
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z prośbą o interwencję w sprawie rozszerzania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW) zgłosił się do mnie wójt gminy Łęczyca. Jednostka samorządowa już od 2004 r. rozpoczęła starania 

związane z rozszerzeniem ONW na terenie gminy, które nie przyniosły oczekiwanych efektów. 

Należy zwrócić uwagę, że duża część terenów gminy (3 tysiące 284 ha) położona jest w obszarze Natu-

ra 2000. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązała się podjąć odpowiednie działania w 

celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk naturalnych i siedlisk gatun-

ków- jak również w celu uniknięcia płoszenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary (Dy-

rektywa 92/43/EEC). Dodatkowo na tym terenie występuje znaczna liczba dzików, które w sposób znaczący 

powodują utrudnienia w produkcji rolnej na tamtejszych obszarach Natura 2000. 

Ponadto w prawie krajowym przepisy zawarte w art. 6(2) oraz 6(3) są transponowane w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw w następującym 

brzmieniu. 

Art. 33 ust 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połą-

czeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Na mocy tych przepisów wszelkie działania mogące prowadzić do osuszenia i prac melioracyjnych na te-

renie doliny rzeki Bzury, powodujące zwiększenie użyteczności gruntów rolnych, podlegają obostrzeniom a 

nawet są całkowicie wstrzymane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Niewykona-

nie działań osuszających teren stwarza dodatkowe utrudnienia, a niekiedy całkowicie uniemożliwiają działal-

ność rolniczą. 

Pragnę zwrócić uwagę, że na podstawie przedstawionych argumentów powinno się na nowo przeprowa-

dzić proces kwalifikacji do obszarów ONW według wskaźników waloryzacji rolniczej przestrzeni produk-

cyjnej, warunków demograficznych terenów rolnych położonych w gminie Łęczyca (województwo łódzkie, 

powiat łęczycki). Brak zmian we wskazanej kwestii powoduje coroczne straty w produkcji rolniczej i, co z 

tego wynika, straty finansowe dla rolników. Taka sytuacja zniechęca rolników do dalszej działalności rolnej, 

powodując powiększające się ubóstwo oraz zanikanie w gminie rodzimej branży, jaką jest rolnictwo. 

Zakwalifikowanie obszarów wiejskich gminy Łęczyca do obrębów ONW nizinnej strefy I oraz nizinnej 

strefy II mogłyby zrekompensować poniesione straty w produkcji rolnej. 

Panie Ministrze, proszę o szczególne zainteresowanie się sprawą rozszerzenie obszarów ONW w gminie 

Łęczyca, ponowne przeanalizowanie wartości WWRPP z uwzględnieniem znajdujących się na terenie gminy 

Łęczyca obszarów Natura 2000. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 




