
Lista  podmiotów utylizacyjnych w województwie zachodniopomorskim, które od 1 stycznia 2020r. 
na podstawie umowy z ARiMR świadczą usługi w zakresie zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat gospodarskich 

Uwaga:  
 Zasady korzystania w 2020r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem  ARiMR dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących w 2019r., 
 Pomoc  jest udzielana na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu  i unieszkodliwiania  padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce,kozy , świnie , konie,  
 Oświadczenie producenta rolnego o przyznanie pomocy finansowej do  pobrania na stronie  ARiMR, e-mail : info@armir.gov.pl (pomoc krajowa) 
 W celu skorzystania z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się  z wybranym podmiotem,  który zawarł z  ARiMR  umowę na odbiór , 

transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich , 
 Rolnicy zanim  zdecydują się  komu zlecą wykonanie usługi powinni zapoznać się  z maksymalnymi cenami oferowanymi w 2020r. przez 4 firmy 

utylizacyjne  działających w woj. zachdniopomorskim (tabela poniżej), 
 Kwota jaką ewentualnie będą musieli dopłacić rolnicy, zależeć będzie od wieku i gatunku padłego zwierzęcia, 
 W przypadku producentów rolnych będących podatnikami VAT, dofinansowanie ARiMR nie obejmuje kwoty podatku VAT. 

                                                                                              ( MAKSYMALNE CENY  JEDNOSTKOWE  USŁUG w 2020r.)                                                                                                                   

 
Dane na podstawie informacji z strony internetowej  ARiMR wg.: stanu na dzień 01.01.2020r.  
                                                                                                                         Opracowali:  Ryszard Jasiński , Malgorzata Olszak -  ZODR  w  Barzkowicach O/Koszalin 
 
 

Podmiot 

Całodobowy nr. 
telefonu  

stacjonarnego i 
faksu pod którym są 

przyjmowane 
zgłoszenia od 
producentów 

rolnych 

                                     Za zbior i transport (zł) Za unieszkodliwienie  (zł) 

Padłej 
sztuki z 
gatunku 
bydło, 

owce, kozy 
lub konie 

Padłej sztuki  z gatunku świnie w tym: Sztuki 
dużej 
(SD)-
bydło i 
konie w 

wieku 12 i 
więcej 

miesięcy 

Sztuki małej  
(SM)- ( bydło i 
konie w wieku 

poniżej  12 
miesięcy oraz 
owce i kozy 

niezależnie od 
wieku) 

Sztuki z gatunku świnie w tym: 

Sztuki 
o masie 
ciała do 
20 kg 

Sztuki o 
masie 
ciała  

powyżej 
20 kg do 

50 kg 

Sztuki o 
masie 
ciała 

powyżej 
50 kg do 
110 kg 

Sztukl 
o masie 

ciała 
powżej 
110 kg 

Sztuki 
o 

masie 
ciała 
do 20 

kg 

Sztuki o 
masie ciała  
powyżej 20 
kg do 50 kg 

Sztuki o 
masie ciała 
powyżej 50 
kg do 110 

kg 

Sztukl o 
masie 
ciała 

powyżej 
110 kg 

PP-H HETMAN 
Sp. z  o. o. 

tel.  56 683-25-62 
Fax. 56 683-25-62 

100,00 2,00 22,00 50,00 90,00 150,00 38,00 1,00 10,00 25,00 50,00 

EKO-STOK           
Sp. z  o. o. 

tel. 86 270-11-47 
Fax. 86 271-04-91 

127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 185,00 55.00 1,60 12.00 26.00 57.00 

STRUGA S.A 
tel. 52  351- 10- 39 
Fax. 52 351- 25- 24 

127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,66 2,93 14,66 32,00 58,66 

ZR-P 
FARMUTIL HS SA 

tel. 67  281- 42- 61,    
 tel.      16 622 -70-52 
Fax. 67 281- 42- 73, 
Fax.   16 622-79-46    

127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66 


