Działanie Dobrostan zwierząt
Pakiet 1. Dobrostan świń, wariant 1.2 Dobrostan tuczników –
zwiększona powierzchnia w budynkach
Warunki przyznania płatności w ramach wariantu 1.2:
✓ nadany numer identyfikacyjny,
✓ wszystkie świnie w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt,
✓ posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzonego przed upływem 25
dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich, przy udziale doradcy rolniczego lub złożenie oświadczenia o braku
zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli rolnik w roku następującym
bezpośrednio po roku realizacji wariantu 1.2. realizuje ten sam wariant i posiada
ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt,
✓ tuczniki pochodzą jedynie z „gospodarstw lochowych dobrostanowych1)”.
Wymogi realizowane w ramach wariantu 1.2:
✓ wszystkie warchlaki i tuczniki utrzymywane w gospodarstwie rolnym są
utrzymywane zgodnie z wymogami wariantu, w tym również warchlaki i tuczniki
inne niż te, które pochodzą z „gospodarstw lochowych dobrostanowych1)”,
✓ liczba tuczników, które pochodzą od loch objętych wnioskiem o przyznanie
płatności dobrostanowej w ramach wariantu 1.1. i w odniesieniu, do których na
podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz danych zawartych w
IRZ, ustalono, że jest spełniony warunek nie utrzymywania loch w systemie
jarzmowym albo utrzymywania ich w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy
niż 8 dni w okresie okołoporodowym, a w dniu złożenia tego wniosku w ramach
wariantu 1.1 liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie
przekracza więcej niż o 5% maksymalnej liczby loch określonej w planie poprawy
dobrostanu zwierząt,
✓ zapewnienie poniższych minimalnych powierzchni bytowych kojca w budynkach
inwentarskich, w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymywania
grupowego warchlaków i tuczników:
➢ 0,18 m2 – w przypadku świń o masie ciała do 10 kg,
➢ 0,24 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 do 20 kg,
➢ 0,36 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 do 30 kg,
➢ 0,48 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 do 50 kg,
➢ 0,66 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 do 85 kg,
➢ 0,78 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 do 110 kg,
➢ 1,2 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg.

Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich dla grup technologicznych świń
innych niż warchlaki i tuczniki jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami
ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz
innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010
r., Nr 56, poz. 344, z późn.zm.).
Płatność dobrostanowa jest wyliczana wyłącznie na podstawie danych z systemu IRZ
oraz na podstawie dostarczonych przez rolnika dokumentów, uwzględniając liczbę
tuczników pochodzących z „gospodarstwa lochowego dobrostanowego1)”, które:
1) w przypadku gdy rolnik nie złożył wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w
ramach wariantu 1.2 w roku 2020 – w okresie od dnia następującego po dniu, w
którym upływają 4 miesiące od dnia złożenia wniosku w roku 2021, do dnia
poprzedzającego dzień złożenia takiego wniosku w roku 2022, lecz nie dłużej niż do
dnia 15 maja 2022 roku,
2) w przypadku, gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w
ramach wariantu 1.2 w roku 2020 i w roku 2021 złożył taki wniosek:
a) do dnia 15 maja – od dnia złożenia wniosku w 2021 roku do dnia
poprzedzającego dzień złożenia takiego wniosku w roku 2022, lecz nie dłużej
niż do dnia 15 maja 2022 roku,
b) po dniu 15 maja – od dnia 16 maja 2021 roku do dnia poprzedzającego dzień
złożenia takiego wniosku w roku 2022, lecz nie dłużej niż do dnia 15 maja 2022
roku
zostały:
 poddane ubojowi w gospodarstwie rolnym, albo
 przemieszczone bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, albo
 przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju za pośrednictwem wyłącznie
jednego podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną, albo
 przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju za pośrednictwem grupy
producentów rolnych lub związku grup producentów rolnych.
Wymogi muszą być przestrzegane od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności
dobrostanowej do dnia złożenia takiego wniosku w kolejnym roku, lecz nie dłużej niż
do dnia 15 maja tego kolejnego roku.
1) Gospodarstwo lochowe dobrostanowe:
✓ gospodarstwo, które wnioskuje o wariant 1.1. Dobrostan loch,
✓ do wniosku został dołączony plan poprawy dobrostanu zwierząt lub
oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt,

✓ lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w
systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie
okołoporodowym,
✓ na dzień złożenia wniosku
• zarejestrowano oznakowaną kolczykiem z indywidualnym numerem co
najmniej 1 lochę,
• liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (stwierdzone
na podstawie danych w IRZ) nie przekracza więcej niż o 5% maksymalnej liczby
loch określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

