
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, do dyrek-

tora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wiesława Oleszka, do dyrektora Instytutu 

Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Andrzeja Kowal-

skiego, do dyrektora naczelnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Ba-

dawczego Przemysława Ligenzy, do dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie Wojcie-

cha Lipińskiego oraz do prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marii Fajger. 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo! 

Do mojego biura zgłosiła się grupa rolników z terenu gminy Świnice Warckie wraz z wójtem gminy Świ-

nice Warckie, Sylwią Prażnowską (województwo łódzkie, powiat łęczycki). Problem, który dotyczy tych 

osób, jest związany z nową delimitacją obszarów ONW. Zmiany dotyczą głównie obszarów zakwalifikowa-

nych do ONW typu nizinnego, z którego został wykluczony jeden obręb (100407_2.0010 Kossew) w gminie 

Świnice Warckie. Obręb ten od samego początku funkcjonował w ramach ONW. Według dotychczasowych 

kryteriów do obszarów ONW była zakwalifikowana powierzchnia całej gminy Świnice Warckie. 

Według nowych założeń obszary kwalifikują się do ONW, jeśli co najmniej 60% użytków rolnych w da-

nej gminie lub obrębie ewidencyjnym spełnia co najmniej jedno z określonych kryteriów biofizycznych. Ta-

kie warunki na terenie gminy Świnice Warckie zostały spełnione, ponieważ do wsparcia kwalifikuje się cała 

gmina poza obrębem Kossew. 

Dodatkowo można powiedzieć, że za wsparciem w ramach ONW przemawia nowy wskaźnik, tj. WCPT, 

czyli Wskaźnik Cenności Przyrodniczo-Turystycznej. Wymieniony wskaźnik określa obszary, które powinny 

zostać zakwalifikowane do płatności ze względu na ograniczenia związane z zachowaniem środowiska, po-

tencjał turystyczny lub utrzymanie terenów wiejskich. Dlatego należy tutaj nadmienić, że na terenie obrębu 

Kossew znajduje się obszar NATURA 2000. 

W ramach nowej delimitacji obszarów ONW obręb Kossew został zakwalifikowany do tzw. przejściowej 

płatności dla rolników, którzy na skutek nowej delimitacji utracą wsparcie w ramach ONW typu nizinnego 

(nowy element wynikający z rozporządzenia nr 1305/2013, art. 32 ust. 5). Płatności te podlegają stopniowe-

mu zmniejszaniu. W 2019 r. rolnicy otrzymają 80% średniej płatności ONW w PROW 2007–2013, 

a w 2020 r. – 25 euro/ha. W ramach fine tuning, czyli w przypadku wykluczenia obszarów, na których zna-

czące ograniczenia naturalne zostały udokumentowane, ale przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub dzia-

łalności gospodarczej i normalnej produktywności gruntów, lub jeśli metody produkcji czy też systemy rolni-

czej produkcji rekompensują utracone dochody oraz ponoszone dodatkowe koszty (np. melioracje, nawod-

nienia, szklarnie, wysokie plony, standardowa wartość produkcji) – art. 32 rozporządzenia nr 1305/2013 nie 

ma według rolników zastosowania. Poziom produkcji i uzyskiwanych dochodów z tego tytułu jest mniej wię-

cej taki sam jak w latach ubiegłych. Fakt wykluczenia jest tym bardziej zastanawiający, iż obręby sąsiadujące 

z obrębem Kossew są zakwalifikowane do ONW z ograniczeniami naturalnymi nizinnymi – strefa I oraz 

strefa II. 

Możliwości funkcjonowania i rozwoju na terenie rolniczym gminy Świnice Warckie stają się coraz mniej-

sze, a samo zainteresowanie rolnictwem (w szczególności u młodego pokolenia) jest coraz słabsze. Niepoko-

jącym i częstym zjawiskiem jest brak następcy chcącego kontynuować działalność rolniczą. Pozostawienie 

fine tuning, czyli wykluczenie obszarów, spowoduje kolejne dodatkowe ograniczenia w działalności rolniczej 

na poziomie rentowności. To płatność ONW była dotychczas formą rekompensaty za trudne warunki gospo-

darowania i ponoszone przez to straty. Należy zaznaczyć, że teren gminy Świnice Warckie coraz częściej, 

a właściwie co roku, dotyka klęska suszy. Zaliczenie gospodarstw do terenów ONW wiązało się z dodatko-

wymi płatnościami, które były instrumentem wsparcia finansowego. Ostatecznym efektem tej pomocy było 

utrzymanie żywotności wsi i zachowanie jej bioróżnorodności. W obecnej formie zostało to rolnikom z obrę-

bu Kossew zabrane. 

Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Przedstawiciele Poszczególnych Instytucji, w związku z tym zwra-

cam się z pytaniami. 

 



1. Jakie czynniki zadecydowały o wykluczeniu obrębu 100407 2.0010 Kossew na terenie gminy Świnice 

Warckie ze wsparcia w ramach ONW typu nizinnego? 

2. Dlaczego konsultacje społeczne w tym zakresie nie zostały przeprowadzone w sposób pozwalający za-

poznać się rolnikom z proponowaną zmianą? Czy odpowiedzialne za to instytucje, np. izby rolnicze, wywią-

zały się ze swojego zadania? 

3. Jakie są prognozy dotyczące ujęcia obrębu Kossew w ramach wsparcia ONW typu nizinnego, tak jak 

było dotychczas? 

Z wyrazami uznania 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


