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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na pismo F.gp.0210.2.2018, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego do
paliwa, Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi składa wniosek o uwzględnienie
chowu gęsi jako produkcji o podwyższonej energochłonności, takiej samej jak w przypadku
produkcji bydła.
1. Gęsi rzeźne od trzeciego do szesnastego tygodnia życia żywione są paszami
objętościowymi głównie zielonką w postaci świeżej trawy w ilości 60 kg na 1 sztukę
w całym okresie chowu, a gęsi nieśne w okresie spoczynkowym to jest 150 dni x 1 kg
dziennie, tj. 125 kg/1DJP dziennie. W przeliczeniu na 1 DJP (1 DJP : 0,008 = 125 szt.
gęsi) to w przypadku stada liczącego 5000 szt. (40 DJP) potrzeba dostarczyć 3250 kg
świeżej zielonki dziennie co stanowi ~81 kg na 1 DJP gęsi rzeźnej.
2. Ściółka musi być stosowana codziennie w większości przypadków przy pomocy
ścielarek mechanicznych zagregatowanych z ciągnikiem. Dzienne zużycie to około
500 kg słomy na stado 5000 szt. gęsi. Ponadto słoma musi być wcześniej zebrana,
zwieziona do magazynu, a następnie dostarczona do ścielenia. W przeliczeniu na DJP
zużycia słomy wynosi 12,5 kg na 1 DJP i jest porównywalne do bydła.
3. Usuwanie i wywóz obornika z uwagi na porównywalne zużycie ściółki stanowi taki
sam koszt energii co w przypadku bydła.
Podsumowując produkcja gęsi, która jest uznawana jako hit eksportowy produktów
drobiowych w Polsce (eksport stanowi 90% całej krajowej produkcji) jest na równi
energochłonna z produkcją bydła. Ponadto rosnące koszty produkcji powodują coraz mniejszą
jej opłacalność. Tak więc zwiększenie limitu zwrotu akcyzy o 30 litrów na 1 DJP będzie
stanowić element zabezpieczenia tej produkcji przed spadkiem opłacalności.

Produkcja gęsi rzeźnych w Polsce wynosi około 7.000.000 sztuk rocznie przez okres
chowu 112 dni, co stanowi stan średnioroczny około 2.150.000 szt. (17.200 DJP).
W przypadku gęsi nieśnych, które są utrzymywane przez cały rok wynosi około 230.000 szt.
(1.840 DJP).
Podstawę do wyliczenia wielkości produkcji gęsi w gospodarstwie stanowi deklaracja
PIT-6 składana corocznie w Urzędzie Skarbowym lub rozliczenie roczne z działów
specjalnych produkcji rolnej lub też faktury sprzedaży żywca, a w przypadku gęsi nieśnych dokument z oceny stada.
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