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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

Pomorska Izba Rolnicza

W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Trwa nabór wniosków o płatności 

bezpośrednie. Rolnicy mają czas na ich 
złożenie do 16 maja. Wnioski będzie 
można składać również po tej dacie - do 
10 czerwca, z tym że za każdy dzień ro-
boczy opóźnienia należna kwota płat-
ności zostanie pomniejszona o 1%.

Warto pamiętać, że w tym roku po-
nownie można się ubiegać o uzupełnia-
jącą płatność podstawową do gruntów 
ornych, na których nie jest prowadzona 
uprawa roślin, a także do wybranych 
upraw. Zwiększona też została liczba 
pakietów w ramach działania rolno
-środowiskowo-klimatycznego.

Informujemy również, że złożenie 
wniosku o przyznanie płatności, w rozu-
mieniu przepisów o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośrednie-
go w 2022 r., jest warunkiem uzyskania 
dofinansowania do zakupu nawozów mi-
neralnych innych niż wapno nawozowe 
i wapno nawozowe zawierające magnez, 
które producent rolny nabył w okresie 
od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. 
Wnioski w tej sprawie można składać do 
ARiMR od 25 kwietnia.

W związku z powyższym, zapra-
szamy do Powiatowych Zespołów Do-
radztwa Rolniczego, zlokalizowanych 
na terenie całego województwa po-
morskiego, a także do siedziby Ośrodka 
w Lubaniu i jego Oddziału w Starym 
Polu. Tu doradcy i specjaliści udzielą 
Państwu niezbędnych informacji i po-
mogą przygotować stosowne wnioski.

(red.)





Cena 1 egz. - 4 zł 
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w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

PODR w Lubaniu, 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 
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