I Wariant 2.1 Wypas krów mlecznych
1. Czy rolnik utrzymujący w budynku krowy na uwięzi może wstąpić do tego wariantu ?
Odpowiedź: tak, ale tylko w budynku. Podczas wypasu krowy nie mogą być na uwięzi ani pętane.

II Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia w budynkach

1. Czy powierzchnie wybiegów , okólników przylegających bezpośrednio do budynku obory można
zaliczyć do powierzchni odpasowo- ruchowej lub bytowej ?
Odpowiedź: Powierzchni wybiegów, okólników nawet jeśli przylegają bezpośrednio do budynku obory
nie wlicza się do powierzchni odpasowo- ruchowej lub bytowej. Wymagana powierzchnię odpasoworuchową lub bytową należy zapewnić w budynku obory.
2. Czy w przypadku wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia w budynkach
pozostałe grupy technologiczne zwierząt można utrzymywać na uwięzi
Odpowiedź: Tak, o ile dopuszcza to prawo krajowe.
Zgodnie z prawem krajowym na uwięzi nie można utrzymywać cieląt. Jałówki, buhaje, opasy, krowy
mamki ( o ile nie są zgłoszone do wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek ) można utrzymywać na uwięzi w
ramach tego wariantu. Bezuwięziowe utrzymywanie w ramach tego wariantu dotyczy wszystkich krów
mlecznych w gospodarstwie ( w każdej siedzibie stada).

III Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek

1. Czy letni wypas krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg może być prowadzony na działkach
użyczonych ?
Odpowiedź : tak,
Zgodnie z§ 8 ust.6 pkt.2 w terminie od 16.10-31.10. należy złożyć oświadczenie o zapewnieniu wypasu
wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o
masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym
kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni w okresie 1.04.-15.10. a w przypadku tymczasowego
ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada w rozumieniu przepisów o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego
przemieszczenia.

2. Czy w ramach wariantu dobrostan 2.3 bezuwięziowe utrzymanie dotyczy tylko krów
mamek czy także innych gryp np jałówki, buhaje, opasy do 300 kg. i powyżej

odp. dotyczy wszystkich wymienionych wyżej grup ( załącznik nr 3 do rozporządzenia ust.6
pkt.2 i 3)
3. Czy zapewnienie wypasu przez min 140 dni należy dokumentować na bieżąco rejestrem
wypasu bo nie wiem co to jest i czego dotyczy "oświadczenie o zapewnieniu wypasu"
odp. w wariancie 2.3 nie prowadzi się rejestru wypasu. Wypas letni ( przez 140 dni) rolnik
potwierdza podpisanym przez siebie Oświadczeniem ( ze strony ARIMR), które należy
dostarczyć do BP ARIMR w okresie między 16.10-31.10.
4. Czy dobrze rozumie że zewnętrzna powierzchnia bytowa to powierzchnia jaka ma być
zapewniona w okresie "zimowym" poza okresem wypasu na pastwisku w okresie
/pozostałym
odp. tak, miedzy 16.10 - 14.03,
5. Czy jest określona min powierzchnia pastwiska/szt
odp.- nie, w zakresie dawki N/ha z nawozów naturalnych obowiązuje program azotanowy
6. Jakie są minimalne pow. bytowe wewnątrz obory dla poszczególnych grup
produkcyjnych / bydło by były zgodne z wariantem 2.3
odp. zapewnienie minimalnych powierzchni w budynku określone jest w prawie krajowym (
Dz.U. 2019 poz.1966). Wariant 2.3 nie odnosi się do powierzchni w budynkach. Ale obowiązuje
prawo krajowe.

IV. Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Czy może ubiegać się o płatność dobrostanową do loch/ tuczników rolnik nieposiadający gruntów
rolnych i nieskładający wniosku o dopłaty obszarowe.
Odpowiedź: tak, zgodnie z § 3. ust.1 posiadanie użytków rolnych nie jest warunkiem ubiegania się o
przyznanie płatności dobrostanowej.

