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Warszawa, dnia 18.11.2022 r. 

 
SIB/219/2022/MM 

 

Szanowny Pan 

Janusz KOWALSKI 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu w sprawie szczegółowego przeznaczenia, 

warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie 

przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub 

akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy  

i Zwiększania Odporności, Krajowa Rada Spółdzielcza przekazuje opinię do w/w projektu. 

Wnioskujemy o uwzględnienie we wsparciu kosztów wykonania ogrodzeń działek (wraz  

z bramami), na których zlokalizowana jest budowa, w tym rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa lub remont budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, 

magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do 

obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-

spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, oraz kosztów utwardzenia 

placów i dróg technologicznych związanych z wykonywaną działalnością. 

Proponujemy następujące brzmienie  §2 ust. 1 pkt. b): 

„b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie 

przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku przygotowania do sprzedaży lub 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także 

artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w tym 

również wykonania ogrodzeń (wraz z bramami) działek, na których znajdują się 

budynki i budowle wymienione w pkt. a), utwardzenia placów i dróg technologicznych 
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związanych z wykonywaną działalnością, oraz gospodarowania odpadami i ochrona 

środowiska;” 

Koszty wykonania w/w ogrodzeń oraz utwardzeń placów i dróg technologicznych stanowią 

istotną część kosztów inwestycji, a pozostając poza kosztami kwalifikowalnymi objętymi 

refundacją powoduje, że często inwestycje nie są należycie zabezpieczone i przygotowane do 

wykonywania działalności. Jednocześnie ogrodzenia i utwardzenie placów i dróg 

technologicznych wykonane równocześnie z budową, rozbudową, przebudową lub remontem 

w/w budynków lub budowli, zwiększają bezpieczeństwo oraz zapewniają prawidłowy 

standard przy realizacji zadań związanych z wykonywaną działalnością. 

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o akceptację naszym 

zdaniem potrzebnych uzupełnień w zakresie warunków przedmiotowego wsparcia.  

 

     Z wyrazami szacunku 

 

        /-/ dr inż. Mieczysław Grodzki 

                                                                                                 Prezes Zarządu 

                                                                                       Krajowej Rady Spółdzielczej 
 


