
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz do ministra śro-

dowiska Marcina Korolca 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Do mojego biura senatorskiego zgłasza się wielu rolników – właścicieli gruntów lub gospodarstw położo-

nych na obszarze Natura 2000. Grunty wchodzące w skład tych gospodarstw często są zakrzaczone i sklasy-

fikowane jako grunty zadrzewione i zakrzaczone LZ. W związku z tym wójtowie nie mogą wydać pozwole-

nia na usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń. 

Zatem zwracam się do Pana Ministra właściwego do spraw z zakresu rolnictwa o wyjaśnienie kwestii, czy 

z tytułu utrzymywania tych gruntów jako zakrzaczonych (LZ) przysługuje rolnikowi jakaś dopłata lub re-

kompensata. Proszę także Pana Ministra o informację, czy w przyszłości, w ramach perspektywy finansowej 

2014–2020, są przewidziane działania wspierające rolników, którzy posiadają grunty położone na obszarach 

Natura 2000. 

Do Ministra Środowiska kieruję zapytanie o to, czy rolnicy gospodarujący na terenach objętych obszarem 

Natura 2000 mogą zmienić istniejący stan (to znaczy usunąć zakrzaczenia i przywrócić gruntom ich pierwot-

ną funkcję grunty – grunty orne lub łąki). Jeżeli tak, proszę podać warunki, na jakich możliwe jest przywró-

cenie pierwotnego stanu, jeśli chodzi o przydatność rolniczą. Ponadto proszę także o podanie informacji, czy 

w związku z ograniczeniami rolniczego użytkowania i ograniczeniem funkcji rolniczej rolnikowi przysługuje 

rekompensata, a jeżeli tak, to gdzie i w jaki sposób może się on o nią ubiegać. 

Dodatkowo proszę Panów Ministrów o szczegółową informację dotyczącą możliwości przekształcenia 

gruntów zakrzaczonych położonych na obszarze Natura 2000 w użytki rolne. Jakie obowiązują regulacje 

prawne w tym zakresie i co musi zrobić, spełnić rolnik, by takie przekształcenie przeprowadzić? Jakie są 

ograniczenia w tym zakresie i jakie kary mogą zostać nałożone na osoby dokonujące takich przekształceń 

nieprawidłowo? 

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź w imieniu swoim i rolników, za co z góry serdecznie dziękuję. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




