
UCHWAŁA NR XIV/93/08 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 11 marca 2008 roku 

 

 

w sprawie sytuacji na rynku żywca wieprzowego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113          

poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 

Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327,           

Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Po zapoznaniu się z informacją stanowiącą załącznik nr 1 przyjmuje się 

stanowisko, iż Rada Gminy Widawa zaniepokojona jest utrzymującą się od kilku miesięcy 

katastrofalną sytuacją na rynku żywca wieprzowego i tym samym sytuacją rolników 

polegającą na całkowitej nieopłacalności chowu trzody chlewnej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały polegającej na przekazaniu stanowiska Rady Gminy Widawa 

parlamentarzystom z okręgu sieradzkiego, marszałkowi województwa łódzkiego, wojewodzie 

łódzkiemu, staroście łaskiemu powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XIV/93/08 

              Rady Gminy Widawa 

                  z dnia 11marca 2008 r. 

 

 

Informacja dotycząca sytuacji na rynku trzody chlewnej 

 
Rolnicy gminy Widawa, którzy podjęli decyzje o rozwoju trzody chlewnej znaleźli się 

w trudnej sytuacji. Wzrost cen zbóż paszowych przy jednoczesnym spadku cen żywca 

wieprzowego spowodował pogorszenie ekonomiczne warunków ich chowu. 

Cały rok 2007 to rok niespodzianek cenowych, które przedstawiają się w produkcji trzody 

chlewnej skokami cenowymi od 2,80 zł do 4,10 zł/kg żywca. 

 

Główną przyczyną tych zjawisk jest: 

1) otwarcie rynku na produkty rolne z Unii Europejskiej a w szczególności dotyczy to żywca 

wieprzowego, 

2) brak interwencyjnego skupu trzody chlewnej przez Agencję Rynku Rolnego, 

3) brak stabilnego rynku sprzedaży poza granice kraju (w tym handel z Rosją), 

4) nie podjęty program zwalczania choroby Aujeuszky´ego, 

5) brak umów wieloletnich zawiązywanych przez odbiorców i dostawców żywca. 

 

Otwarcie granicy 21 grudnia 2007 roku i wejście Polski do strefy Schengen 

spowodowało zniesienie kontroli granicznych. 

Wraz z otwarciem granicy nastąpił masowy przepływ z innych krajów na nasz rynek 

towarów, a głównie żywca wieprzowego do Zakładów Mięsnych oraz na Wschód, w tym do 

Rosji. 

Polski rynek nie był przygotowany na szerszą skalę do exportu półtusz, czy też żywych sztuk 

trzody chlewnej. 

Obecnie nieliczna grupa dużych hodowców świń posiada badania zwalczania choroby 

Aujeszkiego. Rolnicy posiadający świadectwa zdrowia na produkty spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczone do spożycia mogą wprowadzać je na teren całej Unii Europejskiej. 

 

W związku z bardzo niską opłacalnością chowu trzody chlewnej we Wspólnocie 

Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat tj.: 

1) refundacje exportowe, 

2) dopłata do prywatnego przechowalnictwa, 

 

Z refundacji do exsportu można korzystać, gdy produkty spełniają wymogi (WE) tj. 

miedzy innymi posiadają jakość zdrowotną – stawki dopłat wynoszą od 15,20 do 54,20 

EURO za 100kg w zależności od kodu produktu ( stawka na 30 listopada 2007 r.). 

Od 1 stycznia do 15 października 2007 roku Agencja Rynku Rolnego objęła refundację 

5,9 tys. t. 

 

Na szerszą skalę skorzystają z tych dopłat Duńczycy i Niemcy, ponieważ posiadają 

dużych producentów i ich rolnicy posiadają powiązanie z przetwórstwem. 

 

Obecnie nasze przechowalnictwo (chłodnie) w wielu przypadkach nie spełniają 

wymogów Rady (EWG), a okres składania wniosków był bardzo krótki, tj. od 28 listopada do 

4 grudnia 2007 r. 



Stawki dopłat są niewielkie i uzależnione od okresu przechowania i rodzaju mięsa. Pewnym 

rozwiązaniem stabilizującym rynek mogłyby być grupy producentów trzody chlewnej, gdyż 

jako jednostki organizacyjne będą posiadać duże ilości towaru i mogą negocjować ceny 

z Zakładami Mięsnymi. 

Obecna sytuacja na rynku rolnym winna być przedstawiona przedstawicielom rządowym 

poprzez Związki Zawodowe Rolników tj. Izby Rolnicze. 

 

Rolnicy gminy Widawa wnioskują o: 

 

1) wprowadzenie rozwiązań prawnych, mających na celu upowszechnienie systemu 

kontraktacji w rolnictwie, w tym trzody chlewnej, 

2) interwencyjnego skupu nadwyżek na rynku trzody chlewnej przez Agencje Rynku 

Rolnego, 

3) określenia ceny minimalnej przez zakłady mięsne działające na rynku krajowym (cena 

minimalna ustabilizowałaby produkcje trzody chlewnej i lepsze funkcjonowanie 

gospodarstw o kierunku produkcji trzody chlewnej), 

4) natychmiastowego zabezpieczenia środków na realizacje programu zwalczania choroby 

Aujeszky´ego, 

5) ochronę rynku przed nieuczciwa konkurencja, 

6) likwidacji obcych ferm wielkoprzemysłowych tuczu trzody chlewnej, 

7) wprowadzenia obowiązku oznakowania mięsa i jego przetworów, by konsument znał kraj 

pochodzenia surowca,  

8) niezależnej oceny poubojowej mięsa w zakładach mięsnych, 

9) wyeliminowania stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w żywieniu 

zwierząt(trzody chlewnej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


