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Pan
Jonasz Drabek
Dyrektor Departamentu Górnictwa
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Dotyczy: dostępności miału węglowego dla producentów prowadzących uprawy
pod osłonami
Szanowny Panie Dyrektorze,
przekazujemy zgodnie z właściwością wystąpienie Pana Wiktora Szmulewicza, Prezesa
Krajowej Rady Izb Rolniczych, z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie problemów z
dostępnością i wysokimi cenami miału węglowego wykorzystywanego przez producentów
prowadzących uprawy pod osłonami oraz konieczności wypracowania mechanizmów
pomocowych dla tej branży np. w postaci dotacji do opału.
Polska jest jednym z większych producentów owoców i warzyw w Europie i na świecie.
Coraz większego znaczenia nabiera również produkcja pod osłonami, a krajowe pomidory,
ogórki czy sałata są dostępne dla konsumentów przez cały rok. Udział krajowej podaży
warzyw spod osłon w ogólnej produkcji warzyw w ostatnich latach przekraczał 20%.
Jednocześnie informuje, że w Polsce jest ok. 5 tys. gospodarstw produkujących kwiaty.
Mając na względzie znaczenie upraw produktów ogrodniczych pod osłonami (w szklarniach
i w ogrzewanych tunelach foliowych) zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie
możliwości przychylenia się do wniosku Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Prosimy również o przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi do wiadomości naszego
departamentu.
Z poważaniem
Dorota Beta
zastępca dyrektora
Departamentu Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Wystąpienie z dnia 9 czerwca 2022 r.
Do wiadomości:
1. Pan Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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