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Informacje  
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol- 
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel./fax 89 534 05 67, e-mail:  
wmirol@wmirol.org.pl; www.wmirol.org.pl;  
https://www.facebook.com/WMIROL

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30.

Biura Terenowe Izby:
Bartoszyce
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 02 55,  
bartoszyce@wmirol.org.pl
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel./fax 55 236 77 02,  
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 87 428 14 94,  
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe 
Miasto Lubawskie, tel. 56 474 49 11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 87 520 10 60,  
olecko@wmirol.org.pl
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 89 624 01 49,  
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30–15.30 oraz w czwart-
ki w godzinach 9.00–14.00 dyżurują 
radcy prawni. Zainteresowani rolni-
cy mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną po wcześniejszym, telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu. Na spotka-
nie należy przywieźć wszelkie doku-
menty dotyczące danej sprawy.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej:
Romuald Tański – prezes
Marek Kuźniewski – wiceprezes
Piotr Miecznikowski – członek zarządu 
Robert Nowacki – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej przygotowuje zespół pra-
cowników Izby pod redakcją Anny 
Naumczyk-Szałaj. 
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POSIEDZENIE KOMISJI  
DS. RODZINY WIEJSKIEJ

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

11 kwietnia 2022 r. w Olsztynie od-
było się posiedzenie Komisji ds. Ro-
dziny Wiejskiej. W obradach, poza 
członkiniami Komisji, uczestniczyła 
pani Joanna Jaguszewska – Inspek-
tor ds. Komunikacji, Promocji i Spor-
tu z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, 
a także członkinie Rad Powiatowych 
W-MIR. Podczas posiedzenia usta-
lono m.in. plan pracy Komisji, zapo-
znano się z planowaną do realizacji 
w 2022 r. działalnością EUROPE 
DIRECT Olsztyn oraz wnioskami zło-
żonymi przez Warmińsko-Mazurską 
Izbę Rolniczą w ramach konkursu nr 
6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. Głównym tema-

tem posiedzenia była pomoc uchodź-
com z Ukrainy i działania realizowane 
przez samorządy gminne. Pani Joanna 
Jaguszewska przedstawiła informa-
cje nt. realizacji działań pomocowych 
na rzecz uchodźców z Ukrainy na 
terenie Gminy Gietrzwałd. Ponadto 
członkinie Komisji zwróciły uwagę 
na konieczność organizacji spotkania 
dotyczącego zdrowia psychicznego, 
depresji i radzenia sobie ze stresem. 
Na spotkanie składałyby się warsztaty 
z ekspertami – psychologami, skie-
rowane do mieszkańców obszarów 
wiejskich. Wniosek w tej sprawie skie-
rowany został do Zarządu W-MIR.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, w okresie od 1 do 30 kwiet-
nia 2022 r., obradował na posiedzeniu 
w dniu 11 kwietnia 2022 r., podczas 
którego zajmował się następującymi 
sprawami:
1. realizacją wniosków z Rad Po-

wiatowych W-MIR;
2. opiniowaniem aktów prawnych, 

otrzymywanych z Krajowej 
Rady Izb Rolniczych;

3. opiniowaniem nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa;

4. opiniowaniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego;

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem re-

alizacji budżetu Izby; 
7. wskazaniem, w uzgodnieniu 

z Radami Powiatowymi W-MIR, 
przedstawicieli Izby do komisji 
oceniającej wnioskodawców 

i wnioski o dzierżawę obwodów 
łowieckich.

Zarząd W-MIR postanowił:
• Wystosować pismo do KRIR 

o wydłużenie okresu przej-
ściowego dla wycofywania 
substancji czynnych.

• W związku z projektem umo-
wy kontraktacyjnej na dostawy 
mleka, otrzymanym od rolni-
ków województwa warmińsko-
-mazurskiego, przekazać pro-
jekt do przeanalizowania radcy 
prawnemu W-MIR. Po prze-
analizowaniu stwierdzono, że 
umowa jest niekorzystna dla 
rolników. W związku z tym 
Zarząd W-MIR postanowił 
opracować stanowisko w po-
rozumieniu z Podlaską Izbą 
Rolniczą i przesłać je do Spół-
dzielni Mleczarskiej „Mlekpol” 
oraz przesłać projekt umowy 
do Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów z prośbą 
o zbadanie sprawy. 
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POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
7 kwietnia br. w Mrągowie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie mrągowskim, 
zwołane przez pana Adama Woź-
niela – Przewodniczącego Rady 
Powiatowej. Podczas posiedzenia 
omawiano bieżące problemy rol-
nictwa w powiecie mrągowskim. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Mrągowie przedstawił sytu-
ację epizootyczną powiatu, nato-
miast pracownik BP ARiMR zmiany 
w płatnościach bezpośrednich oraz 
innych aktywnościach na rzecz 
rolników. Zaprezentowana zosta-
ła również oferta Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
w zakresie rolnictwa, ubezpiecza-
nia upraw oraz majątku trwałego. 
Uczestniczący w obradach Pre-
zes W-MIR – pan Romuald Tański 
przedstawił działania bieżące Za-
rządu Izby i omówił ogólną sytuację 
na poszczególnych rynkach rolnych 
w Polsce i na świecie oraz zmiany 
we Wspólnej Polityce Rolnej Unii 
Europejskiej. Kierownik PT KRUS 
w Mrągowie udzielił z kolei infor-
macji na temat zmian w ubezpie-
czeniach społecznych rolników.

• Włączyć się w organizację 
Mlecznych Laurów i ufundować 
nagrody dla najlepszych ho-
dowców bydła mlecznego.

• Dofinansować działalność Po-
rejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego we Wróci-
kowie.

• Przygotować stoisko podczas 
„Wiosennych Targów Ogrodni-
czych” w dniach 23–24.04.2022 
r. w Olsztynie.

• Włączyć się w realizację zadań 
z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego pn. „Polska wie-
przowina – lubię to!” i Funduszu 
Promocji Mięsa Wołowego pn. 
„Polska wołowina – lubię to!”.

• Przyznać nagrody za najlepsze 
wyniki w nauce dla uczniów 
Zespołu Szkól Centrum Kształ-

cenia Rolniczego w Dobrocinie 
i Karolewie.

W kwietniu członkowie Zarządu 
uczestniczyli w posiedzeniach Rad 
Powiatowych oraz reagowali na 
wszelkie sprawy zgłaszane przez 
rolników. 

 – 1 kwietnia pan Romuald Tań-
ski – Prezes W-MIR wziął udział 
w uroczystości „Mleczne Laury 
2022” w Olsztynie, zorganizo-
wanej przez Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, we współpracy z War-
mińsko-Mazurskim Związkiem 
Hodowców Bydła Mlecznego 
oraz Warmińsko-Mazurską Izbą 
Rolniczą.

 – 7 kwietnia pan Romuald Tański 
– Prezes W-MIR uczestniczył 

w posiedzeniu Rady Powiatowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej w powiecie mrągowskim 
w Mrągowie.

 – 20 kwietnia pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes W-MIR 
wziął udział w wideokonferencji 
„W sprawie przyszłości Europy” 
na temat sektora rolnego.

 – 21 i 22 kwietnia pan Romuald 
Tański – Prezes W-MIR, pan Ma-
rek Kuźniewski – Wiceprezes 
W-MIR oraz Członkowie Zarządu 
W-MIR: pan Piotr Miecznikow-
ski, pan Jerzy Salitra i pan Robert 
Nowacki, wraz z panią Jolantą 
Mackiewicz – Dyrektor Biura 
Izby, uczestniczyli w obchodach 
Jubileuszu 100-lecia Pomorskiej 
Izby Rolniczej w Gdańsku.
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11 kwietnia br. w Działdowie odby-
ło się posiedzenie Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie działdow-
skim. W spotkaniu uczestniczyli: 
pani Aneta Borkowska – Kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Dział-
dowie, pani Bogumiła Augustyno-
wicz – Kierownik Sprzedaży / Me-
nedżer Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”, pan Michał 
Wiśniewski – Naczelnik Wydzia-
łu BP ARiMR w Działdowie, pani 
Natalia Wiśniewska – Doradca Ze-
społu Doradców w Działdowie, pan 
Wojciech Kościński – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Działdowie. 

Podczas spotkania przedstawio-
ne zostały informacje dotyczące 
oferty Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” w zakresie 
obowiązkowych ubezpieczeń bu-
dynków, ubezpieczenia OC rolni-
ka i obowiązkowych ubezpieczeń 
upraw rolnych. Omówiono także 
korzyści wynikające z ubezpiecze-
nia upraw rolnych, w tym zastoso-
wania dodatkowych bonifikat przy 
zawieraniu takiej umowy ubez-
pieczenia. Kolejną przedstawioną 
kwestią była sytuacja epizootyczna 

w obszarze ASF oraz grypy ptaków. 
Przy prezentacji tego zagadnienia 
pan Wojciech Kościński przedsta-
wił analizę porównawczą obecnego 
i minionego roku w zakresie danych 
obejmujących liczbę ognisk ASF 
i grypy ptaków oraz liczbę odstrza-
łów dzików. 

Następnie pan Michał Wiśniewski 
przedstawił informacje na temat 
bieżącej obsługi wniosków wdra-
żanych przez BP ARiMR w Dział-
dowie, naborów wniosków pomo-
cowych, ogłoszonych przez ARiMR, 
a także zmian dotyczących płat-
ności obszarowych w roku 2022. 
Z uwagi na drastyczny wzrost cen 
nawozów mineralnych, dyskuto-
wano także o potrzebie pilnego 
uruchomienia pomocy finansowej 
na wyrównanie różnicy kosztów 
zakupu nawozów, bo z tym proble-
mem obecnie borykają się wszyscy 
rolnicy.
Pani Aneta Borkowska – Kierow-
nik PT KRUS w Działdowie przed-
stawiła warunki odnoszące się do 
możliwości ubiegania się o bezpłat-
ne turnusy rehabilitacyjne dla rol-
ników oraz ich dzieci. Członkowie 

Rady wnioskowali także o wpro-
wadzenie waloryzacji wysokości 
płatności obszarowych, a także 
wprowadzenia zmian w zakresie 
udzielania świadczeń małżonce 
rolnika, która wcześniej podlegała 
ubezpieczeniu w ZUS-ie.

Na zakończenie pan Bartłomiej 
Lewalski – Przewodniczący Rady 
omówił sprawy dotyczące aktualnej 
działalności samorządu rolniczego. 

20 kwietnia br. pan Krzysztof Ka-
zaniecki – Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej i pan Bartłomiej 
Lewalski – Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
działdowskim wzięli udział w III po-
siedzeniu Rady ds. Młodych Rolni-
ków przy KRIR w Warszawie. Wio-
dącym tematem obrad były dopłaty 
do nawozów oraz ich dystrybucja, 
nowa perspektywa finansowa i Zie-
lony Ład, ekoschematy, rolnictwo 
węglowe i problem ASF. Młodzi 
rolnicy z całej Polski zgłaszali licz-
ne wnioski i propozycje, z nadzieją, 
że rządzący wezmą je pod uwagę. 
Omawiany był też wpływ konfliktu 
w Ukrainie na polskie rolnictwo.
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 – 6 kwietnia 2022 r. Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej, za pośrednictwem Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, wystąpił do 
Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o interwencję w spra-
wie zmiany zasad przyznawa-
nia płatności do pakietu nr 8 
– Ekstensywne użytkowanie łąk 
i pastwisk, w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-
-klimatyczne”, objętego PROW 
na lata 2014–2020. Zmiana ma 
polegać na utrzymaniu obsady 
0,3 DJP/ha przez cały okres od 
15 marca do 30 września, a nie 
jak jest obecnie proponowane 
tylko przez jeden dzień. Zmiana 
ma na celu przyznanie płatności 
rolnikom, którzy faktycznie ho-
dują zwierzęta, a nie tym, któ-
rzy wypożyczą zwierzę na jeden 
dzień do swojego gospodarstwa. 

 – 6 kwietnia 2022 r. Zarząd Izby, 
za pośrednictwem Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, wystąpił do Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie pilnego ustalenia 
cen minimalnych produkcji na po-
szczególne produkty rolne. Przy-
gotowanie na wzór hiszpański 

minimalnych cen oraz kosztów 
produkcji umożliwi w przejrzysty 
sposób monitorowanie opłacal-
ności poszczególnych płodów 
rolnych i uniemożliwi sprzedaż 
poniżej tych kosztów.

 – 28 kwietnia 2022 r. Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
realizując wniosek Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie węgo-
rzewskim, zawnioskował do KRIR 
o wystąpienie do Rady Ministrów 
w sprawie zmiany artykułu 31 
pkt. 2 Ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. 
zm.), tak aby czynsz za dzierżawę 
obwodów łowieckich niebędą-
cych własnością Skarbu Państwa 
był przekazywany właścicielom 
gruntów, a nie gminom.

 – 28 kwietnia 2022 r. Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
realizując wniosek Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie piskim, 
wystąpił do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych w sprawie uchylenia 
art. 42 ustęp 1a Ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, tak aby po-

siadacz zwierząt gospodarskich 
nie był zobowiązany do infor-
mowania powiatowego lekarza 
weterynarii o każdym przypadku 
padnięcia bydła, owiec lub kóz, 
gdy zgłasza to do systemu IRZ 
ARiMR.

W kwietniu Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza, jak co roku, opinio-
wała roczne plany łowieckie dla po-
szczególnych obwodów łowieckich. 
Znaczna część RPŁ została zaopinio-
wania pozytywnie i bez uwag, nato-
miast w tych planach, do których 
wnoszono uwagi, do najczęściej 
zgłaszanych należała konieczność 
zwiększenia odstrzału zwierzyny 
płowej, takiej jak sarny lub jelenie. 
W kwietniu Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wydał trzy 
informacje dla komorników sądo-
wych w sprawie zajętego mienia 
– dotyczyły one dłużników, którzy 
nie byli rolnikami. W jednej spra-
wie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby nie był w stanie wydać opinii, 
ze względu na ciężką chorobę rol-
nika i brak informacji dot. produkcji 
w gospodarstwie.

Wystąpienia Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej

Radca prawny radzi
Nabycie na licytacji komorniczej nieruchomości 

obciążonej umową dzierżawy
Sprzedaż w drodze egzekucji to jedna 
z przewidzianych w przepisach usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego 
możliwości nabycia własności nieru-
chomości rolnej przez inne podmioty 
niż rolnicy indywidualni. Z tego też 
względu licytacje nieruchomości cie-
szą się dużym zainteresowaniem.

Częstokroć zdarza się, że nierucho-
mości rolne, sprzedawane w drodze 
egzekucji, są obciążone prawami 
ustanowionymi na rzecz osób lub 

podmiotów trzecich. W niniejszym 
artykule poruszone zostaną kwestie 
dotyczące nieruchomości oddanych 
w dzierżawę.

Podstawowe kwestie związane 
z nabyciem nieruchomości rolnych 
w drodze egzekucji reguluje art. 1002 
Kodeksu postępowania cywilnego. 
Ustawodawca przewiduje w nim, iż 
z chwilą uprawomocnienia się posta-
nowienia o przysądzeniu własności, 
nabywca wstępuje w prawa i obo-

wiązki dłużnika, wynikające ze sto-
sunku najmu i dzierżawy, stosownie 
do przepisów prawa normujących te 
stosunki w wypadku zbycia rzeczy 
wynajętej lub wydzierżawionej.

Jednoznaczne jest zatem, że dzierża-
wa nie wygasa z chwilą nabycia nie-
ruchomości. Powstaje jednak pytanie, 
czy kupując nieruchomość obciążoną, 
nowemu właścicielowi będą przysłu-
giwać uprawnienia pozwalające na za-
kończenie umowy z dzierżawcą?
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Na powyżej wskazane pytanie udzie-
lić należy odpowiedzi twierdzącej. 
W tym samym przepisie ustawodaw-
ca wskazuje, że w przypadku, gdy 
umowa najmu lub dzierżawy nieru-
chomości zawarta była na czas ozna-
czony dłuższy niż dwa lata, nabywca 
może wypowiedzieć tę umowę w cią-
gu miesiąca od uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu 
własności, z zachowaniem rocznego 
terminu wypowiedzenia, o ile umo-
wa nie przewiduje terminu krótsze-
go, chociażby umowa została zawar-
ta z zachowaniem formy pisemnej 
i z datą pewną, a rzecz została najem-
cy lub dzierżawcy wydana.

Podkreślić należy, że nabywca może 
wypowiedzieć dzierżawę w terminie 
ustawowym, choćby umowa była za-
warta na czas oznaczony lub przewi-
dywała dłuższy termin wypowiedze-
nia. Prawo to przysługuje nabywcy 
niezależnie od uprawnienia z art. 673 
Kodeksu cywilnego. Wyartykuło-
wane powyżej stanowisko znajduje 
potwierdzenie w doktrynie prawni-
czej [Gudowski Jacek (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobo-
wiązania. Część szczegółowa, wyd. 
II, 2017, Gutowski Tomasz (red.), Ko-
deks cywilny Tom III, 2022].

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, 
iż ustawodawca w odmienny sposób 
traktuje umowy dzierżawy zawarte 
już po zajęciu nieruchomości przez 
komornika. Co do zasady, przepisy 
nie zabraniają oddawania w dzier-
żawę nieruchomości po jej zajęciu 
w wyniku czynności komorniczych, 
jednakowoż ewentualna umowa bę-
dzie bezskuteczna wobec nabywcy 
egzekucyjnego (art. 930 § 4 k.p.c.). 
Umowa ta pozostanie skuteczna je-
dynie pomiędzy stronami czynności, 
co w żaden sposób nie będzie chro-
niło dzierżawcy przed obowiązkiem 
wydania nieruchomości nowemu 
właścicielowi.

Powracając do kwestii umów dzierża-
wy zawartych przed zajęciem komor-
niczym, trzeba pamiętać o możliwych 
roszczeniach dzierżawcy w sytuacji, 
gdy przedmiot umowy zostanie zbyty 
w trakcie egzekucji, a nabywca, z za-
chowaniem warunków z art. 1002 

Kodeksu postępowania cywilnego, 
wypowie dzierżawę.

Choć wydaje się, że roczny okres wy-
powiedzenia jest na tyle długi, iż moż-
liwe będzie wyszukanie przez dzier-
żawcę nowego areału i aktywowanie 
tam prowadzenia działalności rolni-
czej bez szkody dla dotychczasowej 
działalności, to są sytuacje, w których 
wypowiedzenie umowy dzierżawy 
będzie dla takiego podmiotu szcze-
gólnie dotkliwe. Dla przykładu zobra-
zować można sytuację, w której stro-
ny zawierają umowę dzierżawy na 
czas oznaczony, np. kilkunastoletni, 
a dzierżawca dostosowuje budynki 
znajdujące się na nieruchomości dla 
potrzeb prowadzenia działalności rol-
niczej. Innym przykładem jest usta-
lenie w umowie relatywnie niskiego 
dzierżawnego czynszu pieniężnego, 
przy jednoczesnym zobowiązaniu 
dzierżawcy do innych świadczeń, 
które ten wykona przed zbyciem nie-
ruchomości w ramach postępowania 
egzekucyjnego. W takich sytuacjach 
dzierżawca poniesienie negatywne 
w sensie finansowym skutki sprze-
daży przedmiotu umowy w ramach 
egzekucji i późniejszego, przedtermi-
nowego wypowiedzenia dzierżawy. 
Omówienia zatem wymaga kwestia, 
jakie możliwości zrekompensowania 
strat ma dzierżawca w stosunku do 
dłużnika i nabywcy nieruchomości na 
gruncie obowiązującego prawa.

Analizę rozpocznę od roszczeń dzier-
żawcy w stosunku do poprzedniego 
właściciela przedmiotu dzierżawy, 
wskazując, iż ich podstawę może 
stanowić przepis art. 679 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym jeżeli 
wskutek wypowiedzenia najmu (ana-
logiczne zasady dotyczą dzierżawy) 
przez nabywcę rzeczy najętej na-
jemca (analogicznie: dzierżawca) jest 
zmuszony zwrócić rzecz wcześniej, 
aniżeli byłby zobowiązany według 
umowy najmu (analogicznie: dzier-
żawy), może on żądać od zbywcy 
naprawienia szkody. Były dzierżaw-
ca nieruchomości powinien w takiej 
sytuacji niezwłocznie zawiadomić 
zbywcę o przedwczesnym wypowie-
dzeniu przez nabywcę. Roszczenie 
byłego dzierżawcy względem zbyw-
cy nieruchomości może obejmować 

zarówno rzeczywistą stratę (damnum 
emergens), jak i tracone korzyści (lu-
crum cessans). Dodać należy, iż często 
wskazuje się w doktrynie na możność 
dochodzenia na tej podstawie rosz-
czeń w sytuacji, gdy czynsz został 
zapłacony z góry za cały czas trwania 
umowy najmu. Komentatorzy zgod-
nie przyjmują, iż na podstawie przepi-
sów o bezpodstawnym wzbogaceniu, 
dzierżawca może żądać od zbywcy 
zwrotu nadpłaconego czynszu, który 
nie odpowiada rzeczywistemu okre-
sowi trwania umowy najmu.

Zwrócić należy również uwagę, że 
w przypadku, gdy dzierżawca uiścił 
czynsz z góry np. za cały okres 
dzierżawy, nabywcy nie przysługuje 
względem niego roszczenie o zapłatę 
czynszu od chwili wstąpienia w pra-
wa i obowiązki wydzierżawiającego.

Odnotować trzeba też, że mogą 
wystąpić sytuacje, w których dzier-
żawca, wskutek wcześniejszego wy-
powiedzenia mu umowy dzierżawy, 
będzie mógł skierować roszczenia 
bezpośrednio do nabywcy nieru-
chomości. Możliwość taka będzie 
zachodzić w przypadku rozliczenia 
nakładów dokonanych na przedmio-
cie dzierżawy. Generalnie bowiem, 
zgodnie z treścią art. 676 Kodeksu 
cywilnego, jeżeli najemca (analo-
gicznie: dzierżawca) ulepszył rzecz 
najętą, wynajmujący (analogicznie: 
wydzierżawiający) – w przypadku 
braku odmiennej umowy – może, we-
dług swego wyboru, albo zatrzymać 
ulepszenia za zapłatą sumy odpowia-
dającej ich wartości w chwili zwro-
tu, albo żądać przywrócenia stanu 
poprzedniego.

Pozostając przy materii skutków 
ewentualnego rozwiązania umowy 
dzierżawy przez nowego właściciela 
nieruchomości, zwrócić należy uwa-
gę na pogląd wyrażony przez Jana 
Wszołka w publikacji zatytułowanej 
„Najem i dzierżawa po nowelizacji 
Kodeksu postępowania cywilnego”, 
w myśl którego z uwagi na fakt, iż 
przepis art. 1002 k.p.c. ma charakter 
bezwzględnie obowiązujący, wydaje 
się, że ewentualne zastrzeżenie kar 
umownych na wypadek przedwcze-
snego rozwiązania stosunku najmu 
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nie będzie skuteczne wobec nabyw-
cy przedmiotu najmu bądź dzierżawy, 
który chciałby skorzystać z ustawo-
wego prawa do wypowiedzenia na 
podstawie art. 1002 k.p.c. Tego ro-
dzaju postanowienia winny więc być 
uznane za bezskuteczne, jako zmie-
rzające do obejścia prawa, tj. uzyska-
nia efektu, w którym wypowiedzenie 
dzierżawy lub najmu nie będzie moż-
liwe ze względów ekonomicznych.

Na zakończenie wskazać jeszcze na-
leży, że oświadczenie nabywcy nie-
ruchomości o wypowiedzeniu najmu 
lub dzierżawy, w przypadku skiero-
wania sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego, podlegać będzie oce-
nie z punktu widzenia art. 5 Kodeksu 
cywilnego i nie jest wykluczone, iż 
w niektórych sytuacjach może stano-
wić nadużycie prawa podmiotowe-
go. Trzeba także mieć na uwadze, że 

skoro nabywca nieruchomości wej-
dzie w prawa i obowiązki wydzierża-
wiającego, będzie związany umową 
dzierżawy także w zakresie rozlicze-
nia nakładów, co może w pewnych 
sytuacjach chronić dzierżawcę przed 
przedwczesnym wypowiedzeniem 
umowy najmu.

radca prawny dr Arkadiusz Zaczek

Komisja Europejska zatwierdziła pol-
ski program o wartości 836 mln euro 
(3,9 mld złotych), przeznaczony na 
wsparcie sektora rolnictwa w kontek-
ście inwazji Rosji na Ukrainę. Program 
został zatwierdzony na podstawie 
tymczasowych, kryzysowych ram 
prawnych, dotyczących pomocy pań-
stwa, przyjętych przez Komisję 23 
marca 2022 r. na podstawie art. 107 
ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej (TFUE), w któ-
rych uznano, że w całej gospodarce 
UE występują poważne zaburzenia.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza 
Margrethe Vestager, która jest odpo-
wiedzialna za politykę konkurencji, 
powiedziała: „Ten program, o war-
tości 836 mln euro, umożliwi Polsce 
wspieranie rolników, którzy odczuli 
skutki wzrostu kosztów produkcji, 
wynikające z inwazji Rosji na Ukra-
inę oraz związanych z tym sankcji. 
Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej 
obywatelami. Jednocześnie kontynu-
ujemy ścisłą współpracę z państwami 
członkowskimi, aby można było ter-
minowo wprowadzić krajowe środki 

wsparcia w skoordynowany i sku-
teczny sposób, chroniąc przy tym 
równe warunki działania na jednoli-
tym rynku”.

Polskie środki pomocy
Polska zgłosiła Komisji program 
o wartości 836 mln euro, przezna-
czony na wsparcie sektora rolnictwa 
w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.
W ramach tego programu po-
moc będzie miała formę dotacji 
bezpośrednich.

Środki będą dostępne dla rolników 
prowadzących działalność w Pol-
sce, którzy odczuli skutki wzrostu 
kosztów nawozów, spowodowane 
obecnym kryzysem geopolitycznym 
i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzro-
stu kosztów nawozów, kwalifikujący 
się beneficjenci będą uprawnieni do 
otrzymania pomocy w wysokości do 
107 euro (500 złotych) na hektar 
gruntów rolnych oraz do 53,50 euro 
(250 złotych) na hektar użytków zie-
lonych i pastwisk. Górnym pułapem 

pomocy będzie kwota odpowiadają-
ca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Ocena Komisji
Komisja uznała, że program zgłoszo-
ny przez władze polskie jest zgodny 
z warunkami określonymi w tymcza-
sowych, kryzysowych ramach praw-
nych. W szczególności pomoc nie 
przekroczy 35 tys. euro na benefi-
cjenta oraz zostanie przyznana naj-
później do 31 grudnia 2022 r.

Komisja uznała też, że zgłoszony 
przez Polskę program jest koniecz-
ny, właściwy i proporcjonalny, biorąc 
pod uwagę konieczność zaradzenia 
poważnym zaburzeniom w gospodar-
ce państwa członkowskiego, zgodnie 
z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warun-
kami określonymi w tymczasowych, 
kryzysowych ramach prawnych.

W związku z tym Komisja zatwierdzi-
ła środek pomocy na podstawie unij-
nych zasad pomocy państwa.

Źródło: KE

KE zatwierdziła polski program
na wsparcie rolnictwa
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Na wniosek KRIR, w 2022 r. ugory można 
wykorzystać do produkcji żywności i pasz

W odpowiedzi na wystąpienie Zarzą-
du Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1 
marca 2022 r., skierowanej do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wy-
stąpienie do Komisji Europejskiej 
z wnioskiem o umożliwienie przezna-
czenia powierzchni gruntów ornych 
w gospodarstwie, wykorzystywanych 
na obszary i obiekty nieprodukcyjne 
(włączając w to grunty ugorowane) 
pod uprawę roślin przeznaczonych na 
biomasę, resort rolnictwa poinformo-
wał, że w obliczu konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie, który skutkuje m.in. prze-
rwaniem części dotychczasowych 
łańcuchów dostaw, należy – w opinii 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – podejmować działania, mające 
na celu uniezależnienie się Unii Euro-
pejskiej od importu i zapewnienie jej 
suwerenności żywnościowej. Musi 
się to przełożyć także na podejście 
do Wspólnej Polityki Rolnej.

Na forum UE trwa dyskusja na powyż-
szy temat, a Polska uczestniczy w niej 
aktywnie, wnioskując o ograniczenie 

niektórych wymogów obowiązko-
wych w ramach Planu Strategicznego 
dla WPR na lata 2023–2027, m.in. 
w ramach warunkowości, które mogą 
prowadzić do ograniczenia produkcji.

Jednocześnie MRiRW zabiegało, aby 
już w obecnej perspektywie wpro-
wadzić rozwiązania, które umożliwia-
łyby zwiększenie potencjału unijnej 
produkcji rolnej w obliczu konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie. Na wniosek 
Polski i innych państw członkowskich, 
Komisja Europejska, 23 marca 2022 
r., wydała decyzję1) umożliwiającą 
skorzystanie z odstępstwa od zakazu 
prowadzenia produkcji na ugorach 
w roku 2022 w ramach zazielenienia.
Zgodnie z decyzją, ugory te będzie 
można wykorzystać do produkcji 
żywności i pasz.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów 
ugorowanych za odrębne uprawy 
w ramach dywersyfikacji upraw lub 
za obszary proekologiczne EFA, na-
wet jeśli na takich gruntach będzie 

prowadzona produkcja, tj. wypas, 
zbiór czy uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem 
w ramach obszarów EFA będzie moż-
na stosować środki ochrony roślin.

Odstępstwo nie obejmuje ugorów 
z roślinami miododajnymi, uznawany-
mi za EFA.

Obecnie w MRiRW trwają prace ma-
jące na celu wdrożenie decyzji do 
przepisów krajowych.

1) DECYZJA WYKONAWCZA KOMI-
SJI z dnia 23.03.2022 r., przewidu-
jąca odstępstwa od rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1307/2013 oraz od rozporzą-
dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
639/2014 w odniesieniu do spełnia-
nia określonych warunków dotyczą-
cych płatności z tytułu zazieleniania 
za rok składania wniosków 2022 
C(2022)1875.

Źródło: KRIR

W-MZHBM
Dodatki w procesie zakiszania

W procesie produkcji kiszonek, sia-
nokiszonek i kiszonek ze zbóż, zmu-
szeni jesteśmy podejmować szereg 
decyzji, które w efekcie mogą istotnie 
wpływać na jakość pasz. Produkcja 
pasz objętościowych, które pokryją 

potrzeby pokarmowe zwierząt wy-
sokoprodukcyjnych, wymusza po-
szukiwanie indywidualnych rozwią-
zań, odpowiednich dla konkretnego 
gospodarstwa. Jednym z takich roz-
wiązań mogą być dodatki stosowane 

przy zakiszaniu, jednakże należy pa-
miętać, że ich użycie poprzedza do-
bór, a kończy właściwa aplikacja. 

W rozmowach z hodowcami spo-
tykam się z pytaniami o zasadność 
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stosowania dodatków kiszonkar-
skich. Moja odpowiedź jest jedna 
– zyskujesz wyższą wartości odżyw-
czą i większą smakowitość kiszonki, 
jednocześnie minimalizujesz straty 
w trakcie jej przechowywania. Na po-
parcie moich słów, chciałbym przyto-
czyć kilka dodatkowych faktów:
• stosunkowo szybkie namnożenie 

bakterii kwasu mlekowego, przy 
jednoczesnym obniżeniu pozio-
mu odczynu pH;

• zwiększenie ilości składników 
pokarmowych (węglowodanów) 
dla bakterii kwasu mlekowego;

• znaczne ograniczenie rozwo-
ju bakterii tlenowych, drożdży, 
grzybów pleśniowych;

• zmniejszenie wycieków soków 
kiszonkarskich;

• uzyskanie właściwych proporcji 
kwasów: mlekowego, octowego 
i propionowego (ma decydują-
cy wpływ na poprawną pracę 
żwacza).

Dodatki kiszonkarskie można gene-
ralnie podzielić na biologiczne i che-
miczne, a ponadto jeszcze wyróżnia-
my:
• dodatki naturalne, o dużej zawar-

tości węglowodanów, stymulują-
ce fermentację, tj. melasa, śruty 
zbożowe, wysłodki melasowane 
itp.;

• inokulanty i konserwanty che-
miczne, o których więcej infor-
macji poniżej.

Inokulanty to produkty zaliczane do 
grupy biologicznych dodatków, za-
wierające wyselekcjonowane szcze-
py bakterii kwasu mlekowego (np.: 
Lactobacillus Plantarum, Enterococ-
cus Faecium, Streptococcus Faecium, 
Lactobacillus Buchnerii) oraz enzymy, 
a w niektórych przypadkach stabili-
zatory. Enzymy, które mogą wcho-
dzić w skład inokulantów, to enzymy 
amylolityczne i celulolityczne, mają-
ce na celu umożliwienie dostępu do 
składników pokarmowych zawartym 
w biopreparatach bakteriom. Niektó-
re bakterie potrafią same syntetyzo-
wać enzymy. Takie właściwości ma 
m.in. szczep bakterii fermentacji mle-
kowej Lactobacillus Plantarum, który 
syntetyzuje enzym rozkładający ksy-
lany i glukany. 
Wynikiem zastosowania inokulantów 
o zróżnicowanym składzie szczepów 

bakteryjnych jest wysoka produkcja 
kwasu mlekowego, przy stosunkowo 
szybkim obniżeniu pH w początko-
wej fazie fermentacji, a także w jej 
końcowej fazie, gdy odczyn pH spada 
poniżej 4.0. Dodatek stabilizatorów 
zapobiega namnażaniu się niepożą-
danej flory bakteryjnej w zakiszanym 
materiale, co pozytywnie odbija się 
na stabilności tlenowej kiszonki po jej 
otwarciu.

Konserwanty chemiczne to dodatki 
kiszonkarskie chemiczne, substancje 
hamujące rozwój i aktywność nie-
pożądanych w kiszonce mikroorga-
nizmów (np. bakterii z rodzaju Clo-
stridium), inaczej zwane inhibitorami 
fermentacji. Zalicza się tu kwasy or-
ganiczne (mrówkowy, propionowy, 
octowy, sorbowy, benzoesowy oraz 
ich sole), kwasy mineralne (kwas 
fosforowy) i ich sole. Mają one za 
zadanie szybko obniżyć odczyn za-
kiszanego materiału, co tym samym 
stwarza dogodne warunki do namna-
żania się bakterii kwasu mlekowego. 
Konserwanty chemiczne odznaczają 
się wysoką skutecznością zarówno 
w procesie kiszenia traw, jak i roślin 
motylkowych. Z powodzeniem moż-
na je wykorzystywać w sytuacjach 
nadzwyczajnych, typu:
• materiał kiszonkarski nie posiada 

odpowiedniej suchej masy (35–
40%) ze względu na warunki po-
godowe (bardzo mokry materiał, 
zbyt przesuszony materiał);

• istnieje ryzyko kontaminacji bak-
teriami Clostridium;

• brak możliwości odpowiedniego 
ubicia materiału, możliwość poja-
wienia się pleśni (zbyt włókniste, 
słabo pocięte, zbyt suche).

Jednakże wadą chemicznych dodat-
ków kiszonkarskich jest ich nega-
tywne oddziaływanie na środowisko, 
organizm zwierząt, a także mogą 
przyczyniać się do korozji sprzętu 
i maszyn rolniczych. Z tego też po-
wodu coraz większą uwagę przywią-
zuje się do preparatów biologicznych 
(inokulantów), które uważane są za 
proekologiczne.

Dobierając preparat do konkretnego 
rodzaju zakiszanego, materiału nale-
ży pamiętać, że preparaty biologicz-
ne (zawierające bakterie fermentacji 

mlekowej i enzymy) wymagają, by 
w zakiszanym środowisku był odpo-
wiedni poziom cukrów prostych (nie 
mniej 2%). Preparaty te będą zdecy-
dowanie mniej skuteczne w przypad-
ku procesu kiszenia materiału wyso-
kobiałkowego, tj. lucerny, koniczyny 
oraz młodych traw z późniejszych 
pokosów. W takich przypadkach od-
powiednim dodatkiem kiszonkarskim 
będą te, zawierające kwasy w for-
mie płynnej bądź ich sole w postaci 
proszku. Coraz częściej zaleca się 
stosowanie inokulantów bakteryjno-
-chemicznych, które oprócz bakte-
rii fermentacji mlekowej, zawierają 
również sole kwasu propionowego, 
mrówkowego, sorbowego i benzo-
esowego. 

Po dokonaniu wyboru dodatku, na-
leży się zastanowić nad sposobem 
jego skutecznej aplikacji w czasie 
zbioru materiału kiszonkarskiego. 
Warto zauważyć, że powinien on 
być zbierany czysty, w odpowiedniej 
fazie rozwojowej roślin i o właściwej 
zawartości suchej masy. Rynek ofe-
ruje szeroką gamę produktów służą-
cych do rozprowadzania preparatów 
do zakiszania, czy to bezpośrednio 
w trakcie zbioru, czy podczas wypeł-
niania materiałem silosu. Ze względu 
na lepsze, bardziej równomierne roz-
prowadzenie i wymieszanie prepara-
tu z materiałem, częstszym wyborem 
jest metoda pierwsza. Przy doborze 
urządzenia (aplikatora), powinniśmy 
kierować się również formą prepara-
tu, który występuje w postaci płynnej 
(najbardziej powszechna ze wzglę-
dów praktycznych), sypkiej i gra-
nulowanej. Dawkowanie preparatu 
i stopień jego rozcieńczenia określa 
producent.

Trzeba mieć na uwadze, iż żaden, na-
wet najlepszy dodatek, nie naprawi 
błędów powstałych na poziomie or-
ganizacyjnym lub z braku przestrze-
gania podstawowych zasad dobrej 
praktyki w procesie wytwarzania 
pasz objętościowych kiszonych. Sto-
sowanie dodatków kiszonkarskich 
wiąże się ściśle z dokładnością, sta-
rannością i przestrzeganiem zale-
ceń producenta. Bagatelizowanie 
poszczególnych, wspomnianych 
powyżej elementów, może nastrę-
czyć niemałych problemów, kosztów 
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i komplikacji. Aby ich uniknąć, warto 
skorzystać z usług doświadczonego 
specjalisty ds. żywienia. Polska Fe-
deracja Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka oferuje profesjonalną 
pomoc doradczą z zakresu żywienia 
bydła i paszoznawstwa oraz labora-
toryjne usługi analityczne w kierun-

ku pasz objętościowych (podstawo-
wy skład chemiczny, frakcje włókna, 
wartość pokarmowa, parametry jako-
ści zakiszania: kwas mlekowy, kwas 
octowy, azot amoniakalny, alkohol, 
ADIN oraz pH). Z PFHBiPM zapew-
niona jest bezstronna, komplekso-
wa analiza kondycji stada i fachowa 

ocena sytuacji paszowej w gospo-
darstwie, a w przypadku wykrycia 
problemu, znalezienie najlepszych na 
rynku, indywidualnych rozwiązań na-
prawczych i zaradczych.

Marcin Morawiec
Doradca żywieniowy PFHBiPM

Święto Konstytucji w Wieliczkach

Uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę 
i w intencji rolników rozpoczęły się 
obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
w Wieliczkach. Koncelebrowana 
przez ks. kanonika Antoniego Sawic-
kiego uroczystość zgromadziła wielu 
rolników i hodowców oraz przedsta-
wicieli środowisk rolniczych. Po mszy 
złożono kwiaty pod pomnikiem ku 
czci Rolnikom Ziemi Oleckiej. Głos 
zabrał inicjator i organizator wydarze-
nia, Prezes W-MZHBM Andrzej Stec-

kiewicz, który przedłożył krótką hi-
storię uchwalenia drugiej na świecie, 
a pierwszej w Europie Konstytucji. 
Po części oficjalnej odbył się piknik 
patriotyczny nad pobliskim jeziorem. 
W wydarzeniu wzięli udział także 
m.in. Wiceprezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych Mirosław Borowski, Pre-
zes OSM Olecko Jerzy Skorupski, 
Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grze-
gorz Kłoczko oraz przedstawiciele 

samorządów – Wójt Gminy Wielicz-
ki Jarosław Kuczyński oraz Zastępca 
Wójta Gminy Ełk Bożena Wołyniec. 
Poczty sztandarowe wystawiła spo-
łeczność Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Wieliczkach, strażacy 
z OSP w Wieliczkach oraz Warmiń-
sko-Mazurski Związek Hodowców 
Bydła Mlecznego, staraniem hodow-
ców z koła Ełk-Gołdap-Olecko.

Tekst i zdjęcia: Michał Krukowski
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Rusza ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni”, skierowany do kół gospodyń wiejskich. 

Granty, w wysokości do 5 tys. zł, trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromo-
wania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka 

kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pocho-
dzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przepro-
wadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. 

Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. 
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do Organizatora, w terminie od 26 kwietnia do  

30 września 2022 r., poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Sprawozdanie z realizacji zada-
nia musi wpłynąć najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Szczegółowe informacje: www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw.

AKTYWNA WIEŚ

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posia-
dają maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Zainteresowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. 
Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela Katarzyna Godlewska tel. 89534-05-67.

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA

Aktualności:

8 kwietnia – współorganizacja eliminacji okręgowych XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
23–24 kwietnia – stoisko informacyjne podczas XII Wiosennych Targów Ogrodniczych w Olsztynie.

27 kwietnia – spotkanie on-line pn. „Młodzież a przyszłość Europy” z uczniami I LO w Kętrzynie.
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Za nami obchody Dnia Ziemi, które 
przypadają na 22 kwietnia. W tym 
roku, po raz kolejny, dzięki EUROPE 
DIRECT Olsztyn i Warmińsko-Mazur-
skiej Izbie Rolniczej, uczniowie w ca-
łym województwie sadzili drzewa 
i krzewy, a także zakładali ekologicz-
ne ogródki.

Dzień Ziemi jest największym na 
świecie świętem ekologicznym, ob-
chodzonym od 1970 r. W Polsce 
tradycja ta została zapoczątkowana 
w 1990 r.
Sadzonki drzew i krzewów zostały 
posadzone przy szkołach i świetli-
cach wiejskich w:

• Rogóżu, 20.04.2022;
• Windzie, 22.04.2022;
• Krzemieniewie, 22.04.2022;

• Rumianie, 22.04.2022;
• Jedwabnie, 22.04.2022;
• Frygnowie, 22.04.2022;
• Wikielcu, 26.04.2022;
• Kosewie, 26.04.2022;
• Morągu, 26.04.2022;
• Sątopach-Samulewie, 27.04.2022;
• Janowie, 27.04.2022;
• Uzdowie, 27.04.2022;
• Pozezdrzu, 27.04.2022;
• Miłkach, 27.04.2022;
• Dywitach, 28.04.2022;
• Kożuchach, 28.04.2022
• Dubeninkach, 29.04.2022;
• Stożnem, 29.04.2022;
• Warpunach, 29.04.2022;
• Godkowie, 29.04.2022;
• Chełchach, 05.05.2022;
• Chruścielu, 05.05.2022.
Łącznie w 22 miejscowościach. A sa-
dziły dzieci, młodzież i dorośli, za-

mieszkujący obszary wiejskie.
W dobie walki ze zmianami klimatu 
ważne jest przekazanie uczestnikom 
wydarzeń, w jaki sposób mogą dbać 
o środowisko i być bardziej ekologicz-
ni, dlatego oprócz sadzenia, odbywa-
ły się warsztaty dotyczące ekologii 
i bioróżnorodności. Czasem wystar-
czą niewielkie działania – sprzątanie 
lasu, segregacja śmieci, oszczędzanie 
wody, sadzenie drzew, by mieć swój 
wkład w ochronę środowiska natu-
ralnego. 
A sadzenie drzew i krzewów jest jed-
nym z najpiękniejszych i rzeczowych 
elementów ochrony środowiska. 
Wszak drzewa i krzewy to nasze „zie-
lone płuca”, które produkują tlen i po-
chłaniają dwutlenek węgla.

Dzień Ziemi z EUROPE DIRECT  
Olsztyn i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą
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EUROPE DIRECT Olsztyn przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1
tel./fax: 89 535-48-43
www.europedirect-olsztyn.pl 
Facebook/EDOlsztyn
europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl

Masz pytanie na temat 
Unii Europejskiej?

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: http://ec.europa.eu/europedirect
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