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Poznao, 22 kwietnia 2011 r.

Sz. Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
Zarząd Związku Producentów Ryb działając na podstawie przepisów ustawy z 1982 r.
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U.32 poz. 217) i statutu Związku zwraca się do
Szanownego Pana Ministra z uprzejmą prośbą o spowodowanie możliwości korzystania z tzw.
„pomocy krajowej” w formie dofinansowania kredytu na zakup dzierżawionych obiektów
rybackich od Agencji Nieruchomości Rolnych. W kwestii tej prosimy o:
1. Pomoc w otwarciu linii kredytowej z dopłatą ARiMR do oprocentowania na wykup
dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstw rybackich.
2. Pomoc w uzyskaniu przez rybaków istniejącego preferencyjnego kredytu (symbol nZK) na zakup
użytków rolnych. Kredyt ten zgodnie z obowiązującymi przepisami, może zostad udzielony na zakup
użytków rolnych, na których są lub będą prowadzone działalności wymienione w „Wykazie
działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR
w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”. Między innymi w działalnościach tych wymienia się
chów i hodowlę zwierząt.
W świetle obowiązujących obecnie przepisów, grunty pod stawami stanowią użytki rolne,
wobec czego dzierżawcy gospodarstw rybackich sądzili, że wykupując gospodarstwa rybackie,
mają pełne prawo do korzystania z preferencyjnych kredytów z dopłatą ARiMR
do
oprocentowania.
W związku jednak z odpowiedzią ARiMR-u Departamentu Wsparcia Krajowego na zapytanie
Banku BPS że obowiązujące przepisy „Warunków i zasad udzielania kredytów(…)” nie przewidują
finansowania inwestycji w rybactwie, nie możliwe jest udzielenie kredytu na zakup użytków rolnych
pod stawami celem prowadzenia chowu i hodowli ryb w stawach” oraz z widniejącą informacją na
stronie internetowej ARIMR, iż „Obowiązujące przepisy dotyczące kredytów z dopłatami ARiMR do
oprocentowania nie przewidują finansowania działalności w zakresie rybactwa, a tym samym nie
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jest możliwe sfinansowanie kredytem preferencyjnym zakupu gospodarstwa rybackiego” rybacy
zostali pozbawieni pomocy krajowej w postaci kredytu preferencyjnego.
W związku z powyższą kwestią prosimy o interpretację obowiązujących przepisów
prawnych, gdyż według przytoczonego pisma z ARiMR wynika, że rybak nie jest rolnikiem, a
prowadzona przez niego gospodarka, polegająca na chowie i hodowli ryb w stawach, nie jest
jednoznaczna z chowem i hodowlą zwierząt! Stawia to nas rybaków w niejednoznacznej i trudnej
sytuacji.
Produkcję zwierzęcą (chów i hodowlę ryb) rybacy prowadzą na użytkach rolnych - grunty
pod stawami rybnymi są użytkami rolnymi, płaci się od tych gruntów podatek rolny do Urzędu
Gminy, częśd tego podatku przekazywana jest do Izb Rolniczych, a więc przesądza to o tym, że
zgodnie z prawem polskim, płatnik podatku na rzecz Izb Rolniczych jest rolnikiem! Dlatego
całkowicie niezrozumiałym jest dla nas fakt braku możliwości korzystania z przywilejów należnych
polskim rolnikom.
Sytuacja z punktu widzenia dzierżawców Gospodarstw Rybackich jest bardzo poważna.
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) obecnie kładzie ogromny nacisk na sprzedaż
wydzierżawianych nieruchomości rolnych w tym również obiektów rybackich. Potwierdza to
wypowiedź dr Tomasza Nawrockiego – Prezesa ANR z dnia 19.04.2011r. (Kultura Wsi – Newsletter)
cyt. „W 2011 roku Agencja zamierza systematycznie zwiększad powierzchnię gruntów
przeznaczonych do sprzedaży(…). Przychody ANR 2011r. mają byd zgodnie z ustawą budżetową,
wyższe od wielkości uzyskanych w 2010r. o 27,8%”.
Obecnie wiele Gospodarstw Rybackich otrzymuje od ANR pisma z propozycją wykupu
dzierżawionych obiektów stawowych. Brak pomocy krajowej w postaci kredytu preferencyjnego
stawia Rybaków w tragicznej sytuacji - nikt nie posiada tak ogromnych środków finansowych, by
móc dokonad wykupu dzierżawionych obiektów z własnych środków, natomiast zaciągnięcie i
spłacanie kredytu na powszechnych warunkach jest z punktu ekonomicznego nie możliwe do
poniesienia przez gospodarstwa rybackie.
W związku z powyższym prosimy o rzetelną analizę przedstawionej w naszym piśmie
sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że prawodawstwo polskie nie jest spójne z prawodawstwem
unijnym w zakresie dotyczącym stawowych gospodarstw rybackich. Stawiarz polski, płacący
podatek od gruntów rolnych, podobnie jak każdy inny rolnik powinien podlegad podobnym
obowiązkom jak i przywilejom. Na tej podstawie prosimy o interpretację, czy dzierżawcom
obiektów stawowych z ANR jako rolnikom, przysługuje możliwośd uzyskania preferencyjnych
kredytów w ramach pomocy krajowej na zakup gruntów pod stawami.
Z wyrazami szacunku
Prezes

Krzysztof Karoo
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