezpieczenie importu przed żywnością niespełniającą unijnych wymogów ekologicznych oraz oparcie 

się nie na procentowej, a kwotowej redukcji zużycia śor. 
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Wiceminister Anna Gembicka zapewniła, że ograniczanie śor ma być ustalane indywidualnie dla państw. Polska 

podkreśla konieczność uwzględniania wymagań także przez importowane towary, aby UE nie była zalana tańszą 

żywnością, niespełniającą wymogów ekologicznych. 

Progi dla państw mają też być ustalane indywidualnie, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Wsparcie dla 

gospodarstw ekologicznych i uproszczenia i premie są też już dziś proponowane – nastawiamy się więc na system 

zachęt, aby to było opłacalne – mówiła wiceminister. 

Dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych MRiRW Joanna Czapla poinformowała, że trwa dyskusja, jeśli chodzi 

o definicję aktywnego rolnika. Obecnie PE i Komisja domagają się obowiązkowej definicji aktywnego rolnika. Polska 

zwraca uwagę na potrzebę elastyczności – to państwo członkowskie powinno decydować, czy 5 tys. euro płatności 

ma być progiem do uznania za aktywnego rolnika. Ewentualne wykluczenie z dopłat kilku czy kilkunastu osób może 

doprowadzić do ogromnego obciążenia administracyjnego koniecznością badania sytuacji każdego beneficjenta – 

zauważyła dyrektor… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/aktywny-rolnik-nie-ma-zwiazku-z-posiadaniem-czy-uprawianiem-ziemi,107235.html
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Wycofano zatwierdzenie dla alfa-cypermetryny 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 20.05.2021 | fot. A. Kobus 

Komisja Europejska sukcesywnie wycofuje substancje czynne. Tym razem z rynku 

zniknie alfa-cypermetryna. Pyretroid, który działa na szkodniki np. mszyce, skrzypionki 

czy słodyszka rzepakowego. 

Stało się to na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/795 z dnia 

17 maja 2021 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej alfa-

cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011. 

- Dyrektywą Komisji 2004/58/WE(2)włączono alfa-cypermetrynę jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy 

Rady 91/414/EWG(3). Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za 

zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 

2019/1690(4)odnowiono zatwierdzenie substancji czynnej alfa- cypermetryna jako substancji kwalifikującej się do 

zastąpienia. W związku z tym wspomniana substancja czynna została wymieniona w części E załącznika do 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011(5). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 

2019/1690 do dnia 30 października 2020 r.wnioskodawca zobowiązany był przedłożyć Komisji, państwom 

członkowskim i Urzędowi informacje potwierdzające dotyczące profilu toksykologicznego niektórych metabolitów. 

Ponadto w odniesieniu do trzech innych punktów wymagane były informacje potwierdzające w innych terminach 

określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1690. W październiku 2020 r. wnioskodawca 

poinformował Komisję, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i Urząd, że nie przedłoży danych 

potwierdzających w odniesieniu do żadnego z czterech punktów, w odniesieniu do których zwrócono się o 

informacje potwierdzające. W związku z tym należy wycofać zatwierdzenie tej substancji czynnej – wynika z 

rozporządzenia, które wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

Do kiedy będzie można stosować środki opierające się o tę substancję czynną? 

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające alfa-cypermetrynę jako substancję 

czynną najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów musi upływać najpóźniej 7 grudnia 

2022 r. 

Gdzie stosowana jest alfa-cypermetryna? 

Alfa-cypermetryna to substancja z grupy chemicznej pyretroidy. Wykorzystywana jest do zwalczania szkodników o 

aparacie gębowym gryzącym oraz kłująco-ssącym w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz w 

szkółkach leśnych. Aplikuje się ją w takich uprawach jak: rzepak, pszenica ozima, jęczmień jary, groch jadalny, fasola, 

kapusta głowiasta… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/wycofano-zatwierdzenie-dla-alfa-cypermetryny,107273.html
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Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 22.05.2021 | Foto. Shutterstock 

Na jakich zasadach zwykła osoba może kupić grunty rolne? Czy zawsze zakupując 

działkę rolną trzeba się zobowiązać do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat? 

Sprawdź, kiedy opłaca się zakupić grunty położne na obszarze wiejskim nie będąc 

rolnikiem. 

• Nie wszystkie grunty położone na obszarach wiejskich są gruntami rolnymi. Warto 

zastanowić się nad zakupem takich działek. 

• Osoba nie będąca rolnikiem może zakupić grunty rolne bez obowiązku prowadzenia 

gospodarstwa rolnego przez 5 lat.  

• Nie wszystkie nieruchomości rolne są objęte wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego. 

• Działki rolne poniżej i powyżej 1 ha są objęte prawem pierwokupu przez KOWR. 

• Wszystkie zakupione działki rolne pod inwestycje trzeba odrolnić. 

Zanim ustalimy, na jakich zasadach osoba nie będąca rolnikiem może dokonać zakupu gruntów rolnych, w pierwszej 

kolejności należy ustalić definicję nieruchomości rolnej. 

Dzięki temu możemy określić, które nieruchomości położne na obszarach wiejskich nie są rolnymi i w związku z tym 

one jak i ich przyszli właściciele  nie podlegają restrykcyjnym wymogom zawartym w Ustawie o o kształtowaniu 

ustroju rolnego. 

Kiedy nieruchomość jest rolna, a kiedy nie? 

Zgodnie z art. 2 pkt 1. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez nieruchomość rolną należy rozumieć każdą 

nieruchomość w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach 

przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne. 

Czyli taka nieruchomość musi być przeznaczona  według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP) tylko i wyłącznie na cele rolne. 

Jeżeli może ona być przeznaczona (według MPZP) na inne cele np. inwestycje budowlane itd. wtedy z definicji nie 

jest nieruchomością rolną. 

Jeżeli działka nie jest nieruchomością rolną - mimo że jest położna na obszarze wiejskim - nie podlega przepisom 

zawartym w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Każda osoba nie będąca rolnikiem może ją wtedy zakupić niezależnie od wielkości areału, a co ważniejsze bez 

ingerencji i konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR. 

Do jakich nieruchomości rolnych nie stosuje się przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego? 

Poniżej prezentujemy listę nieruchomości rolnych, które nie są objęte przepisami i wymogami Ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego. 

Osoby nie będące rolnikami, zakupując poniższe nieruchomości (wielkość powierzchni też jest ważna) nie są tym 

samym zobowiązane do prowadzenia działalności rolniczej na tych nieruchomościach. Mogą je też odsprzedać przed 

upłynięciem okresu 5 lat. Mają też większa szansę na ich odrolnienie po niższych kosztach.. 

Zgodnie z art. 1b i 1c Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jej przepisów  nie stosuje się do: 

• nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, 

• nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi, 

• nieruchomości rolnych w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod 

stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, 



 
  

                                       29 

• nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 

• nieruchomości rolnych sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 

• gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r., zajęte 

były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji 

rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na 

urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie 

zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, 

• nieruchomości rolnych, które w dniu 30.04.2016 r., w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i  

zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości), na cele inne niż rolne (np. budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne lub inne, usługowe, przemysłowe itp.), 

• nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, z zastrzeżeniem art. 9a ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli w stosunku do tych nieruchomości została podjęta uchwała o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub uchwała o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zbycie następuje w 

celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 

r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

• nabycia nieruchomości rolnej do Zasobu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości, oraz do gruntów, które zostały zbyte z tego Zasobu albo wniesione do spółki jako 

aport, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub realizacji uzbrojenia technicznego, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – położonych w granicach 

administracyjnych miast. 

Zakup nieruchomości rolnej pod inwestycje budowlane w granicach administracyjnych miast 

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast 

prawo pierwokupu będzie przysługiwać KOWR, jeżeli inwestor nie spełnił poniższych warunków: 

• nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 

uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, 

• nie uzyskał uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji towarzyszącej oraz nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z tą uchwałą; 

• w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę w przypadku więcej niż jednego budynku mieszkalnego - nie zrealizował i nie oddał do użytkowania 

co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji na terenie gruntu rolnego. 

KOWR może wtedy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o nabyciu (przejąć) nieruchomości rolne, 

znajdujące w granicy administracyjnej miasta i odebrać je inwestorowi wraz "z dobrem całego inwentarza".  

Na jakich zasadach zakup działki rolnej poniżej 1 ha? 

Każda osoba, nie mająca statusu rolnika i nieprowadząca działalności gospodarczej może bez konsekwencji nabyć 

grunty rolne poniżej 1 ha, zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt.1a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  

Należy pamiętać, że stosownie do postanowień art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,  prawo 

pierwokupu działki rolnej poniżej 1 ha przysługuje w pierwszej kolejności KOWR. Co to oznacza? 

 W praktyce, w takiej sytuacja notariusz sporządza warunkową umowę sprzedaży, której kopię wyśle Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a ten ma miesiąc na wypowiedzenie się w danej sprawie.  
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Jeżeli w terminie 1 miesiąca KOWR nie wypowie się w sprawie lub złoży oświadczenie o braku zainteresowania 

skorzystaniem z prawa pierwokupu, wtedy strony umowy mogą u notariusza zawrzeć drugą umowę, tj. umowę 

przeniesienia własności. Dopiero na podstawie tej drugiej umowy kupujący staje się właścicielem nieruchomości 

rolnej o powierzchni poniżej 1 ha. 

Pamiętajmy że zakupiona działka poniżej 1 ha musi być w pierwszej odrolnionia jeżeli chcemy na niej budować. 

Zakup działki rolnej większej niż 1 ha nie może być przeznaczona na inwestycje budowlane 

Nabycie nieruchomości rolnej powyżej 1 ha będzie wymagać bezwzględnie wcześniejszego uzyskania zgody 

Dyrektora Generalnego KOWR i to wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.  Warto też pamiętać, że KOWR i w 

tym wypadku ma także pierwszeństwo pierwokupu… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/jak-kupic-dzialke-rolna-nie-bedac-rolnikiem,107376.html
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Działalność gospodarcza a ubezpieczenie w KRUS – kwota graniczna podatku 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 22.05.2021 | fot. Somor z Pixabay 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, jaka jest kwota należnego podatku 

dochodowego za rok 2021, zwana roczną kwotą graniczną. Będzie ona podstawą do 

weryfikacji w 2022 r. dalszej możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu 

rolników przez rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności. 

Zgodnie z przepisami, rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników, a prowadzi działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu i chce nadal 

podlegać temu ubezpieczeniu, musi do 31 maja każdego roku składać w KRUS 

oświadczenie albo zaświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła tzw. rocznej kwoty granicznej. 

Takiego oświadczenia albo zaświadczenia nie składa osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadziła 

pozarolniczej działalności gospodarczej (np. zawiesiła ją) oraz nie współpracowała przy jej prowadzeniu. 

Kwota graniczna co roku się zmienia. Aktualną wysokość podaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu. 

Właśnie opublikowano najnowsze, gdzie podano, że roczna kwota graniczna za rok 2021 wynosi 3 604 zł. 

Dla porównania, w 2019 r. było to 3 454 zł, a w 2020 r. 3 540 zł… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

 

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/dzialalnosc-gospodarcza-a-ubezpieczenie-w-krus-kwota-graniczna-podatku,107420.html

