ZAPIS STENOGRAFICZNY

Posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (166.)
w dniu 29 września 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 i 3910).

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 05)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dzień dobry państwu.
Pozwolicie państwo, że otworzę posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jest to nasze sto sześćdziesiąte szóste posiedzenie, myślę, że przedostatnie, chyba że jeszcze się zdarzy tak, że
zostaną zgłoszone jakieś poprawki w trakcie posiedzenia
Senatu lub będą odmienne stanowiska komisji, bo wtedy
będziemy musieli się zebrać po posiedzeniu plenarnym. Jeśli
nie, to ostatnie… Przygotowuję jeszcze jedno posiedzenie,
dotyczące podsumowania, czyli takie, które będzie…
(Głos z sali: W tym tygodniu?)
W tym tygodniu.
Trzeba przygotować sprawozdanie z działalności komisji i ustalamy, że posiedzenie będzie prawdopodobnie
pojutrze rano, wstępnie tak ustalamy, jeśli nam się uda, to
tak będzie, chyba że zmienimy jeszcze termin.
Jeśli chodzi o dzisiejszy porządek obrad, to jest w nim
rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych; druk senacki nr 1084, druki sejmowe
nr 3773 i 3910. I musimy tę ustawę w tak zwanym trybie
szybkim przeprowadzić, dlatego że została ona uchwalona w ubiegłym tygodniu, w związku z czym nie będzie
zachowany termin, który jest wymagany. Myślę, że pan
marszałek… No, wysłał do nas pismo, w którym prosi, żeby
tę ustawę rozpatrzeć, w związku z tym ją rozpatrujemy.
Czy jest coś więcej na dzisiaj? Nie, to tyle.
Pragnę przywitać na dzisiejszym posiedzeniu pana
wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, sekretarza stanu
Kazimierza Plocke, dyrektora Departamentu Gospodarki
Ziemią, pana Zbigniewa Abramowicza, przedstawicieli
związków rolniczych i… Widzę, że akurat dzisiaj ich nie
ma, nie dotarli. Jest również ekspert Związku Powiatów
Polskich, pani Monika Małowiecka, którą witam. Witam
panów senatorów, jak również nasz sekretariat.
Panie Ministrze, króciutka ustawa, niewielka zmiana,
proszę o wprowadzenie do tej ustawy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Projekt poselski dokonuje zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ten sposób, że wskazuje
marszałka województwa, który może być, i będzie, jednocześnie organem egzekucyjnym i wierzycielem w zakresie
regulowania opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. To jest ujednolicenie procedury, zgodnie bowiem z ustawą środki finansowe, które uzyskuje
się z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
są przychodem budżetu województwa samorządowego.
Ten zapis porządkuje te kwestie i wiadomo, że teraz tym
organem będzie marszałek.
Dodatkowo chcę powiedzieć, że ta poprawka, ta zmiana była konsultowana z organizacjami samorządowymi,
między innymi Związkiem Powiatów Polskich, który to
związek wydał pozytywną ocenę dla tego postępowania. Chcę też powiedzieć, że także Konwent Powiatów
Województwa Małopolskiego wydał pozytywną opinię,
jak również marszałkowie województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego,
pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz Konwent
Marszałków Województw RP. Organizacje samorządowe za
tym projektem się opowiadają, zatem uważam, że ta zmiana
jest jak najbardziej zasadna i potrzebna. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Michał Gil, reprezentuję Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni
Państwo!
Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś ma jakieś pytanie? Ktoś z gości? Nie.
W związku z tym oczekuję jakichś wniosków od członków komisji…
Proszę, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Przewodniczący, chciałbym bardzo gorąco podziękować panu mecenasowi, ponieważ pierwszy raz od
ośmiu lat, od kiedy jestem wiceministrem i prowadzę ustawę, opinia jest bez uwag. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo
to znaczy, że ta ustawa rzeczywiście została przygotowana
w sposób profesjonalny, niebudzący wątpliwości. Tak że,
Panie Mecenasie, bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Widać, że na ostatnim posiedzeniu jest tak dopracowana ustawa, że po raz pierwszy nie mamy uwag. Sejm
się sprawdził.
Ja mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że kiedy
jeszcze byłem członkiem zarządu w urzędzie marszałkowskim Sejmiku Województwa Lubelskiego, to akurat
tymi funduszami żeśmy zarządzali, więc wiem, jak to jest.
Rzeczywiście ten problem należy jasno i zdecydowanie
rozstrzygnąć, tak żeby jednak nie było tych wątpliwości,
czy mają być starosty, czy mają być marszałka te środki finansowe, które wpłyną, chociaż już w okrojonej wielkości.
Bo kiedyś były znacznie większe środki, ale je okrojono.
Pamiętamy, z jakiej przyczyny tak się stało. Zmieniliśmy
ustawę i wyłączyliśmy znaczną część wszystkich kategorii gruntów na trenach miast, a na terenie gmin wiejskich
zostały tylko klasy I, II i III. W związku z tym wyłączeń
z użytkowania rolnego jest w tej chwili znacznie mniej,
środki dla samorządu są znacznie mniejsze, z tego tytułu
mamy też oczywiście mniej środków na tak zwane drogi
dojazdowe, z których wtedy gminy bardzo się cieszyły,
cieszyły się z tego, że mają takie możliwości. No ale skoro
środki są mniejsze, to i możliwości pozyskania są mniejsze.
W tej sytuacji przynajmniej egzekucja powinna być stanowcza i powinny być wyegzekwowane te środki. Pamiętamy,
że inwestorzy, głównie inwestorzy, którzy rzeczywiście
potrzebują tych gruntów na cele inwestycyjne, mają obowiązek łożenia i niech je łożą.
Pan senator, mój zastępca chciałby zabrać głos, jak
słyszałem?

Senator Ireneusz Niewiarowski:
W tej sytuacji nie wypada inaczej: chciałbym złożyć
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś głosy, pytania, uwagi? Nie ma.
Możemy przejść do głosowania. Jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję. Ustawa została przyjęta.
Kto by chciał być sprawozdawcą?

To ja będę, ostatnie posiedzenie, to ja ją wezmę na
siebie.
Dziękuję.
Panie Ministrze, wyczerpaliśmy porządek obrad.
Czy pan chciałby coś jeszcze dodać? Bo to już jest
przedostatnie posiedzenie merytoryczne. Mam nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym nikt nie zgłosi jakichś
poprawek.
Proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Otóż chciałbym bardzo gorąco podziękować za pracę
i współpracę w ciągu tych czterech lat. Uważam, że ta
współpraca była owocna, a wiele spraw, wiele ustaw zostało przegłosowanych pozytywnie, także i z rekomendacjami
komisji. Mam nadzieję, że sektor rolny, sektor rybacki z tej
naszej pracy są zadowolone, ponieważ przyjęte rozwiązania wynikają z przepisów unijnych, a także z naszego
prawodawstwa krajowego, z dotychczasowej pragmatyki,
jeżeli chodzi o funkcjonowanie wielu dziedzin czy też
sektorów. Dlatego też wszystkim tym, którzy pracowali
w komisji, panu mecenasowi, panu przewodniczącemu,
obsłudze, pani Joannie i współpracownikom, senatorom,
bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta praca będzie dla nas
też inspiracją do kontynuowania swoich nowych obowiązków w przyszłości. I mam nadzieję, że będzie jeszcze nam
dane wspólnie pracować, może w nowych warunkach,
w lepszych warunkach. Tego życzę. Mam nadzieję, że to,
co tutaj zrobiliśmy, to są dobre rozwiązania. Powodzenia
w przyszłości. Dziękuję i gratuluję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękujemy za życzenia i podziękowania.
Ja również, Panie Ministrze, złożę podziękowania całemu zespołowi, panu ministrowi. Praca w zakresie rolnictwa
jest trudna. Problemy w rolnictwie są jednymi z najtrudniejszych do rozwiązywania. Należałoby jeszcze wprowadzić dużo, dużo więcej zmian legislacyjnych. Nie udało się
zrealizować wszystkich zapowiedzi z początku tej kadencji.
No ale rozumiem, że jest ciągłość i, mimo że kadencja się
kończy, następna będzie – mam taką nadzieję – kontynuować te zapowiedzi, które nie były zrealizowane.
Pamiętamy pierwsze spotkanie z panem ministrem
Sawickim, na którym deklarował, jakie mniej więcej
rozwiązania chcemy wprowadzić. Jak zwykłe bywa, nie
wszystko się udaje. Niektóre sprawy były trudne, niektóre
bardzo trudne. Pan dyrektor był częstym naszym gościem,
brał również udział w posiedzeniach. Wiemy, że sprawy
ziemi są bardzo trudne, że jeszcze nieraz będą kontynuowane i będzie to jak zwykle problem trudny do rozwiązania.
A że termin jest bliski, bo to 1 maja 2016 r., wszyscy są
zaniepokojeni, jak to będzie funkcjonować, jak to będzie…
Myślę, że wiele zmian będzie wynikało z przygotowania do
tego terminu. Oczekuję, że jak najszybciej – rozmawiałem
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już z panem prezesem agencji i mam taką prośbę również
do pana ministra, do pana dyrektora – przeanalizujemy tę
ustawę, którą żeśmy uchwalili w trudnym dla nas czasie
i po takiej dyskusji, w której były poprawki do poprawek,
poprawki do poprawek, poprawki do poprawek, zresztą
w Senacie też była próba zmiany. Jest ona trudna do wytłumaczenia i chodzi o to, żebyśmy ją przeanalizowali, zanim
wejdzie w życie. Czas szybko zleci, zanim nowy rząd się
zbierze, też upłynie trochę czasu. W związku z tym jest
prośba, żeby już teraz zobaczyć, co w tej ustawie jest, co by
się dało wprowadzić, czy to jest zgodne z konstytucją, czy
niezgodne, czy są inne uwagi, byśmy mogli ewentualnie
nowym… Bo tu przyjdą przecież nowi senatorowie, choć
część na pewno zostanie; mam nadzieję, że tak będzie,
wszystkim życzę, żebyśmy tu się spotkali. Chodzi jednak

o to, żebyśmy mogli już mieć ten materiał przygotowany.
Bo uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby jeszcze
przed 1 stycznia ewentualnie wprowadzić pewne zmiany,
tak żeby już nowa kadencja, która będzie, mogła… Jest
prośba, Panie Ministrze i Panie Dyrektorze, żeby dopracować się takiego stanowiska, które byłoby dla przyszłej
komisji, która będzie w trudno określić jakim składzie…
Chodzi o to, żeby mogła podjąć te działania.
To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o prośbę, Panie
Ministrze.
Czy są jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję.
W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 22)

Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii

