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Drodzy rolnicy, 
członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej 

„Jest, jest”- chciałoby się krzyczeć, bo jest przyjęta nowa ustawa 
„Prawo łowieckie” jednak tylko przez Komisję Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i na tym koniec mojego entuzjazmu. Dobre rozwiązanie - usta-
wa z 22 czerwca 2016r., w której szkody łowieckie mieli szacować 
rzeczoznawcy i miał powstać państwowy fundusz odszkodowawczy. 
Opcja rządząca zmieniła to rozwiązanie w nowej ustawie na szaco-
wanie przez koło łowieckie i pracownika gminy, zaś odszkodowanie 
wypłaca z własnych funduszy koło łowieckie. Słowem, dalej myśliwy 
pozostaje sędzią w swojej sprawie. Znowu zakpiono z rolników i też 
nie wiadomo, czy gminy lub sołtysi otrzymają na te szacowania 
dodatkowe środki fi nansowe.

Do niedawna była jeszcze nadzieja na umorzenie kar za przekro-
czenie kwot mlecznych. Niestety, na to nie ma szans, bo podobno 
unia nie pozwala. Rząd mógłby zrekompensować te kary chociaż 
częściowo, poprzez większe nakłady na postęp hodowlany, poprzez 
większe dotacje. Wszak sprowadzamy duże ilości jałówek z państw 
zachodnich i wzbogacamy rolników np. z Niemiec, Holandii, Francji, 
Danii. Zresztą w podobnej sytuacji jest branża trzodziarska, gdyż 
importuje się z zachodu około 4 mln warchlaków rocznie. Aby pomóc, 
można zwiększyć limit zwrotu akcyzy z oleju napędowego z 86l/ha 
do 160l/ha w gospodarstwach mlecznych. 

Aby gospodarstwa prężnie działały potrzebują środków fi nan-
sowych i tutaj następne moje zdziwienie, np. kredyt preferencyjny 
w 2010r. oprocentowany był dla rolnika na 2%, stopa referencyjna 
NBP wynosiła wtedy 3,5%. Teraz rolnik płaci 3%, stopa referencyjna 
w NBP obecnie wynosi 1,5%. Jak długo jeszcze będziemy okradani za 
przyzwoleniem większości parlamentarnej, która zaczyna chyba za-
pominać o obietnicach przedwyborczych składanych dla polskiej wsi. 
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Grzegorz Leszczyński 
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Nowe zasady składania wniosków o płatności 
bezpośrednie

W 2018 roku w przypadku, gdy 
dane z wniosku i załączników 
o przyznanie płatności na rok 

2017 roku nie uległy zmianie rolnik 
zamiast wniosku na rok 2018 może 
złożyć oświadczenie potwierdzające 
brak zmian w 2018 roku w odniesie-
niu do wniosku o przyznanie płatności 
złożonego w roku 2017. Oświadczenie 
takie może złożyć jedynie rolnik, który 
w 2017 roku we wniosku deklarował 
powierzchnię gruntów ornych mniejszą 
niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie:

– o jednolitą płatność obszarową, 
płatność za zazielenienie, płat-
ność dodatkową lub płatność 
związaną do powierzchni upraw 
chmielu, lub płatność do owiec 
i kóz, lub płatność niezwiązaną 
do tytoniu,

– w ramach PROW 2007-2013 o wy-
płatę pomocy na zalesienie,

– w ramach PROW 2014-2020 
o przyznanie płatności ONW lub 
przyznanie premii pielęgnacyj-
nej i premii pielęgnacyjnej i pre-
mii zalesieniowej.

Oświadczenia nie może złożyć rol-
nik, który ubiegał się o jakąkolwiek 
inną płatność. Oświadczenie składa 
się w terminie od 15 lutego do dnia 
14 marca 2018r. W przypadku, gdy po 
złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie 
wystąpiły zmiany w zakresie wnio-
skowania lub działek referencyjnych 
(ewidencyjnych) lub działek rolnych, 
należy złożyć zmianę do wniosku 
w terminie do 31 maja 2018 r.

Od 2018r. wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich oraz płat-
ności PROW składa się w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem aplika-
cji eWniosekPlus dostępnej poprzez 
stronę internetową Agencji Restruk-
turyzacji i   Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl. Rolnik nie musi 
jednak borykać się z tym wyzwaniem 
sam. Może skorzystać z pomocy wy-
kwalifi kowanych doradców Podlaskiej 
Izby Rolniczej, którzy swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem służą pomocą 
rolnikom przy wypełnianiu wniosków 
za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi 
rolnika przez cały proces składania 
wniosku. Wypełnianie wniosku roz-

poczyna się od wyrysowania upraw 
na działkach referencyjnych (ewiden-
cyjnych) spersonalizowanych na pod-
stawie wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2017 lub na dodanych nowych 
działkach referencyjnych. Po wyryso-
waniu uprawy rolnik zaznacza płatność, 
o którą ubiega się do danej uprawy. 
Może dodać niezbędne załączniki, a po-
zostałe dane we wniosku wypełniane 
są automatycznie przez aplikację.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia 
rolnikom dane wygenerowane na pod-
stawie danych z roku 2017. Personaliza-
cji podlegają wnioskowania o płatności 
(poza płatnością do bydła), dane doty-
czące: działek referencyjnych, działek 
rolnych oraz powierzchni niezgłoszo-
nych do płatności, zatwierdzone/wy-
rysowane w roku 2017. Na podstawie 
wyrysowanych przez rolnika w kam-
panii 2017 geometrii działek rolnych 
w eWniosekPlus zostaną utworzone 
geometrie upraw, które dodatkowo będą 
ograniczone automatycznie do granic 
maksymalnego kwalifi kowanego ob-
szaru – MKO. Prezentowana jest także 
informacja, czy dany rolnik uczestniczy 
w systemie dla małych gospodarstw.

W aplikacji eWniosekPlus możli-
we jest wypełnienie wniosku w trybie 
uproszczonym oraz trybie pełnym.

TRYB UPROSZCZONY umożliwia 
przegląd danych we wniosku o przy-
znanie płatności i złożenie go bez ko-
nieczności edycji danych. Dostępny 
jest on dla:

 rolników uczestniczących w sys-
temie dla małych gospodarstw,

 rolników, dla których powierzch-
nia gruntów ornych zgodnie 
z bazą referencyjną ARiMR na 
działkach referencyjnych zadekla-
rowanych w roku 2017 wynosiła 
poniżej 10 ha.

Warunkiem jest, że wskazani powy-
żej rolnicy nie ubiegają się o płatności 
rolnośrodowiskowe, płatności rolno-
-środowiskowo-klimatyczne, płatności 
ekologiczne i/lub płatności zalesieniowe.

W ramach trybu uproszczonego do-
puszczalna jest jedynie modyfi kacja 
w zakresie wnioskowania o płatności 
do zwierząt bez konieczności przejścia 
do trybu pełnego. W zakładce Podsu-
mowanie prezentowany jest przegląd 

danych we wniosku bez możliwości 
ich edycji. W przypadku konieczności 
edycji danych powierzchniowych po-
przez np. dodanie lub usunięcie płat-
ności lub działki referencyjnej, zmianę 
powierzchni zgłaszanej do płatności, 
nastąpi przejście do trybu pełnego.

TRYB PEŁNY umożliwia pełną edy-
cję danych we Wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2018 r. W trybie tym 
dostępne są trzy zakładki Wniosek, Mapa 
i Podsumowanie. W zakładce Wniosek 
między innymi: dokonuje się wyboru 
wnioskowanych płatności, dodaje się 
wymagane załączniki (np. umowa do 
płatności do powierzchni uprawy po-
midorów), deklaruje się zwierzęta do 
płatności do krów lub płatności do bydła 
z wykorzystaniem danych zawartych 
w bazie identyfi kacji i rejestracji zwie-
rząt. W zakładce Mapa można: dodawać 
i usuwać działki referencyjne, określać 
poszczególne uprawy, deklarować ob-
szary proekologiczne – EFA (tylko na 
działkach referencyjnych wchodzących 
w skład gospodarstwa). 

Najważniejsze zmiany w zasa-
dach przyznawania płatności w sto-
sunku do roku 2017. 

Z wymogu dywersyfi kacji upraw 
zwolnione są gospodarstwa, w których 
więcej niż 75% gruntów ornych to trawy 
lub inne pastewne rośliny zielone lub 
grunt ugorowany lub pod uprawami 
roślin strączkowych lub ich połącznie. 
Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych 
nieobjętych uprawami warunkujący-
mi wyłączenie.

Mieszanka – obszary na których 
wysiewane będą mieszanki nasion 
uznawane są za oddzielne uprawy, pod 
warunkiem że możliwe będzie ustale-
nie, że gatunki z różnych mieszanek 
nasion różnią się od siebie. Nie dotyczy 
to mieszanek zaliczanych do kategorii 
trawy i inne pastewne rośliny zielone, 
czyli np. mieszanek bobowatych drob-
nonasiennych z trawą, mieszanek traw.

Zmieniono współczynnik ważenia 
dla roślin wiążących azot z 0,7 na 1.

Wydłużono okres utrzymania mię-
dzyplonów/okrywy zielonej do 8 tygodni.

Wprowadzono dwie możliwości reali-
zacji wymogu utrzymania międzyplonu 
ścierniskowego: stały termin wysiewu 
oraz stały termin utrzymania, tj. wysiew 
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Rolniku pamiętaj o zazielenieniu

Od roku 2015 Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
jako agencja płatnicza, realizuje 

zreformowany system wsparcia bezpo-
średniego. Od roku 2015, co do zasady, 
wszyscy rolnicy ubiegający się o jed-
nolitą płatność obszarową otrzymają 
płatność z tytułu realizacji praktyk rolni-
czych korzystnych dla klimatu i środowi-
ska, czyli tzw. płatność na zazielenienie.

DO PRAKTYK ZAZIELENIENIA 
NALEŻĄ:

Dywersyfi kacja upraw
Jeżeli rolnik nie kwalifi kuje się do 

wyłączenia z tego obowiązku, a posiada 
co najmniej 10 ha gruntów ornych, 
będzie musiał prowadzić, co najmniej 
2 różne uprawy, a powierzchnia uprawy 
głównej nie może przekraczać 75% 
gruntów ornych.

Jeżeli powierzchnia w gospodar-
stwie wynosi powyżej 30 ha gruntów 
ornych będzie musiał prowadzić co 
najmniej 3 różne uprawy, przy czym 
uprawa główna nie może zajmować 
więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie 
uprawy główne łącznie nie mogą zaj-
mować więcej niż 95% gruntów ornych.

Obszary proekologiczne
Jeżeli rolnik nie kwalifi kuje się do 

wyłączenia z tego obowiązku, a posiada 
w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha 

gruntów ornych, będzie zobowiąza-
ny do przeznaczenia co najmniej 5% 
gruntów ornych w gospodarstwie na 
obszary proekologiczne.

Trwałe użytki zielone
Jeżeli rolnik posiada trwałe użytki 

zielone, położone na obszarach Natura 
2000 obowiązuje go zakaz ich przekształ-
cania, w tym zaorywania, gdyż są to 
trwałe użytki zielone cenne przyrodni-
czo. Jeśli posiada trwałe użytki zielone, 
które nie są cenne przyrodniczo wówczas 
obowiązuje zakaz ich przekształcania, 
w tym zaorywania ale tylko wówczas, gdy 
stosunek trwałych użytków zielonych do 
wszystkich użytków rolnych w danym 
roku dla całego kraju zmniejszy się o wię-
cej niż 5% do wskaźnika referencyjnego, 
ustalonego w roku 2015.

Do jednolitej płatności obszarowej 
kwalifi kują się: grunty orne, trwałe 
użytki zielone, uprawy trwałe, zagajniki 
o krótkiej rotacji oraz obszary zalesione 
po roku 2008 w ramach „Zalesianie 
gruntów rolnych” realizowanego w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) 
oraz PROW 2014-2020.

– grunty orne - to grunty uprawiane 
w celu produkcji roślinnej lub ob-
szary dostępne dla produkcji ro-
ślinnej ale ugorowane, bez wzglę-
du na to czy grunty te znajdują 

się pod uprawą szklarniową lub 
pod stałym lub ruchomym przy-
kryciem,

– trwałe użytki zielone – to grunty, 
które są wykorzystywane do upra-
wy traw lub innych pastewnych 
roślin zielnych od co najmniej 
5 lat lub dłużej,

– uprawy trwałe – oznaczają upra-
wy, które zajmują grunty przez 
okres 5 lat lub dłużej (inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe) i dają powtarzające się 
zbiory. Obejmują one także szkół-
ki i zagajniki o krótkiej rotacji.

Ustalając powierzchnię gruntów or-
nych należy od powierzchni wszystkich 
użytków rolnych odjąć powierzchnie 
zajmowane przez:

– trwałe użytki zielone,
– plantacje trwałe (zajmują grun-

ty przez okres 5 lat lub dłużej), 
w tym: zagajniki o krótkiej rotacji 
i plantacje drzewek bożonarodze-
niowych,

– zalesienia dokonane po roku 2008 
w ramach „Zalesianie gruntów 
rolnych” realizowanego w Progra-
mie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 (PROW 2007-
2013) oraz PROW 2014-2020.

Obszary proekologiczne, co do zasa-
dy, powinny znajdować się na gruntach 

od 1 lica do 20 sierpnia i utrzymanie co 
najmniej do dnia 15 października lub in-
dywidulane podejście, tj. wysiew w okre-
sie od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymanie 
przez co najmniej 8 tygodni od dnia 
wysiewu mieszanki. Dzień wysiewu 
należy wskazać w oświadczeniu zło-
żonym do kierownika BP w terminie 
7 dni od dnia wysiewu mieszanki. 

Za obszary EFA będą uznawane 
wsiewki trawy lub bobowatych drob-
nonasiennych w uprawę główną. 

Zniesiono limit 30 ha gruntów or-
nych nieobjętych uprawami warunkują-
cymi zwolnienie z konieczności utrzy-
mania obszarów proekologicznych. 

Kiedy i w jaki sposób będzie moż-
na założyć konto do aplikacji eWnio-
sekPlus, czy konto trzeba założyć na 
stronie ARiMR?

Uzyskanie dostępu do aplikacji 
(zakładanie konta), zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, odbywa się 
w formie elektronicznej.

Do czasu uruchomienia nowej apli-
kacji eWniosekPlus 15 marca 2018 r. 
konta należy zakładać w aplikacji e-W-
niosek (udostępnionej na stronie inter-
netowej Agencji) i tak założone konta 
będą gwarantowały również dostęp do 
aplikacji eWniosekPlus.

Po wybraniu przycisku „Logowanie 
do systemu e-Wniosek” rolnik zostanie 
przekierowany do okna logowania się 
do aplikacji e-Wniosek. Okno logo-
wania aplikacji e-Wniosek umożliwia 
założenie konta w aplikacji po wyborze 
przycisku „Wniosek o nadanie loginu”.

Po wyborze opcji „Wniosek o nada-
nie loginu” rolnik, aby uzyskać dostęp 
do aplikacji, zostanie poproszony o po-
danie trzech danych weryfi kacyjnych:

 numer identyfi kacyjny producenta;
 8 ostatnich cyfr aktualnego nu-

meru rachunku bankowego z Ewi-
dencji Producentów;

 kwota ostatniego przelewu otrzy-
manego z ARiMR (uwzględniane 

są wszystkie płatności realizowa-
ne przez ARiMR, także z tytułu 
płatności innych niż obszarowe), 
zrealizowanego w roku 2017 
(w przypadku braku otrzyma-
nia przelewu z ARiMR w roku 
2017, lub rolników którzy po raz 
pierwszy w kampanii 2018 będą 
ubiegać się o przyznanie płatno-
ści, należy wprowadzić wartość 0). 
W sytuacji kiedy benefi cjent jed-
nego dnia dostał na konto więcej 
niż jeden przelew z ARiMR należy 
wpisać kwotę najwyższego prze-
lewu z tego dnia;

 adres e-mail jest polem nie-
obowiązkowym, ale zaleca-
ne jest podanie adresu e-mail.
Dodatkowo należy zapoznać się 
z regulaminem i zaakceptować 
jego postanowienia.

Elżbieta Orłowska
PIR Kolno
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ornych danego gospodarstwa rolnego, 
z wyjątkiem: obszarów gospodarstwa 
rolnego objętych zagajnikami o krótkiej 
rotacji, obszarów zalesionych w ra-
mach PROW.

W przypadku elementów krajobrazu 
i stref buforowych, obszary proeko-
logiczne mogą również przylegać do 
gruntów ornych gospodarstwa rolnego 
zadeklarowanych przez rolnika.

Uprawy wiążące azot (bobowate) 
oraz ugory mogą być zaliczone, jako 
uprawa w ramach dywersyfi kacji upraw 
oraz jako obszar proekologiczny.

Zwolnienie z konieczności utrzy-
mania obszaru proekologicznego (EFA) 
możliwe jest, gdy:

– więcej niż 75% gruntów ornych 
to: trawy lub inne zielne rośliny 
pastewne, grunt ugorowany, grun-
ty wykorzystywane do uprawy 
roślin strączkowych, połączenie 
powyższych a pozostałe grunty 
orne nie przekraczają powierzchni 
30 ha.

– więcej niż 75% kwalifi kujących 
się gruntów rolnych to:
– trwałe użytki zielone,
–  trawy lub inne zielne rośliny pa-

stewne,
– uprawy rosnące pod wodą przez 

znaczącą część roku lub przez 
znaczną część cyklu uprawy,

– połączenie powyższych a pozo-
stałe grunty orne nie przekra-
czają 30 ha;

Jeżeli na podstawie powyższych 
warunków Rolnik nie został zwolnio-
ny z obowiązku praktyki utrzymania 
obszarów proekologicznych, zobowią-
zany jest do przeznaczenia na obszary 
proekologiczne (EFA) minimum 5% 
gruntów ornych w gospodarstwie.

Obszary proekologiczne (EFA) grun-
ty ugorowane – na których nie jest pro-
wadzona produkcja rolna (muszą od 
5 lat pozostawać gruntami ornymi); 
w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 
grunt powinien być ugorowany (po 
upływie tego terminu będzie możliwe 
rozpoczęcie produkcji rolnej); -ele-
menty krajobrazu chronione w ramach 
norm dobrej kultury rolnej (DKR), rów-
nież te które przylegają do gruntów 
ornych: drzewa będące pomnikami 
przyrody, objęte ochroną na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), 
oczka wodne, w rozumieniu przepisów 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 
m2 , rowy, których szerokość nie prze-
kracza 2 m; siedliska i ostoje ptaków 
objętych ochroną oraz strefy ochrony 
ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 
przebywania ptaków (SMR2), siedliska 
przyrodnicze z chronionymi gatunkami 
zwierząt oraz chronionymi gatunkami 
roślin (SMR3) elementy krajobrazu: 
żywopłoty i pasy zadrzewione – o max. 
szerokości do 10 m, drzewa wolno stoją-
ce - o średnicy korony minimum 4 me-
try, zadrzewienia liniowe – obejmujące 
drzewa o średnicy korony minimum 
4 metry; odległość między koronami 
drzew nie powinna przekraczać 5 m, 
zadrzewienia grupowe – o maksymalnej 
powierzchni do 0,3 ha, których korony 
drzew zachodzą na siebie, oczka wodne 
– o maksymalnej powierzchni 0,1 ha, 
z wyłączeniem zbiorników z betonu lub 
tworzywa sztucznego wraz z możliwo-
ścią wliczenia do powierzchni oczka 
strefy z roślinnością nadbrzeżną wzdłuż 
wody o szerokości do 10 m, rowy, w tym 
otwarte cieki wodne, służące do nawad-
niania i odwadniania - o maksymalnej 
szerokości 6 m, z wyłączeniem kanałów 
wykonanych z betonu, miedze śród-
polne o szerokości od 1 m do 20 m, na 
których nie jest prowadzona produkcja 
rolna; strefy buforowe, w tym: strefy 
buforowe na trwałych użytkach zie-
lonych, pod warunkiem, że różnią się 
one od przylegającej kwalifi kującej się 
powierzchni użytków rolnych – o sze-
rokości ustanowionej w ramach norm 
dobrej kultury rolnej (5 m, 10 m, 20 m) 
inne strefy buforowe o szerokości nie 
mniejszej niż 1 m, usytuowane na lub 
przylegające do gruntu ornego, w taki 
sposób, że ich dłuższe krawędzie są 
równoległe do krawędzi cieku wodnego.

Strefy buforowe mogą obejmować 
również pasy z nadbrzeżną roślinno-
ścią występujące wzdłuż cieku wodne-
go o szerokości do 10 m. Na strefach 
buforowych nie może być prowadzona 
produkcja rolna, niemniej jednak moż-
liwy jest na nich wypas i koszenie, pod 
warunkiem, że strefę będzie można 
odróżnić od przyległych użytków rol-
nych; zagajniki o krótkiej rotacji, na 
których: gatunkami drzew, których 
uprawa w formie zagajnika o krótkiej 
rotacji będzie uznawana za obszar pro-
ekologiczny są:

– gatunki z rodzaju wierzba (Salix 
sp.), z wyjątkiem wierzby wyko-
rzystywanej do wyplatania, 

– gatunki z rodzaju brzoza (Betula 
sp.), obowiązuje zakaz stosowania 
środków ochrony roślin, istnieje 
możliwość stosowania nawoże-
nia mineralnego:
– w pierwszym roku funkcjono-

wania plantacji – dawki nawo-
zów mineralnych nie powinny 
przekraczać 20 kg/ha N, 20 kg/
ha P2O5 i 40 kg/ha K2O, 

– w roku następującym po zbiorze 
roślin– dawki nawozów mine-
ralnych nie powinny przekra-
czać 80kg/ha N, 30 kg/ha P2O5 
i 80 kg/ha K2O, pasy gruntów 
(kwalifi kujących się hektarów) 
wzdłuż obrzeży lasów – o sze-
rokości od 1 m do 10 m, po-
zostawia się rolnikowi wybór 
dotyczący prowadzenia pro-
dukcji rolnej na tych obszarach, 
w przypadku, jeżeli:
– produkcja nie będzie prowa-

dzona – dopuszcza się wy-
pas i koszenie na paszę, pod 
warunkiem, że pasy te moż-
na odróżnić od przyległych 
użytków rolnych, produkcja 
będzie prowadzona – obo-
wiązkowe stosowanie współ-
czynnika 0,3;obszary zalesio-
ne – po 2008 roku w ramach 
PROW międzyplony lub okry-
wa zielona – wysiane mie-
szanki gatunków uprawnych 
albo wsiewki trawy w uprawę 
główną; wsiewane nie później 
niż do 30 września danego 
roku. Do międzyplonów jako 
obszary EFA nie zalicza się: 
– upraw ozimych, 
– obszarów, na których re-

alizowane są praktyki rów-
noważne (zimowa pokrywa 
glebowa, międzyplony),

– obszary, na których jest 
realizowane zobowiąza-
nie rolnośrodowiskowe 
(PROW 2007-2013 i PROW 
2014-2020).

Za międzyplony/pokrywę zieloną 
w ramach obszaru proekologicznego 
uznawane będą mieszanki utworzone 
z co najmniej 2 gatunków roślin z po-
niższych grup uprawnych: 

– zboża,
– oleiste, 
– pastewne, 
– miododajne, 
– bobowate drobnonasienne (mo-

tylkowate drobnonasienne),
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– bobowate grubonasienne (strącz-
kowe), 

– inne gatunki uprawne (sorgo, gry-
ka, proso, kukurydza).

Wyklucza się mieszanki złożone 
z samych gatunków zbóż, udział głów-
nego składnika w mieszance nie bę-
dzie mógł przekraczać 80% (liczony 
na powierzchni pola albo w mieszan-
ce siewnej). Przykładowa lista gatun-
ków, z których możliwe jest tworzenie 
mieszanek zaliczanych do obszarów 
proekologicznych znajduje się w za-
łączniku nr 2. 15 Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa uprawy 
wiążące azot – koniczyna, komonica 
zwyczajna; esparceta siewna; lucerna; 
bób; bobik; ciecierzyca; fasola zwykła; 
fasola wielokwiatowa; groch siewny; 
groch siewny cukrowy; soczewica ja-
dalna; soja zwyczajna; łubin biały; łu-
bin wąskolistny; łubin żółty; peluszka; 
seradela uprawna; wyka siewna w plo-

nie głównym lub z rośliną podporową; 
mieszanki wymienionych roślin strącz-
kowych bobowatych i motylkowatych 
drobnonasiennych

Jeżeli w gospodarstwie grunty orne 
zajmują 30 ha. Minimalna powierzchnia 
obszaru proekologicznego powinna 
wynosić 1,5 ha. Jeżeli w gospodarstwie 
obszary proekologiczne zajmują po-
wierzchnie co najmniej 0,75 ha wów-
czas możesz realizować tą praktykę 
wspólnie z innymi rolnikami. Obowią-
zek utrzymania obszarów proekologicz-
nych możesz realizować wspólnie z rol-
nikami, których gospodarstwa znajdują 
w bliskiej odległości, pod warunkiem, 
że obszary proekologiczne przylegają 
do siebie.

Współczynnik trwałych użytków 
zielonych to stosunek: powierzchni 
trwałych użytków zielonych zadekla-
rowanych w roku 2012, 2013 lub 2014 
przez rolników podlegających prakty-

kom zazielenienia oraz powierzchni 
trwałych użytków zielonych zadekla-
rowanych w roku 2015 przez rolników 
podlegających praktykom zazielenia-
nia, które nie były deklarowane jako 
trwałe użytki zielone w roku 2012 do 
całkowitej powierzchni użytków rol-
nych zadeklarowanych przez rolników 
podlegających praktykom zazielenienia 
w 2015 roku.

Należy pamiętać że nieprzestrze-
ganie praktyk zazieleniania przez 
rolników wiąże się z nakładaniem 
sankcji przez ARiMR a w konsekwen-
cji pomniejszeniem dopłat.
Źródło:http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pli-

ki/Kalkulator/Zazielenianie_przewodnik.pdf
Daniel Gajewski

PIR Suwałki

„Modernizacje gospodarstw rolnych” w obszarze „d ”

ARiMR będzie przyjmował wnio-
ski o przyznanie pomocy na 
„Modernizację gospodarstw 

rolnych” w obszarze „d”, związanym 
z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profi lu produkcji, zwiększeniem skali 
produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu. Wsparcie to fi nansowane jest 
z budżetu PROW 2014 - 2020. 

Wnioski można składać od 19 lutego 
do 20 marca br.

O pomoc mogą ubiegać się
rol-
nicy posiadający gospodarstwa, któ-
rych wielkość ekonomiczna mieści się 
w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. 
euro. Wyjątek od tej reguły stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie składać
 
wniosek o przyznanie dofi nansowania 
na inwestycje w tym typie operacji. 
Wówczas łączna wielkość ekonomiczna 
należących do nich gospodarstw musi 
wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w 

roku w którym zostanie złożony przez 
nich wniosek o wypłatę płatności osta-
tecznej, gospodarstwo każdego z nich 
osiągnie wielkość ekonomiczną przy-
najmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest
w po-
staci dofi nansowania poniesionych 
kosztów na realizację danej inwestycji. 
Poziom dofi nansowania wynosi stan-
dardowo 50% poniesionych kosztów 
kwalifi kowalnych. Może on być wyższy 
i wynieść 60%, ale tylko w przypadku 
gdy o pomoc ubiega się młody rolnik 
lub gdy wniosek o wsparcie składa 
wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na
in-
westycje związane z racjonalizacją 
technologii produkcji, wprowadzeniem 
innowacji, zmianą profi lu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą 
jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu - maksymal-
na kwota wsparcia nie może przekro-
czyć
500 tys. zł,
przy czym w przypadku 

inwestycji niezwiązanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków in-
wentarskich, w tym ich wyposażeniem, 
lub budową lub modernizacją maga-
zynów paszowych w gospodarstwach, 
w których jest prowadzona produkcja 
zwierzęca, w tym ich wyposażaniem 
- maksymalna wysokość pomocy wy-
nosi
200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski 
zostaną poddane ocenie punktowej. 
Suma uzyskanych punktów będzie de-
cydowała o kolejności przysługiwania 
pomocy. 

Wnioski będą przyjmowały
oddziały 
regionalne ARiMR właściwe ze względu 
na miejsce realizacji inwestycji. Można 
je będzie również złożyć za pośred-
nictwem biura powiatowego ARiMR, 
podlegającego pod dany OR. 

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów

źródło: www.arimr.gov.pl

Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę rolną w Niewodnicy Nargilewskiej Kolonia, gmina Juchnowiec Kościelny (obręb 0040), 

nr działki 213, gm. Juchnowiec Kościelny, powierzchnia 1,98ha (w tym 0,42ha stanowią lasy LsIV; 1,11ha 

lasy LsV oraz 0,45ha grunty orne RVI), cena 95.000zł, Agema 604 341 947
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„Program działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych” – co należy wiedzieć

W związku z ustanowieniem 
na terenie całej Polski 
jednego programu działań 

dla ograniczenia odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych, wiemy jakie do-
kładnie obowiązki będą nałożone 
na rolników.

Zgodnie z „Programem działań ma-
jących na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych” określono 
okresy stosowania, przechowywania 
nawozów naturalnych, dawki azotu oraz 
dokumentację jaką powinni prowadzić 
rolnicy. Jak można wyczytać w nowym 

programie działań na terenie całego 
kraju zakazuje się stosowania nawozów 
na glebach zamarzniętych, zalanych 
wodą, nasyconych wodą oraz pokrytych 
śniegiem. Nie wolno jednak aplikować 
nawozów na gruntach rolnych w pobli-
żu wód powierzchniowych. 

Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj nawozów: Jezioro i zbiorników 
wodnych (do 50ha) Cieków naturalnych Rowów o szerokości 

pow. 5m kanałów

Gnojowica 10 metrów
Nawozy 

(oprócz gnojowicy) 5 metrów

Na gruntach rolnych od:
Brzegu jezior i zbior-

ników wodnych 
(od 50ha)

Ujęć wody Obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

Wszystkie nawozy 20 metrów

(W przypadku stosowania nawozów przy pomocy urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby oraz w przypadku podzielenia dawki nawozów na co najmniej 3 równe 
dawki odległości podane w tabeli mogą zostać zmniejszone o połowę.)

Na terenie wychodzącym poza 
odległościami od wód powierzchnio-
wych zamieszczonymi w tabeli, sto-
sując nawozy trzeba tutaj rozdzielać 
dawki nawozów azotowych mineral-
nych, tak aby poszczególne dawki nie 
przekraczały 100 kg N/ha. Zaleca się, 
aby nawozy naturalne przyorać lub 
wymieszać z glebą w ciągu 4 godzin od 
zastosowania, jednak nie później niż 
następnego dnia. Myjąc rozsiewacze 
oraz sprzęt do aplikacji i rozlewając 
zużytą do tego wodę, trzeba zachować 
odległość minimum 20 m od brzegu 
zbiorników wodnych, jezior, cieków 
naturalnych oraz rowów.

PRZECHOWYWANIE NAWOZÓW 
NATURALNYCH

Nawozy naturalne stałe i płynne na-
leży składować i przechowywać w spo-
sób zapobiegający przedostawaniu się 
odcieków do wód i gruntu przez okres, 
gdy nie jest możliwe ich rolnicze wyko-
rzystanie. W przypadku utrzymywania 
zwierząt na głębokiej ściółce, obornik 
może być przechowywany w budynku 
inwentarskim o nieprzepuszczalnym 
podłożu. Płyta obornikowa powinna za-
pewnić przechowywanie obornika wy-
produkowanego w gospodarstwie przez 
okres 5 miesięcy. Pojemność zbiorników 

gnojówkę i gnojowicę powinna zapew-
nić możliwość przechowywania przez 
okres 6 miesięcy. Obliczenie wymaganej 
wielkości urządzeń do przechowywania 
nawozów naturalnych musi poprzedzić 
sporządzenie obrotu stada, obliczenie 
przelotowości zwierząt w grupie tech-
nologicznej, a następnie wyliczenie 
stanów średniorocznych. Nie dłużej 
niż przez 6 miesięcy dopuszczane jest 
składowanie obornika bezpośrednio 
na gruncie. Takie pryzmy lokalizuje 
się poza zagłębieniami, na możliwie 
płaskim terenie, o dopuszczalnym 
spadku do 3%, w miejscu niepiaszczy-
stym i niepodmokłym. W odległości 
większej niż 20 m od linii brzegu wód 
powierzchniowych. Nie można ponow-
nie składować obornika na pryzmie 
w tym samym miejscu przez okres 3 lat. 
Bezpośrednio na gruncie przez cały rok 
nie wolno składować pomiotu ptasiego 
oraz kiszonek.

TERMINY NAWOŻENIA
Nawozy azotowe mineralne zgod-

nie z programem, na gruntach ornych 
można stosować od 1 marca do 31 paź-
dziernika, a pozostałe nawozy stałe 
od 1 marca do 30 listopada. Poza tym 
nawozy azotowe mineralne oraz inne 
nawozy płynne można stosować od 15 

lutego na grunty, które nie są: zamarz-
nięte, pokryte śniegiem lub wodą, na-
sycone wodą. W przypadku nawożenia 
azotem zastosowano również wyjątki 
dla producentów buraków, kukurydzy, 
którzy zawarli umowę kontraktacyjną 
na dostawę po 31 października. Dla nich 
jesienny termin graniczny stosowania 
nawozów mineralnych o zawartości 
azotu do 6% z przyoranymi resztkami 
pożniwnymi to 30 listopada. 

W uprawach trwałych, wieloletnich 
oraz trwałych użytkach zielonych do-
zwolone jest nawożenie nawozami 
azotowymi mineralnymi od 1 marca 
do 30 września. Pozostałe nawozy sto-
suje się od 1 marca, z tym że nawozy 
stałe do końca listopada, a płynne do 
20 listopada. Gleby ugorowane muszą 
pozostać bez nawożenia przez cały rok, 
chyba, że rolnik planuje włączenie ich 
do produkcji, w takim przypadku do-
puszcza się zastosowanie nawozów 
jesienią przed planowanym zakończe-
niem odłogowania. 

Dla wyznaczonych gmin lub ob-
rębów ewidencyjnych województwa 
podlaskiego dolnośląskiego, mało-
polskiego, podkarpackiego, śląskiego 
i warmińsko-mazurskiego obowiązują 
skrócone terminy stosowania nawozów 
(załącznik nr 2 do programu).
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SKŁADOWANIE KISZONEK
Kiszonki należy przechowywać 

w silosach, w rękawach foliowych, na 
płytach lub na podkładzie z foli, sieczki, 
słomy lub innym materiale, który po-
chłania odcieki, oraz pod przykryciem 
foliowym w odległości nie mniejszej niż 
20 m od studni i od linii brzegu wód po-
wierzchniowych. Miejsce składowania 
podkładów należy zmieniać co roku, 
tak by ta sama lokalizacja wystąpiła 
minimum po 3 latach. 

DOKUMENTACJA
Gospodarstwa o powierzchni więk-

szej lub równej 10 ha użytków rolnych 
oraz utrzymujące maksymalnie 10 DJP 
wg stanu średniorocznego zobowią-
zane będą do prowadzenia ewiden-
cji nawożenia azotem. Należy w niej 
uwzględnić: datę zastosowania nawozu; 
rodzaj uprawy i powierzchni; rodzaj 
nawozu, zastosowaną dawkę oraz ter-
min przyorania nawozu naturalnego 
w przypadku jego stosowania na terenie 
o dużym nachyleniu.

Rolnicy posiadający gospodarstwo 
o powierzchni powyżej 100 ha użytków 
rolnych (które stanowią ich własność, 
dzierżawionych przez nich lub będą-
cych w ich użytkowaniu lub w użyt-
kowaniu wieczystym), uprawiających 
uprawy intensywne, utrzymujących 
obsadę większą niż 60 DJP wg stanu 
średniorocznego (chyba, że nie zago-
spodarowują nawozów na posiadanych 
użytkach rolnych) muszą posiadać plan 
nawożenia azotem w uproszczonej 
formie. Plan musi być opracowywany 

corocznie, odrębnie dla każdego pola/
rośliny. 

Przepisy wskazują, że gospodarstwa 
wielkotowarowe, które zagospodaro-
wują nawozy naturalne lub produkty 
biogazowe, muszą mieć plan nawożenia 
(nie opracowują natomiast planu na-
wożenia azotem). Gospodarstwa takie 
mogą zbyć do bezpośredniego rolnicze-
go wykorzystania część gnojówki lub 
gnojowicy. Nie może być tego więcej 
niż 30%, a zbycie musi się odbyć na 
podstawie umowy zawartej w formie pi-
semnej pod rygorem nieważności. Plan 
taki musi zostać zaopiniowany przez 
okręgową stację chemiczno-rolniczą. 
Za wydanie takiej opinii będzie trze-
ba zapłacić. Warto zaznaczyć, iż plan 
nawożenia będzie musiał sporządzić 
także rolnik (bez względu na wielkość 
produkcji), który nabędzie nawóz na-
turalny lub produkt biogazowy.

Gospodarstwa, które są zobowiąza-
ne do opracowania planu nawożenia lub 
planu nawożenia azotem nie mogą sto-
sować wyższych dawek niż wynikające 
z planów. Pozostałe gospodarstwa mogą 
stosować maksymalne dawki, które są 
określone dla poszczególnych roślin 
w przygotowanym do rozporządzenia 
załączniku. Dokumentację związaną 
z nawożeniem trzeba przechowywać 
przez 3 lata.

Czas na dostosowanie powierzch-
ni miejsc do przechowywania nawo-
zów naturalnych:

- do 31 grudnia 2021 r. mają czas 
prowadzący chów lub hodowlę 
drobiu powyżej 40 tys. stanowisk 
lub chów lub hodowlę świń po-

wyżej 2 tys. stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 750 sta-
nowisk dla macior;

- do 31 grudnia 2023 r. – prowadzący 
chów lub hodowlę zwierząt w licz-
bie równej lub większej 210 DJP, 
inni niż wymienieni powyżej;

- do 31 grudnia 2025 r. – prowa-
dzący chów lub hodowlę zwie-
rząt w liczbie równej lub większej 
40 DJP do mniej niż 210 DJP;

- do 31 grudnia 2027 r. – prowa-
dzący chów lub hodowlę zwierząt 
w liczbie równej lub większej niż 
10 DJP, do mniej niż 40 DJP;

- do 31 grudnia 2029 r. – prowa-
dzący chów lub hodowlę zwierząt 
w liczbie mniejszej niż 10 DJP.

Rolnicy rozpoczynający prowadze-
nie działalności rolniczej lub przejmu-
jący gospodarstwa na dostosowanie 
warunków będą mieli dodatkowe 2 
lata. Wydłużony termin nie dotyczy 
jednak gospodarstw wielkotowaro-
wych. W projektowanym rozporzą-
dzeniu zaznaczono, iż przed upływem 
podanych terminów rolnicy muszą 
zapewnić przechowywanie płynnych 
nawozów naturalnych w szczelnych 
zbiornikach o pojemności umożliwia-
jącej gromadzenie co najmniej 4-mie-
sięcznej produkcji.

Arkadiusz Puchacz 
PIR Wysokie Mazowieckie

Źródło: Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu 

działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu” z dnia 21.11.2017 r.

Choroba ASF nie została zatrzymana i rozprzestrzenia 
się na kolejne województwa 

Afrykański pomór świń (ASF) jest 
wysoce zaraźliwą i śmiertelną 
chorobą świń domowych oraz 

dzików. Choroba przenoszona jest 
przez kontakt bezpośredni zwierząt, 
ale także poprzez podanie skażonych 
pasz, czy stosowanie zainfekowanej 
słomy. Źródłem zakażenia mogą być 
także zwierzęta domowe - psy, koty 
- mające kontakt z padłymi świniami 
lub dzikami. ASF nie jest groźny dla 
człowieka, jest jednak uznawany za 
jedną z najbardziej niebezpiecznych 
chorób świń mających negatywne zna-
czenie gospodarcze. Wystąpienie wirusa 

w gospodarstwie skutkuje konieczno-
ścią natychmiastowego wybicia zwie-
rząt i ich utylizacji. Wpływa także na 
działanie okolicznych chlewni. Rozwój 
choroby w Polsce niesie za sobą dra-
styczne skutki ekonomiczne, społeczne 
i wizerunkowe. 

W Polsce pierwszy przypadek ASF 
wystąpił u dzików w lutym 2014 r. Cho-
roba trafi ła do naszego kraju z Białoru-
si. Obecnie z wirusem walczą wszystkie 
państwa za wschodnią granicą Polski.

Choroba
 ASF szybko rozprzestrze-
niła się w Polsce. W kwietniu 2015 r., 
gdy odnotowano trzy ogniska ASF 

u świń i 44 przypadki choroby u dzików, 
wprowadzono Program bioasekuracji, 
który początkowo obowiązywał wy-
łącznie w gminach w województwie 
podlaskim. Jego głównym celem 
było 
zapobiegnięcie 
rozprzestrzeniania się 
wirusa u świń. Uznano, że aby osiągnąć 
ten cel świnie mogą być utrzymywane 
tylko
 w gospodarstwach o najwyższym 
poziomie bioasekuracji, czyli posiada-
jących pełne zabezpieczenia przeciw-
ko rozszerzaniu się chorób zakaźnych 
u zwierząt.

Jednak zdaniem Najwyższej 
Izby Kontroli program okazał się 
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nieskuteczny, bo nie osiągnięto jego 
podstawowych celów. Przede wszyst-
kim nie zahamowano rozprzestrze-
niania się wirusa ASF w Polsce. Do 
października 2017 r. liczba przypadków 
ASF u dzików wzrosła do 567, a ognisk 
u świń do 103, z czego 80 ognisk od-
notowano w samym 2017 r. Liczby te 
z dnia na dzień rosną, przekraczając 
obecnie 1128 przypadków ASF u dzi-
ków. Dlatego dwukrotnie rozszerzono 
obowiązywanie programu o kolejne 
gminy. Jednak zdaniem NIK reago-
wano zbyt wolno. Mimo wystąpienia 
w 2016 r. przypadków ASF u dzików 
w kolejnych powiatach, to dopiero 
w lipcu następnego roku podjęto de-
cyzje o objęciu programem gmin woje-
wództwa podlaskiego, mazowieckiego 
i lubelskiego.
 W listopadzie 2017 r. 
wirus przekroczył linię Wisły - od-
notowano 
wystąpienie zakażenia 
dzików w okolicach Lasek. 

W ocenie NIK wirus rozprzestrzenia 
się, bo nie spełniono także drugiego 
celu programu, czyli nie osiągnięto 
stanu, w którym świnie utrzymywane 
są wyłącznie w gospodarstwach o naj-
wyższym poziomie bioasekuracji. NIK 
alarmuje, że wystąpienie od czerwca 
2017 r. masowych ognisk ASF świad-
czy o tym, że w dalszym ciągu wiele 
gospodarstw nie jest właściwie zabez-
pieczonych - w 2018 r. odnotowano 3 
dalsze ogniska tej choroby. 

Nieskuteczność podejmowanych 
działań wynikała przede wszystkim 
z niewłaściwego przygotowania pro-
gramu oraz jego nierzetelnej realizacji. 
Podczas opracowywania programu nie 

uwzględniono możliwości jego realiza-
cji. Wprowadzonych rozwiązań w za-
kresie stosowania biosaekuracji nie 
dostosowano do rozdrobnionej struk-
tury gospodarstw - w 93 proc. były to 
małe gospodarstwa utrzymujące do 
50 sztuk świń. Nie mogły one sobie 
pozwolić na wprowadzenie koniecznych 
zabezpieczeń, bowiem średni koszt do-
stosowania gospodarstwa do wymogów 
biuoasekuracji szacowano na ok. 33 tys. 
zł. Dlatego właściwe zabezpieczenia 
przeciwepizootyczne mogło realnie 

wdrożyć zaledwie ok. 6 proc. 
właści-
cieli gospodarstw. NIK zauważa, że 
właścicielom gospodarstw, w ramach 
programu, umożliwiono dobrowolną 
rezygnację z utrzymywania świń i za-
pewniono za to rekompensaty przez 
okres trzech lat. Wystarczyło, że
 zło-
żyli oni oświadczenia o niespełnianiu 
wymogów właściwego zabezpieczenia 
gospodarstwa. Jednak niewielu posia-
daczy świń skorzystało z tej możliwości.

Ponadto przepisy prawa określające 
zasady działania programu zostały tak 



11

INFORMACJE

skonstruowane, że nie mógł zostać 
osiągnięty podstawowy jego cel, czyli 
utrzymywanie
 świń, tylko w gospodar-
stwach o najwyższym poziomie bio-
asekuracji. W Programie wprowadzono 
przepisy wyznaczające, jak ma wyglądać 
zabezpieczenie gospodarstwa. Pominię-
to przy tym podstawowe zabezpieczenia 
opisane w innych, już funkcjonują-
cych aktach prawnych. Wymagano np.
 
prowadzenie rejestru wejść osób do 
pomieszczeń, w których trzymane są 
świnie, czy stosowania odzieży i obu-
wia ochronnego, a nie wymagano np. 
przestrzegania obowiązku wyłożenia 
mat dezynfekcyjnych przed wjazdem 
i wyjazdem z gospodarstwa oraz przed 
wejściami do pomieszczeń, w
których 
utrzymywane są świnie.

W ten sposób przyjęte w programie 
rozwiązania nie pozwalały na wydanie 
decyzji nakazujących likwidację stada 
nawet w przypadku rażących naruszeń 
wymogów bioasekuracji, jeżeli tylko 
spełnione zostały wymagania określone 
w programie.

Dlatego program nie spowodował 
likwidacji stad w gospodarstwach nie-
spełniających podstawowych wymagań 
bioasekuracji. Z kontroli Inspekcji We-
terynaryjnej przeprowadzonej 
przed 
wprowadzeniem programu wynikało, 
że 90 proc. gospodarstw nie miało wła-
ściwych zabezpieczeń przeciw choro-
bom zakaźnym.
 Tymczasem w wyni-

ku działania programu zlikwidowano 
zaledwie 26 proc. 
stad świń. Do tego 
decyzje nakazujące ubój zwierząt były 
wydawane głównie w przypadkach, 
gdy właściciele gospodarstw złożyli 
oświadczenia o niespełnianiu wymo-
gów właściwego zabezpieczenia.

Zdaniem NIK nieskuteczny był także 
nadzór Głównego Lekarza Weteryna-
rii nad realizacją programu. Nie kon-
trolowano prawidłowości weryfi kacji 
zabezpieczeń przed chorobami zakaź-
nymi dokonanych przez powiatowych 
lekarzy weterynarii. Nadzór sprowadzał 
się do bezkrytycznego przyjmowania 
od powiatowych lekarzy weterynarii 
informacji o uznawaniu gospodarstw 
za spełniające najwyższy stopień bio-
asekuracji, pomimo że liczba likwido-
wanych stad wskazywała na niepełną 
realizację celów programu. Często 
w protokołach sporządzanych przez 
Inspekcję Weterynaryjną stan zabezpie-
czeń podawano jako prawidłowy, mimo 
iż tak nie było. Stwarzało to pozory 
zabezpieczenia przed zakażeniami, 
a dowodem tego było wystąpienie ASF 
w gospodarstwie uznanym za spełnia-
jące wszelkie wymogi bioasekuracji. Po-
nowne kontrole gospodarstw uznanych 
za w pełni bezpieczne przed wirusem, 
przeprowadzone przez Inspekcje We-
terynaryjne w obecności kontrolerów 
NIK, wykazały szereg nieprawidłowości 

i nieprzestrzeganie elementarnych za-
bezpieczeń.

Gospodarstwo nieprzestrzegające 
zasad bioasekuracji stwarza zagroże-
nie dla innych podmiotów nawet tych 
doskonale zabezpieczonych. Bowiem 
w małym gospodarstwie, którego wła-
ściciel lekceważy środki bioasekuracji 
i utrzymuje choćby jedną świnię, wy-
stąpienie ASF skutkuje wyznaczeniem 
obszaru zapowietrzonego o promieniu 
co najmniej 3 km od ogniska choroby 
i obszaru zagrożonego - 
7 km poza ob-
szar zapowietrzony. Na tych obszarach 
wszystkie sąsiadujące gospodarstwa 
- niezależnie od skali produkcji świń 
- są narażone na restrykcje sanitarne 
i straty ekonomiczne, tym dotkliwsze 
im większa jest liczba utrzymywanych 
zwierząt. W tych obszarach m.in. jest 
zakaz przewozu świń, więc nie można 
ich już szybko sprzedać. Niedozwolona 
jest także produkcja nowych zwierząt. 
Choroba w jednym, nawet niewielkim 
stadzie świń, naraża na straty położoną 
w pobliżu dużą fermę doskonale zabez-
pieczoną przed przeniknięciem wirusa.

Dalsze rozszerzenie ASF może mieć 
poważne skutki ekonomiczne dla pol-
skiej gospodarki. Przede wszystkim 
rozprzestrzeniająca się choroba może 
spowodować zamknięcie rynków Ka-
nady, USA, czy Hongkongu, na które 
polskie fi rmy eksportują wieprzowi-
ną. Już utracono rynek chiński, gdzie 

Ogłoszenie
Podlaska Izba Rolnicza informuje, że organi-

zuje podstawowe oraz uzupełniające szkolenia 

w zakresie stosowania środków ochrony roślin, 

tzw. kursy „na opryskiwacz”. W celu uzyskania 

wszelkich informacji zapraszamy do biur po-

wiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Informacje znajdują się również na stronie 

internetowej www.pirol.pl

Przypominamy, że szkolenie ważne jest tylko 

5 lat, a atest opryskiwacza 3 lata. Jednocześnie 

informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. osoby 

nie posiadające uprawnień, nie mogą zakupić 

środków ochrony roślin. W wyniku kontroli brak 

uprawnień bądź atestu może skutkować po-

mniejszeniem dopłat bezpośrednich. 

Augustów – 509 197 794

Sejny – 697 363 402

Białystok – 85 676 08 58

Siemiatycze – 603 440 064

Bielsk Podlaski – 607 327 607

Sokółka – 85 711 34 79

Hajnówka – 88 527 27 30

Suwałki – 87 565 09 71

Grajewo – 86 261 10 86

Wysokie Maz. – 86 275 01 81

Kolno – 862 781 036

Zambrów – 862 712 452

Mońki – 85 716 24 59
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Ogłoszenia drobne
Na sprzedaż działka rolna o numerze geodezyjnym 232/3, położona w miejscowości Jasionówka, gmina 

Jasionówka, powiat moniecki, Obręb 6.
Działka o powierzchni 6950m2 (kształt prostokąta o wymiarach 20x314), nie posiada warunków zabudowy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasionówka teren, na 

którym jest położona jest przeznaczony do produkcji rolnej i budownictwo zagrodowe. W ewidencji grun-
tów działka zapisana jest jako rola, łąka, pastwisko i grunt zadrzewiony. Obszar, na którym jest położona 
działka nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy i nie jest objęty decyzją lokalizacji celu publicznego. 
Nie jest podjęta uchwała o rewitalizacji oraz nie utworzono na tym terenie strefy rewitalizacyjnej. Cena 
20.000zł, Agema 604 341 947

Marcin Piszczatowski; tel: 508 24 54 54; Agencja Nieruchomości AGEMA

Miliony dla wsi
Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego nie marnuje czasu i pie-
niędzy sprawnie rozpatrując wnioski 
o przyznanie pomocy w ramach re-
alizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Do benefi -
cjentów płyną poważne kwoty, a żadne 
euro nie zostanie zmarnowane, o czym 
świadczy liczba podpisanych umów 
i skala kwot pomocowych.

- Samorządy terytorialne, które 
maksymalnie wykorzystują środki na 
obszary wiejskie, odgrywają i będą od-
grywać w Polsce istotną rolę w rozwoju 
tych obszarów. Dlatego wciąż zachęca-
my do korzystania z kolejnych nabo-
rów – mówi Ryszard Łapiński, zastępca 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego.

Łączny budżet przeznaczony na 
realizację PROW 2014-2020 wynosi 
ponad 13,6 mld euro (w tym środki 
UE blisko 8,7 mld euro oraz krajowe 
środki publiczne przeszło 4,9 mld euro). 

W podlaskim wiele jednostek i osób sta-
ra się o te fundusze, czemu naprzeciw 
wychodzi Urząd Marszałkowski.

W większości działań dostępne 
środki już zostały przyznane. Kwoty 
wniosków przekraczają sumy funduszy, 
ale benefi cjenci i tak mają powody do 
zadowolenia. Na przykład – na sca-
lanie gruntów, na które środki mogą 
pozyskiwać starostowie – przyznano 
dofi nansowanie w wysokości prawie 
62,5 miliona złotych (w tym ponad 
39,5 mln z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). Złożono 8 wniosków na pra-
wie 110 milionów zł i w tym przypadku 
wszystkie zweryfi kowano pozytywnie. 
Ponieważ kwota okazała się niewy-
starczająca podpisano 6 umów. Jednak 

rocznie eksportowano 52 tys. ton wie-
przowiny. Choroba może spowodować 
także skutki o charakterze społecznym 
tj. zmniejszenie liczby gospodarstw 
utrzymujących świnie i zmianę w mo-
delu chowu świń - będą się tym głównie 
zajmowały duże gospodarstwa. W wy-
niku ASF obniżona może zostać także 
wiarygodność polskich branż chowu 
trzody chlewnej i mięsa wieprzowego. 
Polska może być postrzegana jako kraj, 
który nie potrafi ł poradzić sobie ze 
zwalczaniem wirusa ASF.

Na realizację programu bioaseku-
racji w latach 2015-2017 (I półrocze) 
wydano ponad 4 mln zł. Średni koszt 
likwidacji jednej świni to blisko 600 
zł. Na likwidację świń wydatkowano 
łącznie 3,7 mln zł, większość tej kwoty - 
2,6 mln zł - pochłonęły odszkodowania 
za świnie zabite lub poddane ubojowi.

Według NIK skuteczność wyelimi-
nowania ASF zależy przede wszystkim 
od zabezpieczenia gospodarstw i świa-
domego działania rolników. Bardzo 
ważne jest również radykalne zmniej-
szenie populacji dzików. Ze względu na 
szczególne zagrożenie dla produkcji 
świń w Polsce i negatywne skutki dla 
krajowej gospodarki, niezbędne jest 
podjęcie zdecydowanych, a
 nawet rygo-
rystycznych działań. Dlatego Najwyższa 
Izba Kontroli wnioskuje do: 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o:

• podejmowanie działań przeciwe-
pizootycznych, wyprzedzających 
wystąpienie wirusa na nowych 
obszarach, oraz rozważenie ob-
jęcia programem bioasekuracji 
całego terytorium kraju,

• wzmocnienie Inspekcji Wetery-
naryjnej jako kluczowego orga-

nu administracji realizującego 
i nadzorującego bioasekurację 
w stadach świń,

• wzmocnienie nadzoru nad Głów-
nym Lekarzem Weterynarii w za-
kresie efektywnej realizacji pro-
gramu bioasekuracji,

Głównego Lekarza Weterynarii o:
• zwiększenie nadzoru nad powia-

towymi lekarzami weterynarii re-
alizującymi program bioasekuracji 
oraz wyegzekwowanie prowadze-
nia przez nich prawidłowych reje-
strów podmiotów utrzymujących 
trzodę chlewną,

• rygorystyczne egzekwowanie wy-
mogów bioasekuracji od wszyst-
kich właścicieli gospodarstw 
utrzymujących trzodę chlewną.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

Źródło: www.nik.gov.pl
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dzięki zmianie rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwota limitu 
wzrosła o kolejnych 15,139 mln euro 
i w połowie 2018 roku planowany jest 
kolejny nabór.

Podobną skuteczność UM Woje-
wództwa Podlaskiego osiągnął w in-
nych działaniach. Podpisano ponad 100 
umów z gminami, powiatami lub ich 
związkami na wsparcie budowy i mo-
dernizacji dróg. Na inwestycje zwią-
zane z gospodarką wodno-ściekową 
(benefi cjenci: gminy; spółki, w których 
udziały mają wyłącznie jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz związki 
międzygminne) przyznano dofi nanso-
wanie w 44 przypadkach – już po wyko-
rzystaniu dodatkowego limitu. Gminy, 
powiaty oraz ich związki skutecznie 
starały się też o wsparcie inwestycji 
w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokal-
nych produktów. Pozytywnie rozpa-
trzono 14 wniosków na sumę prawie 
20 milionów złotych.

- Dzięki temu działaniu zbudowa-
nych będzie 9 nowych targowisk a 5 zo-

stanie przebudowanych – tłumaczy 
Ryszard Łapiński.

To jeden z przykładów, który poka-
zuje, że efekty dofi nansowania są wi-
doczne, wręcz namacalne i poprawiają 
jakość życia mieszkańców obszarów 
wiejskich. Osoby fi zyczne i prawne, 
w tym np. kółka rolnicze są również 
same benefi cjentami w dofi nansowaniu 
innego działania – wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju. Podpisano 231 takich 
umów o przyznanie pomocy na kwotę 
prawie 29 milionów złotych.

- Działalność gospodarczą rozpocz-
nie 140 benefi cjentów a 51 rozwinie tę, 
którą już prowadzi. W ramach zakresu 
„budowa lub przebudowa ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kultural-
nej” powstanie lub zostanie zmoder-
nizowanych 66 obiektów. To działanie 
przyczyni się również do stworzenia 
ponad 300 nowych miejsc pracy – wy-
mienia Ryszard Łapiński.

Czekają jeszcze fundusze na ochronę 
zabytków i budownictwa tradycyjnego, 
z których skorzystać mogą gminy i in-

stytucje kultury. To niemal 600 tysięcy 
euro, a nabór zostanie przeprowadzony 
w pierwszej połowie 2018 roku. Warto 
złożyć wniosek, bo jak potwierdzają 
ostatnie lata i statystyki, Departament 
ROW Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, potrafi  tymi 
środkami zarządzać.

- Już teraz widać efekty działań 
programu w gminach, a także w go-
spodarstwach rolników indywidual-
nych. To najlepszy argument za tym, 
by starać się o dofi nansowanie, tym 
bardziej, że jest to prawdopodobnie 
ostatnia szansa na pozyskanie środków 
na rozwój obszarów wiejskich – mówi 
Ryszard Łapiński.

Zainteresowani programem wszyst-
kie potrzebne informacje znajdą na 
stronie internetowej: www.prow.wro-
tapodlasia.pl, a także w Departamencie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego – osobiście w biurze przy ul. 
gen. F. Kleeberga 20 w Białymstoku lub 
pod numerem telefonu 85 66 54 700.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 
25.06.2018 r. Agencja prowa-
dzi nabór wniosków o
 przy-

znanie dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifi kowany 
mającej charakter pomocy de minimis 
w rolnictwie. Wnioski należy składać do 
kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego. Formularz wniosku wraz z in-
strukcją jest udostępniony na stronie 
internetowej ARiMR.

Uczestnikami mechanizmu mogą 
być producenci rolni, w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o kra-
jowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności, którzy zużywają do siewu 

lub sadzenia materiał siewny kategorii 
elitarny lub kwalifi kowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsa-
dzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifi kowany gatunków 
roślin uprawnych określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów.

Dopłatami
nie są objęte uprawy 
przeznaczone na przedplon lub po-
plon.

Wysokość pomocy ustala się 
jako
 iloczyn deklarowanej przez 
rolnika we wniosku powierzchni 
upraw i stawki dopłaty.

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o organiza-
cji niektórych rynków rolnych
stawki 
dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym kategorii eli-
tarny lub kwalifi kowany,
określane 
są corocznie do dnia 30 września, 

w drodze rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie stawek dopłat do 1 ha 
powierzchni gruntów ornych obsianych 
lub obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifi kowany. 
Wysokość stawek będzie wyliczana 
z uwzględnieniem powierzchni upraw 
zadeklarowanych we wnioskach zło-
żonych do BP ARiMR oraz środków 
fi nansowych przeznaczonych na ten 
cel w danym roku budżetowym.

Dopłatami z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifi kowany 
obejmuje się materiał siewny kategorii 
elitarny lub kwalifi kowany następują-
cych gatunków roślin uprawnych:

1. Zboża:
 jęczmień, owies (nagi, 
szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, 
żyto;

2. Rośliny strączkowe:
 bobik, 
groch siewny (odmiany roślin 
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rolniczych), łubin (biały, wąsko-
listny, żółty), soja, wyka siewna;

3. Ziemniak.
Minimalna ilość materiału siewnego 

jaka powinna być użyta do obsiania lub 
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów 
ornych, określona jest w rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie mi-
nimalnej ilości materiału siewnego, 
jaka powinna być użyta do obsiania lub 
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów 
ornych, wynosi w przypadku:

1. odmiany populacyjnej pszenicy 
zwyczajnej - 150 kg;

2. odmiany mieszańcowej pszenicy 
zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jed-
nostki siewnej;

3. pszenicy twardej - 150 kg;
4. odmiany populacyjnej żyta - 90 

kg albo 2 jednostki siewne;
5. odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
6. odmiany mieszańcowej żyta - 60 

kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7. odmiany populacyjnej jęczmienia 

- 130 kg;
8. odmiany mieszańcowej jęczmienia 

- 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9. pszenżyta - 150 kg;
10. owsa zwyczajnego - 150 kg;
11. owsa nagiego - 120 kg;
12. owsa szorstkiego - 80 kg;
13. łubinu (żółtego, wąskolistnego 

lub białego) - 150 kg;
14. grochu siewnego (odmiany 

roślin rolniczych) - 200 kg;
15. bobiku - 270 kg;
16. wyki siewnej - 80 kg;
17. soi - 120 kg;

18. ziemniaka - 2000 kg;
19. mieszanek zbożowych lub mie-

szanek pastewnych sporządzo-
nych z materiału siewnego gatun-
ków lub odmian roślin zbożowych 
lub pastewnych wymienionych 
w pkt 1-17 - 140 kg.

O przyznanie dopłaty z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwali-
fi kowany może ubiegać się producent 
rolny, który:

1. Złoży w terminie od dnia 15 
stycznia do dnia 25 czerwca 2018 
r.
wniosek o przyznanie dopłaty 
wraz z wymaganymi załącznika-
mi. Wniosek należy dostarczyć 
osobiście lub za pośrednictwem 
operatora publicznego na adres 
BP ARiMR właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy.

2. Posiada działki rolne, na których 
uprawia się gatunki roślin upraw-
nych objęte dopłatami,
o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 1 
ha, przy czym za działkę rolną 
uważa się zwarty obszar gruntu 
rolnego, na którym jest prowa-
dzona uprawa lub grupa upraw, 
o powierzchni nie mniejszej niż 
0,1 ha, wchodzący w skład gospo-
darstwa rolnego;

3. Zużył do siewu lub sadzenia
ma-
teriał siewny kategorii elitarny 
lub kwalifi kowany na gruntach 
rolnych będących w jego posia-
daniu:

1. materiał siewny kategorii eli-
tarny lub kwalifi kowany zo-
stał wytworzony:
a. przez przedsiębiorcę wpi-

sanego do ewidencji przed-
siębiorców, o której mowa 
w przepisach o nasiennic-
twie, lub

b. w gospodarstwie rolnym 
posiadanym przez rolnika 
wpisanego do ewidencji 
rolników, o której mowa 
w przepisach o nasiennic-
twie, lub

2. materiał siewny kategorii eli-
tarny lub kwalifi kowany zo-
stał zakupiony:
a. od przedsiębiorcy wpisa-

nego do ewidencji przed-
siębiorców prowadzących 
obrót materiałem siewnym, 
o której mowa w przepisach 
o nasiennictwie, albo

b. od rolnika prowadzącego 
obrót materiałem siew-
nym wytworzonym w po-
siadanym gospodarstwie 
rolnym, wpisanego do ewi-
dencji rolników, o której 
mowa w przepisach o na-
siennictwie, albo

c. od podmiotu prowadzące-
go obrót materiałem siew-
nym na terytorium innego 
państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej.

Źródło:ARiMR
Wioletta Pieczulis

PIR Se jny
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Procedura wywłaszczenia nieruchomości rolnych pod 
realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach 
tzw. Specustawy i zasady prowadzenia postępowań 
w sprawie określenia wysokości odszkodowań w zamian 
za wywłaszczenie – część III

W dwóch ostatnich numerach 
przedstawiliśmy procedurę 
wywłaszczenia nieruchomo-

ści rolnych pod realizację inwestycji 
drogowych w trybie ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003
r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 
dróg publicznych tzw. Specustawy 
oraz zmiany przepisów w tym zakresie. 
Podsumowując omawiane zagadnie-
nie przedstawiamy wyroki Wojewódz-
kich Sądów Administracyjnych oraz 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
odnoszące się do zarzutów podnoszo-
nych, na etapie postępowania sądowo 
administracyjnego, przez strony postę-
powania wywłaszczeniowego.

Rodzaje oraz skuteczność zarzutów 
podnoszonych przez strony na eta-
pie sądowo-administracyjnym na tle 
orzecznictwa WSA i NSA 

„W ramach tej oceny organy winny 
także zwracać uwagę na problem gra-
nic analizowanego przez rzeczoznawcę 
majątkowego rynku obrotu nierucho-
mościami. Obowiązkiem rzeczoznawcy 
majątkowego przed określeniem wartości 
nieruchomości jest analiza rynku nieru-
chomości (§ 3 ust. 2 i § 4 ust. 4 rozpo-
rządzenia sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzeniu operatu szacunkowego). 
Stosownie do § 26 ust. 3 ww. rozporządze-
nia rodzaj rynku, jego obszar i okres ba-
dania określa rzeczoznawca majątkowy, 
uwzględniając w szczególności przedmiot, 
zakres, cel i sposób wyceny, dostępność 
danych oraz podobieństwo rynków. Ani 
ustawa o gospodarce nieruchomościami 
ani rozporządzenie w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania opera-
tu szacunkowego nie precyzują pojęcia 
rynku nieruchomości i posługują się je-
dynie sformułowaniami: „rynek”, „rynek 
właściwy ze względu na położenie wy-
cenianej nieruchomości” albo „lokalny 
rynek nieruchomości” przeciwstawiając 
ten ostatni pojęciu „regionalnego lub 
krajowego rynku nieruchomości (§ 26 ust. 
1 i 2 rozporządzenia). W orzecznictwie 

administracyjnym przyjęto pogląd nawią-
zujący do ustawodawstwa ustrojowego, 
odnoszącego się do instytucji samorządu 
terytorialnego, że pod pojęciem „rynku lo-
kalnego” odczytywać należy obszar gminy 
lub powiatu ”- Wyrok NSA z 22.05.2012. 
sygnatura akt: I OSK 701/11.

„(…) należy zwrócić uwagę, że usta-
lając odszkodowanie za wywłaszczo-
ną nieruchomość należy mieć przede 
wszystkim na względzie wynikającą z art. 
128 u.g.n. zasadę, że odszkodowanie ma 
odpowiadać wartości prawa, którego 
uprawniony jest pozbawiany. Bliższe 
określenie tej wartości ustawodawca daje 
w art. 134 u.g.n. wskazując, że chodzi 
o wartość rynkową. Nie jest natomiast 
jasne, jakie czynniki należy brać pod 
uwagę przy określeniu tak określonej 
wartości. Jak wskazał Trybunał Konsty-
tucyjny w wyroku z dnia 16 października 
2012
r., (sygn. akt K 4/10; wyrok dotyczą-
cy m.in. zgodności z przepisami Konsty-
tucją i przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami przepisów § 36 ust. 
1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004r. w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego w brzemieniu 
sprzed nowelizacji wprowadzonej rozpo-
rządzeniem z dnia 14 lipca 2011
r., ale 
odnoszący się także do sytuacji prawnej 
po tej nowelizacji) „Pierwotnie, zgodnie 
z art. 134 ust. 2 u.g.n., przy określa-
niu wartości nieruchomości należało 
uwzględniać „w szczególności jej rodzaj, 
położenie, sposób użytkowania, prze-
znaczenie w planie miejscowym, stopień 
wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej, stan zagospodarowania oraz 
aktualnie kształtujące się ceny w obrocie 
nieruchomościami”. Po zmianie noweliza-
cją z dnia 28 listopada 2003
r. (…) chodzi 
już o „przeznaczenie”. Ponadto, w art. 
154 u.g.n., adresowanym do rzeczoznaw-
ców majątkowych, ustawodawca jako 
czynniki, które należy uwzględnić przy 
szacowaniu nieruchomości, wskazuje: 
„rodzaj i położenie nieruchomości, prze-
znaczenie w planie miejscowym, stopień 

wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej, stan jej zagospodarowania 
(...)”. Należy zwrócić uwagę, że regula-
cja zawarta w przywołanych przepisach 
ustawy jest niespójna i nie pozwala na 
precyzyjne ustalenie zakresu znaczenio-
wego poszczególnych sformułowań, któ-
rymi ustawodawca posługuje się w kilku 
artykułach dotyczących tej samej kwestii. 
W szczególności nie jest jasny sens „prze-
znaczenia” nieruchomości (bez odesłania 
do planu zagospodarowania), zwłaszcza 
gdy – tak jak w art. 134 ust. 2 u.g.n. – jest 
ono przeciwstawione „sposobowi użyt-
kowania” (por. E. Bończak-Kucharczyk, 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 715). 
Jedyne kryterium, które powtarza się 
we wszystkich przepisach dotyczących 
określania wysokości odszkodowań, to 
„stan nieruchomości”. Jest to też jedyne 
kryterium zdefi niowane w art. 4 u.g.n., 
który w pkt 17 pod pojęciem „stan nie-
ruchomości” nakazuje rozumieć: „stan 
zagospodarowania, stan prawny, stan 
techniczno-użytkowy, a także stan oto-
czenia nieruchomości, w tym wielkość, 
charakter i stopień zurbanizowania miej-
scowości, w której nieruchomość jest po-
łożona” (po nowelizacji z 2010
r. do tej 
defi nicji dodano „stopień wyposażenia 
w urządzenia infrastruktury technicznej”, 
który jednocześnie zniknął z art. 134 i art. 
154 u.g.n.). Trybunał podkreśla, że jest 
to niewątpliwie najszersze pojęcie, jakim 
posługuje się ustawodawca, opisując 
nieruchomość. Obejmuje ono trzy za-
sadnicze elementy: stan faktyczny, stan 
prawny i stan otoczenia nieruchomości. 
Stan prawny z kolei obejmuje także prze-
znaczenie w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, który jest 
aktem prawa miejscowego. W komenta-
rzach podkreśla się znaczenie tej defi nicji 
w procesie wyceny nieruchomości, który 
powinien uwzględniać wszystkie aspekty 
zawarte w pojęciu „stanu nieruchomo-
ści”; „pominięcie któregoś z nich powinno 
być uznane za błąd mogący mieć wpływ 
na wynik wyceny. Podzielając powyższy 
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pogląd Trybunału należy uznać, że usta-
lenie wartości nieruchomości nie może 
nastąpić wyłącznie w oparciu o „przezna-
czenie” ustalone w myśl art. 154 u.g.n. 
tj. w ściśle określonej kolejności, a więc 
najpierw w oparciu o określone doku-
menty, a dopiero na końcu w oparciu 
o stan faktyczny. (…)” – Wyrok WSA 
w Bydgoszczy z dnia 13.05.2014r sy-
gnatura akt: II SA/Bd 50/14.

„Zasady ustalenia wysokości odszko-
dowania zostały określone w art. 98 ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o go-
spodarce
nieruchomościami
(t.j. Dz.U. 
z 2014
r., poz. 518 ze zm.; dalej: u.g.n.), 
zgodnie z którym odszkodowanie za 
grunty wydzielone pod drogi publiczne 
ustala się i wypłaca według zasad i trybu 
obowiązujących przy wywłaszczaniu
nie-
ruchomości. Stosownie do treści art. 130 
u.g.n. wysokość odszkodowania ustala 
się według stanu, przeznaczenia i war-
tości
wywłaszczonej
nieruchomości
w 
dniu wydania decyzji. Zatem podstawę 
ustalenia odszkodowania zawsze stanowi 
wartość
nieruchomości określona w ope-
racie szacunkowym przez rzeczoznawcę 
majątkowego, czyli osobę, która nabyła 
uprawnienia zawodowe w zakresie sza-
cowania
nieruchomości
w trybie ustawy 
o gospodarce
nieruchomościami
(art. 130 
ust. 2 w związku z art. 7 i art. 240 ust. 2 
u.g.n.). Operat szacunkowy sporządzony 
dla potrzeb postępowania odszkodowaw-
czego jest niezbędnym i podstawowym, 
a także jedynym dowodem, pozwalającym 
na ustalenie wartości
nieruchomości. (…) 
Podkreślić jednocześnie należy, że operaty 
szacunkowe stanowią sformalizowaną 
opinię rzeczoznawcy majątkowego wy-
dawaną w zakresie posiadanych przez 
niego wiadomości specjalnych odnośnie 
szacowania
nieruchomości, a zasady 
i tryb ich sporządzania uregulowany zo-
stał w rozdziale 1 działu IV ustawy o go-
spodarce
nieruchomościami
oraz w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 
września 2004
r. w sprawie
wyceny
nie-
ruchomości
i sporządzania operatu sza-
cunkowego (Dz.U. z 2004
r. Nr 207, poz. 
2109). Stosownie zaś do treści art. 154 
ust. 1 u.g.n. wyboru właściwego podejścia 
oraz metody i techniki szacowania
nie-
ruchomości
dokonuje rzeczoznawca ma-
jątkowy, uwzględniając w szczególności 
cel
wyceny, rodzaj i położenie
nierucho-
mości, przeznaczenie w planie miejsco-
wym, stan
nieruchomości
oraz dostępne 
dane o cenach, dochodach i cechach
nie-
ruchomości
podobnych. Ponadto, zgodnie 
z art. 156 ust. 3 u.g.n., operat szacunkowy 

może być wykorzystywany do celu, dla 
którego został sporządzony, przez okres 
12 miesięcy od daty jego sporządzenia, 
chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań 
prawnych lub istotne zmiany czynni-
ków, o których mowa w art. 154. Operat 
szacunkowy prawidłowo sporządzony 
powinien zawierać, zgodnie z § 55 ust. 
2 powołanego rozporządzenia informa-
cje niezbędne przy dokonywaniu
wyce-
ny
nieruchomości
przez rzeczoznawcę 
majątkowego, w tym wskazanie podstaw 
prawnych i uwarunkowań dokonanych 
czynności, rozwiązań merytorycznych, 
przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku 
końcowego. Ponadto, jak wynika z § 56 
rozporządzenia w operacie szacunkowym 
przedstawia się sposób dokonania
wyce-
ny
nieruchomości, w tym: 1) określenie 
przedmiotu i zakresu
wyceny; 2) okre-
ślenie celu
wyceny; 3) podstawę formal-
ną
wyceny
nieruchomości
oraz źródła 
danych o
nieruchomości; 4) ustalenie dat 
istotnych dla określenia wartości
nieru-
chomości; 5) opis stanu
nieruchomości; 
6) wskazanie przeznaczenia wycenia-
nej
nieruchomości; 7) analizę i charak-
terystykę rynku
nieruchomości
w zakresie 
dotyczącym celu i sposobu
wyceny; 8) 
wskazanie rodzaju określanej warto-
ści, wyboru podejścia, metody i techniki 
szacowania; 9) przedstawienie obliczeń 
wartości
nieruchomości
oraz wyniku
wy-
ceny
wraz z uzasadnieniem” – Wyrok 
WSA w Białymstoku z dnia 20.11.2014. 
sygnatura akt: II SA/Bk 791/14.

„W świetle art. 36 ust. 4 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 21 września 
2004
r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego, 
ustalenie wartości rynkowej nieruchomo-
ści przejętej pod drogę publiczną powinno 
odbywać się w pierwszej kolejności, po-
przez porównanie transakcji nieruchomo-
ści drogowych mających miejsce na rynku 
lokalnym (np. gminnym) gdzie znajduje 
się wyceniania nieruchomość. Dopiero 
brak takich działek lub ich uzasadnio-
na eliminacja z rynku lokalnego przez 
rzeczoznawcę majątkowego, uprawnia 
rzeczoznawcę do rozszerzenia nieru-
chomości porównywalnych na obszar 
szerszy np. obszar powiatu”. – Wyrok 
WSA w Białymstoku z dnia 9.12. 2014
r. 
sygnatura akt: II SA/Bk 1021/14.

„Zgodnie z art. 134 ust. 3 u.g.n. war-
tość nieruchomości dla celów odszko-
dowania określa się według aktualnego 
sposobu jej użytkowania, jeżeli przezna-
czenie nieruchomości, zgodne z celem 
wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia 

jej wartości. Natomiast jeżeli przezna-
czenie nieruchomości, zgodne z celem 
wywłaszczenia, powoduje zwiększenie 
jej wartości, wartość nieruchomości dla 
celów odszkodowania określa się według 
alternatywnego sposobu użytkowania wy-
nikającego z tego przeznaczenia (art. 134 
ust. 4 ugn). Wskazać przy tym należy, że 
szczegółowe zasady określania wartości 
nieruchomości przejmowanych pod drogi 
publiczne zawarte w § 36 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 21 września 
2004
r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego 
(Dz. U. z 2004
r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) 
nie mogą wyłączyć obowiązku zastosowa-
nia art. 134 ust. 3 i 4 u.g.n., gdyż przepisy 
te zawarte są w akcie wyższego rzędu – 
ustawie. W tej sytuacji należy przyjąć, iż 
§ 36 ust. 4 powołanego rozporządzenia 
znajdzie zastosowanie przy ustaleniu 
wartości gruntów jedynie wówczas, gdy 
wartość nieruchomości, przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia gruntu pod drogi 
publiczne, będzie wyższa (por. wyroki 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 5 marca 2013
r. sygn. 
akt I SA/Wa 2476/12 i sygn. akt I SA/
Wa 1926/12; http://orzeczenia.nsa.gov.
pl). Biorąc pod uwagę zasadę korzyści, 
konieczne jest zatem ustalenie, które 
ceny są korzystniejsze dla wywłaszczane-
go”. – Wyrok WSA w Warszawie z dnia 
25.03.2014r. sygnatura akt: I SA/Wa 
2962/13.

„W świetle zasady korzyści wynikają-
cej z art. 134 ust. 3 i 4 z dnia 21 sierpnia 
1997
r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 
ze zm.) brak jest podstaw do automa-
tycznego przyjęcia cen nieruchomości 
drogowych, jako mających pierwszeństwo 
przed cenami nieruchomości uwzględnia-
jących aktualny (dotychczasowy) sposób 
użytkowania. W ramach ustalania od-
szkodowania konieczne jest ustalenie, 
które ceny są korzystniejsze dla wywłasz-
czanego (zasada korzyści). Nie można 
bowiem uznać, iż w stosunku do każdej 
nieruchomości przeznaczonej pod drogi 
publiczne prawidłowe jest uwzględnienie 
w pierwszej kolejności cen transakcyjnych 
uzyskiwanych przy sprzedaży gruntów 
przeznaczonych pod drogi publiczne. 
Szczegółowe zasady określania wartości 
nieruchomości przejmowanych pod drogi 
publiczne zawarte w § 36 rozporządze-
nia z dnia 21 września 2004
r. nie może 
wyłączyć obowiązku zastosowania art. 
134 ust. 3 i 4 ugn. Przepisy te zawarte 
są bowiem w akcie wyższego rzędu – 
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ustawie. Uznanie, iż § 36 ust. 4 rozpo-
rządzenia zawiera normę pozostającą 
w sprzeczności z art. 134 ust. 3 i 4 ugn, 
wyłączającą przepisy ustawy, oznaczało-
by, iż rozporządzenie w tej części narusza 
art. 92 ust. 1 Konstytucji RP”. – Wyrok 

WSA w Warszawie z dnia 05.03.2013
r. 
sygn. akt: I SA/Wa 2476/12.

„Dla wyceny nieruchomości, które 
zostały przeznaczone pod inwestycje celu 
publicznego, w tym drogi publiczne, za-
sięg rynku lokalnego, na podstawie które-
go następuje wytypowanie transakcji do 

porównań – to przestrzeń całego miasta 
a nie tylko poszczególnych jego dziel-
nic”. – Wyrok NSA w Warszawie z dnia 
22.05.2012
r. sygn. akt: I OSK 701/11.

Artykuł opracował Aleksander Bojczuk 
Radca Prawny

Ekologia na start

Rolnictwo ekologiczne stanowi 
jedną z najszybciej rozwijających 
się w ostatniej dekadzie gałęzi 

rolnictwa na świecie. Ta tendencja jest 
szczególnie widoczna w Unii Europej-
skiej. Ostatnie lata w Polsce wykazują 
również dynamiczne ruchy w tej dzie-
dzinie rolnictwa, niestety tendencja 
nie zawsze była wzrostowa. Poprzednie 
rozdanie PROW 2007-2013 cieszyło 
się bardzo dużą popularnością wśród 
rolników, nastawionych na produkcję 
metodami ekologicznymi. Załamanie 
nastąpiło wraz z rozpoczęciem nowej 
perspektywy PROW 2014-2020. Nieste-
ty przyniosło ona bardzo dużo ograni-
czeń, co skutkowało systematycznym 
spadkiem producentów ekologicznych. 
Według danych z „Raportu o stanie rol-
nictwa ekologicznego w Polsce w latach 
2015 – 2016” przygotowanego przez 
Główny Inspektorat w roku 2015 oraz 
2016 można było zaobserwować spa-
dek ilości producentów ekologicznych, 
w porównaniu do lat wcześniejszych. 
Na koniec 2015 roku było 23 015 zare-
jestrowanych producentów ekologicz-
nych, a na koniec 2016- 23
375 podmio-
tów. Obecnie notuje się najmniejszą od 
2011 roku powierzchnię ekologicznych 
użytków rolnych- 536,6 tys. ha. Roz-
wój sektora rolnictwa ekologicznego, 
to nie tylko gospodarstwa stosujące 
ekologiczne metody produkcji. To 
również podmioty prowadzące działal-
ność w
zakresie przygotowania, w
tym 
przetwórstwo. Ilość tych podmiotów 
wzrosła o kilkadziesiąt procent. Daje to 
odzwierciedlenie w liczbie przetwórni, 
jak i dostępnym na rynku asortymencie 
produktów ekologicznych.
Potencjał 
rozwoju rynku eko-żywności w Pol-
sce jest ogromny.

Świadomość konsumentów 
o wysokiej jakości produktów 
pochodzących z ekologicznych go-
spodarstw, powodująca stały wzrost 

popytu oraz złagodzenie przepisów 
związanych z krótkimi łańcuchami 
dostaw (sprzedaż bezpośrednia, rol-
niczy handel detaliczny oraz działal-
ność marginalna, ograniczona, lokalna) 
zdecydowanie sprzyja rozwojowi tej 
gałęzi rolnictwa. Dodatkową zachętą 
do rozpoczęcia przygody z „ekologią” 
jest również pomoc fi nansowa, reali-
zowana przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa  w ramach 
działania „Rolnictwa ekologiczne”. 
Kwoty płatności do 1 ha uprawy miesz-
czą się w przedziale od 428 do 1882 zł, 
w zależności od rodzaju prowadzonej 
uprawy. Konkretne wysokości płat-
ności przedstawia Tab.1 stanowiąca 
Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 marca 2015 roku w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy fi nansowej w ramach 
działania „Rolnictwo ekologiczne” ob-

jętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 z póź.
zm. Z zasady płatność jest wyższa dla 
rolników, którzy rozpoczynają swoją 
„przygodę” z ekologią. Pierwsze dwa lub 
trzy (w przypadku upraw sadowniczych) 
lata mają zwiększoną kwotę płatno-
ści ze względu na trudności związane 
z przestawianiem gospodarstwa, tzw. 
okres konwersji. Warunkiem otrzyma-
nia płatności ekologicznej jest sporzą-
dzenie planu działalności ekologicznej, 
dostosowania gospodarstwa rolnego 
do norm wynikających z rozporządzeń 
i ustaw w zakresie produkcji ekologicz-
nej oraz certyfi kacja przeprowadzona 
przez jedną z akredytowanych jedno-
stek certyfi kujących. 

Przed podjęciem decyzji o rozpoczę-
ciu prowadzenia produkcji ekologicznej 
należy jednak dobrze przeanalizować 
możliwości własnego gospodarstwa. Za-
stanowienia wymaga fakt prowadzenia 

Tab. 1. Wysokość stawek płatności ekologicznej

Lp. Pakiety rolnictwa ekolo-
gicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki 

płatności
1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 966 zł/ha
2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 1 557 zł/ha
3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 325 zł/ha

4 Pakiet 4. Uprawy sadownicze 
w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze 
w okresie konwersji
4.1.2. Ekstensywne uprawy sadowni-
czew okresie konwersji

1 882 zł/ha

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze 
w okresie konwersji 790 zł/ha

5 Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych o okresie konwersji 787 zł/ha
6 Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 428 zł/ha
7 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 792 zł/ha
8 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 310 zł/ha
9 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 325 zł/ha

10 Pakiet 10. Uprawy sadow-
nicze po okresie konwersji

10.1.1. podstawowe uprawy sadownicze 
po okresie konwersji 1 501 zł/ha

10.1.2. Ekstensywne uprawy sadownicze 
po okresie konwersji 660 zł/ha

11 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 559 zł/ha
12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 428 zł/ha
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Opinie do projektów aktów prawnych
Projekt rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych”

Spełnienie wymogów dot. prze-
chowywania kiszonki dla wielu go-
spodarstw rolnych będzie niemożliwe, 
gdyż istnieją gospodarstwa, których 
siedliska są niewielkie, zlokalizowane 
w pobliżu rzek, jezior itp. gdzie już 
istniejące płyty obornikowe i zbiorniki 
są zlokalizowane w odległości bliż-
szej niż 20 metrów od linii brzegu wód 
powierzchniowych czy studni. Jeżeli 
chodzi o opracowanie planu nawozo-
wego- rolnicy będą korzystać z usług 
doradcy, ponieważ jego opracowanie 
jest czasochłonne i wymaga fachowej 
wiedzy. Plan nawozowy powinien być 
sporządzany co roku,
biorąc pod uwagę 
strukturę zasiewów w gospodarstwie, 
gdyż
  jest ściśle związany z całym 
gospodarstwem. Do prawidłowego 
opracowania planu nawożenia koniecz-

ne jest posiadanie aktualnych wyników 
badań gleby użytków rolnych w gospo-
darstwie, którą wykonują okręgowe sta-
cje chemiczno-rolnicze. Nie zrozumia-
ła jest konieczność posiadania opinii 
planu nawozowego, którą rolnik musi 
uzyskać od okręgowej stacji chemicz-
no-rolniczej. Są to dodatkowe koszty 
jakie spływają na rolników w związku 
z wprowadzeniem Programu. Plan na-
wozowy rolnik powinien udostępnić 
wyłącznie do wglądu okręgowej stacji, 
która w razie uwag powinna rolnika 
o nich poinformować. 

Projekt rozporządzenia MRiRW zmie-
niającego rozporządzenie ws. rekom-
pensat za nieprzerwane nieutrzymy-
wanie świń

Projekt został zaopiniowany po-
zytywnie.

Projekt rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pro-

gramu mającego na celu poszerzenie 
wiedzy o ryzyku wystąpienia przewle-
kłej wyniszczającej choroby jeleniowa-
tych (CWD) na lata 2018-2020:

Program badawczy w nakreślonym 
kształcie jest na pewno ważnym na-
rzędziem monitoringu wskazującym 
co dzieje się w krajowych populacjach 
jeleniowatych pod kątem CWD. Program 
zakłada pobranie prób od wszystkich 
gatunków jeleniowatych bytujących na 
terenie kraju, a więc: łosi, jeleni, danieli, 
saren. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, 
że łoś jest ciągle objęty moratorium. 
Uzyskanie prób od tego gatunku będzie 
zatem trudne lub wręcz niemożliwe. 
Pozyskiwanie materiału od łosi pocho-
dzących z wypadków komunikacyjnych 
lub z padliny jest mało prawdopodobne. 
Zatem może autorzy projektu powin-
ni wskazać pulę łosi do odstrzału pod 
kątem konieczności ich przebadania?

Projekt rozporządzenia MRiRW 
w sprawie wprowadzenia „Progra-
mu mającego na celu wczesne wykry-
cie zakażeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń i poszerzenie 
wiedzy na temat tej choroby oraz jej 
zwalczanie”:

W celach programu nie ma zapisów, 
które umożliwiałyby sfi nansowanie pro-
ducentom trzody chlewnej (głównym 
poszkodowanym przez ASF) zabezpie-
czenia gospodarstw przed wirusem. 
Obecnie rolnicy na własny koszt chronią 
swoje gospodarstwa. Należałoby dopro-
wadzić do sytuacji w której rolnik będzie 
mógł zabezpieczyć swoją hodowlę przed 
chorobą, nie ponosząc dodatkowych 
poniesionych nakładów pieniężnych. 
Jednoczenie niezależnie od skali pro-
dukcji rolnik powinien mieć zapew-
niony bezpłatny środek dezynfekujący 

WAŻNE DATYWAŻNE DATY

od 15 lutego do 14 marca
termin składania oświadczeń zamiast całego wniosku 

o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku.

od 15 stycznia do 25 czerwca
nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.

od 19 lutego do 20 marca
nabór na modernizację gospodarstw rolnych

produkcji roślinnej bez użycia nawozów 
sztucznych oraz chemicznych środków 
ochrony roślin, a także stosowania wie-
loletniego płodozmianu uwzględniają-
cego rośliny bobowate drobno- i gru-
bonasienne. Z pewnością wymagane 
będzie zwiększenie nakładów pracy 
ręcznej i mechanicznej. Produkcja zwie-
rzęca z kolei, musi być prowadzona 
w oparciu o pasze wyprodukowane 

głównie we własnym gospodarstwie. 
Inwentarzowi należy zapewnić właści-
wy dobrostan, na wysokim poziomie. 
Rolnik musi zdawać sobie sprawę, że 
nie wszystkie systemy utrzymania są 
w ekologii dozwolone. Na koniec, naj-
mniej lubiana przez rolników, kwestia 
prowadzenia dokumentacji w gospo-
darstwie. 

Pomimo tych wszystkich wymogów, 
warto się zastanowić nad opcją stwo-
rzenia gospodarstwa ekologicznego. 
Rynek posiada jeszcze dużą lukę na 
żywność wyprodukowaną metodami 
ekologicznymi, zdrową i dobrej jakości. 

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka

WIEŚCI Z IZBY
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w ilości niezbędnej do jak najlepszego 
zabezpieczenia swego gospodarstwa. 
W programie należałoby zapewnić od-
powiednie środki fi nansowe, aby rolnicy 
bez przeszkód i dodatkowych kosztów 
mogli zabezpieczyć swoje gospodarstwa 
i gospodarkę kraju przed skutkami ASF.

Projekt rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie norm w za-
kresie dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska 

Nie wniesiono uwag do projektu. 
Zaproponowane zmiany mają na celu 
dostosowanie przepisów do zmienio-
nych rozporządzeń.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
zazieleniania w ramach WPR

Poparto sprawozdanie Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego na temat 
mechanizmu zazielenia. Wniesiono 
o doprowadzenie do zmiany przepisów, 
które umożliwią decyzyjność w państwie 
członkowskim co do stosowania zaziele-
niania w danym kraju. Środki fi nansowe 
przeznaczone na zazielenianie powinny 
być przeznaczone na działania proeko-
logiczne w gospodarstwach towarowych.

Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu kon-

kurencyjnego wyboru wykonawców 
zadań ujętych w zestawieniu rzeczo-
wo-fi nansowym operacji i warunków 
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 
oraz pomocy technicznej.

Przetargi na budowę i zakup ma-
szyn powinny być przeprowadzane na 
wartość przekraczającą 30 000 euro. 
Rolnik ubiegający się o dofi nansowanie 
kilku maszyn o małej wartości będzie 
musiał przeprowadzić kilka przetargów, 
co może być uciążliwe i kłopotliwe. 
W związku z tym przetargi o wartości 
poniżej 30 000 euro powinny być wy-
łączone z takiej konieczności.

Projekt rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) ustanawiającego zasady 
stosowania art. 26 ust. 3 Rozporzą-
dzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie prze-
kazywania konsumentom informacji 
na temat środka spożywczego, w od-
niesieniu do przepisów wskazujących 
kraj lub miejsce pochodzenia podsta-
wowego składnika środka spożywcze-
go, w przypadku gdy jest ono inne niż 
podane dla tego środka spożywczego.

Informacje o pochodzeniu środków 
spożywczych powinny być zamieszcza-
ne na etykiecie produktu. Konsumenci 
coraz częściej zwracają uwagę na ety-
kiety oraz zamieszczony skład produk-
tu. Określenie pochodzenia głównego 

składnika spożywczego (podstawowe-
go) powinno być dokładnie określone.

Projekt rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń.

Proponowane zapisy wprowadza-
ją obostrzenia i dodatkowe koszty dla 
rolników zajmujących się hodowlą świń 
oraz spowodować znaczny spadek go-
spodarstw produkujących niewielką ilość 
zwierząt tego gatunku. Projekt zakłada 
objęcie uproszczoną bioasekuracją całą 
Polskę bez możliwości ubiegania się 
o dofi nansowanie m. in. na wygaszenie 
hodowli w związku z niespełnieniem 
wymogów bioasekuracji. W propono-
wanym projekcie powinny znaleźć się 
rozwiązania dla osób, które nie będą 
w stanie prowadzić dalszej hodowli.

Zmiany te będą generować ogrom-
ne koszty dostosowania się do wymo-
gów bioasekuracji, wielu rolników nie 
będzie w stanie temu sprostać nawet 
w przypadku możliwej refundacji części 
wydatków. Poza tym prawdopodobnym 
następstwem wprowadzenia wymogów 
bioasekuracyjnych na terenie całej Pol-
ski będzie likwidacja produkcji żywca 
wieprzowego w Polsce. 

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Zmiany w składzie Zarządu

23 stycznia 2018 r. odbyło się XII 
Walne Zgromadzenie Pod-
laskiej Izby Rolniczej, pod-

czas którego z funkcji członka Zarządu 
został odwołany Pan Piotr Rusiecki. 
W wyborach uzupełniających skład 
Zarządu został uzupełniony. Nowym 

członkiem Zarządu Podlaskiej Izby Rol-
niczej została Pani Jolanta Wielgat – 
przewodnicząca Rady Powiatowej PIR 
w Zambrowie.

Podczas obrad Walne Zgromadze-
nie przyjęło trzy stanowiska. Pierw-
sze z nich dotyczyło obniżenia wieku 

emerytalnego, kolejne – ustanowienia 
całej Polski obszarem OSN. Trzecie 
stanowisko dotyczyło zróżnicowania 
wysokości podatku na rzecz KRIR.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły

Jolanta Wielgat to niespełna 45 letnia mieszkanka wsi Wola Zambrowska w powiecie 
zambrowskim. Pani Jolanta od 18 lat jest właścicielką fi rmy, w której wraz z mężem 
zajmuje się projektowaniem i zakładaniem ogrodów oraz sprzedażą roślin ozdobnych.
Ponadto od ponad 10 lat pełni funkcję sołtysa wsi Wola Zambrowska a od ponad 

7 lat jest również radną Gminy Zambrów.
Pani Wielgat jest aktywną kobietą. Czynnie działa w Regionalnym Związku Kółek 

i Organizacji Rolniczych w Łomży a także w Radzie Powiatowej Podlaskiej Izby Rol-
niczej w powiecie Zambrowskim, w której to jest przewodniczącą.

Energia, siła i chęci Pani Joli pozwalają na dużo więcej, gdyż Pani Jola śpiewa w ze-
spole ludowym „Laskowianki”, uczestniczy również w Akademii Kobiet Aktywnych.

W imieniu redakcji życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku.
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4-letnia Nela Grabowska 
z Zambrowa to kolejna osoba, 
na rehabilitację której warto 
przekazywać 1% podatku 
dochodowego za miniony rok.

PODARUJ SWÓJ

1%
PODATKU

KRS 0000142952
nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001

z dopiskiem: Nela Grabowska

Bądź Twardy – Pomóż SłabszymBądź Twardy – Pomóż Słabszym

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189, 05-092 Łomianki

www.otwarteramiona.pl/podopieczni/grabowska-nela

Nela, mała Zambrowianka urodziła się 17.10.2012 roku 

w łomżyńskim szpitalu. W wyniku poważnych kompli-

kacji podczas porodu i nieudanej pomocy personelu 

medycznego, doznała uszkodzenia splotu barkowego 

- typu Erba. Nela od pierwszych dni była pod opieką 

wielu poradni: neurologicznej, rehabilitacyjnej, preluk-

sacyjnej, nefrologicznej, psychologicznej, ortopedycznej 

i okulistycznej.

Obecnie wizualnie Nela niczym się nie różni od zdro-

wych dzieci. Jednak nie jest możliwe odbudowanie 

uszkodzonego nerwu odpowiadającego za pracę całej 

rączki, co niestety skutkuje brakiem siły w chorej rącz-

ce, opadającym barkiem, odstającą łopatką i co najważ-

niejsze – skrzywieniem kręgosłupa wchodzącym już na 

II stopień oraz koślawością stóp i kolan.

Nela by mieć szansę na powrót do zdrowia wymaga bar-

dzo częstej i intensywnej rehabilitacji oraz zajęć wspo-

magających jej rozwój.

Z całego serca dziękujemy
 za dotychczasową jak i przyszłą pomoc

 – Nela z Mamą.

Nela jest podopieczną Fundacji Splotu Ramiennego Otwarte Ramiona. 

Chcąc przekazać 1% swojego podatku na rzecz 4-letniej Neli, wystarczy 

w oświadczeniu o uzyskanych dochodach za rok 2016 składanym 

w urzędzie skarbowym, w rubryce przeznaczonej do wskazania organizacji 

pożytku publicznego wpisać KRS 0000142952, z dopiskiem cel szczegółowy: 

Nela Grabowska. Nic więcej robić nie trzeba. Urząd skarbowy przekaże 

w naszym imieniu niezbędne środki na konto wskazanej przez nas organizacji.

Osoby, które chciałyby wspomóc rodziców Neli dodatkową dobrowolną wpłatą, 

mogą dokonać darowizny przelewając pieniądze na konto Fundacji:

OTWARTE RAMIONA - FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO

NR KRS 0000142952

nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001

z dopiskiem: Nela Grabowska
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WIEŚCI Z IZBY

Tu jest wyciąg orczykowy,
tam dalej krzesełkowy.
Dobrze, że je wymyślili

wchodzić ciągle nie miałbyś siły

Wprawdzie ferie mamy już za 
sobą, ale wspomnienia pozo-
stały. A jest co wspominać. 

W tym roku Podlaska Izba Rolnicza 
wspólnie z Krajową Radą Izb Rolni-
czych wysłała na 10 dniowe zimowisko 
dofi nansowane ze środków Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników dzieci i młodzież szkol-
ną, która do dnia rozpoczęcia turnusu 
nie ukończyła 16 roku życia i których 
przynajmniej 1 z rodziców jest ubezpie-
czone w pełnym zakresie lub jedno z ro-

dziców jest uprawnione do świadczeń 
KRUS tj. pobiera rentę lub emeryturę. 
Z naszego województwa na zimowisko 
wyjechało 45 dzieci. 

Tegoroczny turnus zorganizowany 
został w Białym Dunajcu w ośrodku 
kolonijno-wczasowym „U Guta” w ter-
minie od 23.01.2018 r. do 01.02.2018 r.

W pobliżu ośrodka znajdują się 
liczne szlaki turystyczne i stoki z wy-
ciągami narciarskimi z których nasi 
koloniści mogli korzystać pod baczną 
opieką instruktora. 

Poza zjazdami ze stoków nie zabra-
kło również wycieczek do Zakopanego 
(Krupówki, Oscypki, Skocznia) pobytu 
na basenie w Aquaparku w Zakopa-
nym, wycieczek krajoznawczych, kuligu 
z ogniskiem i kiełbaskami oraz innych 
gier i zabaw na śniegu. 

Dzieci wypoczęte i szczęśliwe wró-
ciły do domu i z niecierpliwością cze-
kają już na wakacje. A te już tylko za 
5 miesięcy.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły 
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Bolące nogi to nie problem

Karnawał to czas zabaw. Całonocne 
tańce na parkiecie dostarczają 
niewątpliwe wiele radości, ale 

następnego dnia najbardziej wymęczo-
ne i obolałe są nogi. Jednak są sposoby, 
aby temu zaradzić.

Pierwsza podstawowa rzecz to odpo-
wiednie buty. Zazwyczaj Panie wybierają 
buty na wysokim obcasie. Nienaturalne 
ułożenie stóp w butach na wysokich 
obcasach sprawia nam trudności przy 
chodzeniu a co mówić dopiero w tańcu. 
Jeśli już stawiamy na wysoki obcas to 
weźmy ze sobą buty na zmianę. Najlepiej 
na płaskim obcasie a jeśli zdecydowanie 
wolimy obcas to taki do 5cm.

Zdarza nam się też czasami zakup 
nowych butów przed samym balem. 
Warto wtedy zwrócić uwagę na kil-
ka ważnych cech. Buty powinny mieć 
miękką wyściółkę z profi lowaną wkład-
ką i nie mogą być dopasowane na wcisk. 
Bardziej polecane są buty zakryte . 

Przesadziliśmy z tańcami, nie zało-
żyliśmy wygodnych butów i co wtedy?

Nawet w takiej sytuacji możemy 
sobie pomóc. Musimy przede wszyst-

kim odciążyć nasze nogi. Przyda im 
się relaks.

Najlepsza na początek będzie ką-
piel stóp w letniej wodzie z dodat-
kiem odpowiednich soli 
aromatyzowanych. Do-
skonała może też okazać 
się kąpiel z dodatkiem 
olejków z lawendy, mięty 
lub melisy, która działa 
rozluźniająco na mięśnie 
i sprawi ulgę naszym obo-
lałym nogom. 

Po kąpieli, stopy należy 
dokładnie wytrzeć i
natrzeć 
kremem o działaniu chło-
dzącym odpowiednim dla 
danego rodzaju
skóry Jeśli 
skóra jest szorstka i
ma skłon-
ności do pękania, musi to być 
koniecznie krem z
zawartością 
witaminy A.

Doskonale sprawdzi się również 
kwadrans leżenia z nogami wyciągnię-
tymi ku górze – najlepiej na podłożo-
nych poduszkach, dla poprawy krążenia 
krwi. Po takim odpoczynku dodatkiem 
może być masaż.

Na koniec kuracji proponuję 4 ta-
bliczki gorzkiej czekolady dla uzupeł-
nienia magnezu. 

Polecamy i zapraszamy do zakupu 
aktywnego żelu dostępnego 
w naszych biurach powiatowych.

Aktywny żel zawiera eks-
trakty roślinne, które redukują 
uczucie ciężkich i zmęczonych 
nóg. Zaleca się stosowanie żelu 
szczególnie po dużym wysiłku, 
do nóg ze skłonnością do opuch-
nięcia. Szybko usuwa zmęczenie, 
daje uczucie odprężenia, chroni 
skórę nóg i utrzymuje w dobrej 
kondycji. Zawiera w składzie wy-
ciągi z kasztanowca, miłorzębu 
japońskiego, babki lancetowej oraz 
mentol, dzięki czemu przynosi ulgę 
zmęczonym i opuchniętym nogom, 
a na skórze pozostawia uczucie lek-
kości i odprężenia. Odpowiednio do-

brana receptura sprawia, że żel wchłania 
się całkowicie po kilku minutach po-
zostawiając miękką i elastyczną skórę.

Irena Iwanowska
PIR Bielsk Podlaski

O problemach podlaskiej wsi

5 lutego b.r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Wysokiem Mazowiec-
kiem podlascy rolnicy mieli okazję 

spotkać się z Wiceministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Panem Jackiem Boguc-
kim. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Przewodniczącego Rady Powia-
towej PIR w Wysokiem Mazowieckiem 
Pana Wiesława Wnorowskiego.

W spotkaniu wzięli udział także 
przedstawiciele władz lokalnych Wi-
cewojewoda Podlaski Pan Jan Zabielski 
i Starosta Powiatu Wysokomazowiec-
kiego Pan Bogdan Zieliński. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się także 
Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Pan 
Grzegorz Leszczyński, Dyrektor OT 
ARiMR w Łomży Pan Tadeusz Grzyma-
ła, Dyrektor OR KRUS w Białymstoku 
Pan Krzysztof Jaworowski, Podlaski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan 
Henryk Grabowski, Dyrektor OT KOWR 
Białystok Pani Jadwiga Zabielska, Bur-

mistrz Miasta Wysokie Mazowieckie 
Pan Jarosław Siekierko, Wójt Gminy 
Sokoły Pan Józef Zajkowski oraz Pan 
Jarosław Szabłowski z SM Mlekovita.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. 
o sytuacji rolników, którzy borykają 
się z konsekwencjami zapłaty kar za 
przekroczenie kwot mlecznych, które 
doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji 

ekonomicznej wielu producentów mle-
ka. Nie zabrakło także tematów zwią-
zanych z ASF, odszkodowań za straty 
spowodowane przez dzikie zwierzęta 
oraz o ustawie o ochronie zwierząt.

Arkadiusz Puchacz
PIR Wysokie Mazowieckie

DOBRE RADY
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