

Utylizacja odpadów zwierzęcych
niemal za darmo…

Produkcja zwierzęca w każdym, nawet najnowocześniejszym gospodarstwie
rolnym wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnego
rodzaju chorób u zwierząt.
Zdarza się, że hodowane
zwierzęta muszą być ubijane, padają lub rodzą się
martwe. Powodem upadku
zwierząt są także różnego
rodzaju epidemie chorób
zakaźnych, np. ptasia grypa
czy pryszczyca.
Dlaczego
należy utylizować?
We wszystkich państwach
Unii Europejskiej wprowadzono
przepisy, które nakazują, aby ze
zwłokami zwierząt padłych lub
ubitych z konieczności postępować w sposób minimalizujący ryzyko rozprzestrzeniania się chorób
i związanych z nimi zagrożeń. Ma
to bowiem podstawowe znaczenie
dla ochrony zdrowia pozostałych
w gospodarstwie zwierząt oraz
wszystkich ludzi, którzy mogliby
mieć z nimi kontakt.

Bezpieczne
unieszkodliwianie
W tym celu, na terenie całego kraju funkcjonują wyspecjalizowane przedsiębiorstwa,
które w profesjonalny sposób
zajmują się odbiorem, transportem, a następnie utylizacją
zwłok zwierzęcych i wszelkich
innych odpadów pochodzenia
zwierzęcego, zapewniając tym
samym niezbędne bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne na
obsługiwanym przez siebie terenie. Każde zgłoszenie do specjalistycznych służb gwarantuje,
że padlina trafi do specjalnego
zakładu, który zajmuje się jej
bezpieczną utylizacją.
Jednym z przedsiębiorstw
specjalizujących się w profesjonalnej likwidacji wspomnianych
zagrożeń jest STRUGA S.A.,
która funkcjonuje na rynku już
od ponad 10 lat i jest w całości
firmą polską, finansowaną wyłącznie przez polski kapitał. Prowadzi ona zakład utylizacyjny,
posiadający najnowocześniejszą
w Polsce instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów
pochodzenia zwierzęcego, która
w pełni odpowiada rygorystycznym wymogom przepisów unijnych w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.

Program
pomocy publicznej
Firma STRUGA S.A. jest
także jedną z zaledwie kilku
firm w Polsce, która od wielu
już lat prowadzi ścisłą współpracę z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Dzię-

ki temu, producenci rolni, powierzający jej temat bezpiecznego
zutylizowania zwłok hodowanych
przez siebie zwierząt, mogą automatycznie skorzystać ze specjalnego programu pomocy publicznej, polegającego na całkowitej
lub częściowej refundacji kosztów związanych z ich odbiorem,
transportem i utylizacją. Wysokość uzyskiwanego dofinansowania zależy od gatunku i wieku
zwierzęcia, a w przypadku trzody
chlewnej od masy ciała padłej
sztuki. Beneficjentem tej pomocy
może być niemal każdy hodowca
lub właściciel bydła, owiec, kóz,
trzody chlewnej lub koni. Zasady
dofinansowania są bardzo podobne jak w przypadku wszystkich
innych form pomocy publicznej
ze środków unijnych (np. kredytów inwestycyjnych czy funduszy
pomocowych). Zatem najczęściej korzystanie z niej wiąże się
z koniecznością poniesienia częściowej opłaty, czyli tzw. wkładu
własnego. Całkowite pokrycie
kosztów, dotyczy zwierząt podlegających obowiązkowi badania
w kierunku gąbczastych encefalopatii, czyli bydła powyżej 24.
miesiąca życia oraz owiec i kóz
powyżej 12. miesiąca życia - ARiMR pokrywa 100 proc. kosztów
ich zbioru, transportu i utylizacji,
co z pozycji producenta rolnego
oznacza, że usługa jest dla niego
bezpłatna. W przypadku pozostałych zwierząt koszty są symboliczne. Agencja, zgodnie z umową, pokrywa 100 proc. kosztów
transportu i 75 proc. kosztów
utylizacji. W praktyce wkład producenta rolnego to około 10 proc.
wartości całej usługi (transportu
i utylizacji łącznie).

Dlaczego brak promocji?
Ponieważ prawidłowość naliczania „wkładu własnego” producenta, korzystającego z pomocy
jest przedmiotem rygorystycznych kontroli, firmy utylizacyjne
współpracujące z ARiMR nie
mogą zwalniać swoich klientów
z opłat np. w ramach promocji
lub rabatów. Działanie takie,
byłoby niezgodne z obowiązującym prawem i mogłoby narażać producentów rolnych na
konieczność zwrotu nie tylko
całej kwoty, którą w ramach
pomocy Agencja przekazała do
firmy utylizacyjnej na pokrycie
kosztów usługi, ale także naliczonych od niej odsetek. Skorzystanie z pomocy publicznej wiąże się bowiem z obowiązkiem
udokumentowania podstaw do
jej przysługiwania na wypadek
kontroli przez 5 lat od momentu
utylizacji zwierzęcia. Przez taki
okres, należy zatem przechowywać dokumenty dostarczone
przez pracownika firmy utylizacyjnej i wypełnione podczas
odbioru zwłok zwierzęcia. Bardzo ważne jest także prawidłowe wypełnienie dokumentów
i rzetelne podanie wszystkich
wymaganych informacji. Przy
wypłacie środków Agencja dokładnie sprawdza każdą pozycję
i w przypadku jakichkolwiek nieścisłości wypłata dofinansowania
jest wstrzymywana. Jeśli adresat pomocy, nie pomoże firmie

utylizacyjnej na czas wyjaśnić
wszystkich zgłoszonych przez
Agencję wątpliwości, może on
być obciążony całością kosztów
transportu i utylizacji.
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Gdy nie można uzyskać
dofinansowania
W przypadku gatunków
zwierząt niepodlegających pomocy ARiMR oraz pozostałych
rodzajów odpadów pochodzenia
zwierzęcego, opłata utylizacyjna
zależna jest przede wszystkim
od wagi tych odpadów. Firma STRUGA S.A. gwarantuje
w takich przypadkach bardzo
korzystne, konkurencyjne ceny,
które dodatkowo mogą być indywidualnie negocjowane. Z tej
przyjaznej polityki mogą skorzystać posiadacze wszelkich odpadów pochodzenia zwierzęcego,
przeterminowanych produktów
spożywczych oraz materiałów,
które z różnego powodu nie
mogą być wprowadzone do obrotu, a także właściciele wszelkich
zwierząt domowych i dzikich.
Firma prowadzi także utylizację
zwłok tych zwierząt, które giną
pod kołami pojazdów na naszych
drogach, a nawet zwierząt cyrkowych i pochodzących z ogrodów
zoologicznych.
Przedsiębiorstwo jest zatem w stanie zagwarantować profesjonalną i w pełni
bezpieczną usługę utylizacyjną
praktycznie każdemu klientowi,
niezależnie od tego, czy będzie
możliwie najszybszy i dogodto gospodarstwo indywidualne,
ny dla klienta termin odbioru.
duży zakład przetwórczy czy
W przypadku odbioru zwłok
niestandardowa hodowla.
zwierząt, które podlegają poZgłoszenia o konieczności mocy ARiMR, dostarczają oni
odebrania odpadów przyjmowa- także wszystkie dokumenty wyne są całodobowo pod specjal- magane do uzyskania dofinannym numerem Pogotowia Uty- sowania i na miejscu pomagają
lizacyjnego. Zapotrzebowanie je wypełnić. Producenci rolni
na usługę, można zgłosić także uprawnieni do skorzystania z poza pomocą internetu. Pracow- mocy powinni także zgłosić fakt
nicy Pogotowia Utylizacyjnego upadku zwierzęcia w dowolnym
STRUGA S.A. umawiają się na Powiatowym Biurze Agencji nie
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później, niż w ciągu 7 dni od
daty tego zdarzenia (zgłoszenia
koni należy dokonać w organie
prowadzącym rejestr, do którego
zwierzę było wpisane). Wynika
to z przepisów ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz z faktu, że możliwość
korzystania z pomocy publicznej
uzależniona jest od prawidłowo
prowadzonej rejestracji zwierząt
oraz od terminowego zgłaszania
zmian w ich liczebności. Należy
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zatem pamiętać, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków
wskazanych przez ARiMR, w tym
np. brak poniesienia przez adresata pomocy ustalonej części opłaty,
skutkuje utratą uprawnień do uzyskania całej refundowanej kwoty.
Warto zatem podejść do problemu
rzetelnie i powierzyć jego rozwiązanie profesjonalistom.
Paweł Łapiński
Prezes Zarządu STRUGA S.A.

