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POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIR 

 

W dniach 5 i 8 kwietnia 2019 r. w Olsztynie odbyły się posiedzenia Zarządu W-MIR. Na pierwszym 

kwietniowym posiedzeniu Zarząd zajął się przede wszystkim realizacją wniosków przyjętych podczas 

obrad XII Walnego Zgromadzenia W- MIR. Posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2019 r. było spotkaniem 

Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji oraz wszystkich członków Rad Powiatowych 

W-MIR połączonym z Dialogiem Obywatelskim pt. „Przyszłość Europy w kontekście Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019”. Ponadto omówiono aktualne problemy 

rolników Warmii i Mazur oraz przedstawiono informacje dotyczącą wyborów do izb rolniczych. 

 

 

INNE SPOTKANIA:  

 

− 1 kwietnia w Iławie, 3 kwietnia w Elblągu, 5 kwietnia w Lidzbarku Warmińskim, 15 kwietnia w 

Nidzicy, 17 kwietnia w Giżycku, 18 kwietnia w Olsztynie, 24 kwietnia w Olecku odbyły się 

szkolenia dla komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Na szkoleniu została omówiona tematyka związana z 

zasadami szacowania szkód w rolnictwie, metodyka wypełniania protokołów z szacowania oraz 

obieg dokumentacji. Uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z definicjami, terminami występowania 

poszczególnych zjawisk atmosferycznych, a także z zasadami i obowiązkami poszczególnych 

organów w zakresie zgłaszania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obecni na spotkaniach 

zwrócili uwagę na problem dot. braku środków finansowych na dojazdy komisji celem 

oszacowania strat w uprawach, a także ogromnej ilości pracy podczas sporządzania protokołów 

szacowania strat. Szkolenia, w którym wzięli udział członkowie wszystkich Rad Powiatowych W-

MIR, zostały zorganizowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 

− 6 kwietnia w Szczytnie miał miejsce finał XIV edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla 

– szansą na sukces” organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą wspólnie 

z Województwem Warmińsko-Mazurskim. W pracach komisji konkursowych udział wzięli pan 

Romuald Tański – Wiceprezes, pani Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu oraz pani Jolanta 

Mackiewicz – Dyrektor Biura W-MIR w Olsztynie. 

− 11 kwietnia pani Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu uczestniczyła w konferencji pt. 

„Kształtowanie oferty turystycznej Regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie. 

− 12 kwietnia pani Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu uczestniczyła w uroczystym zakończeniu 

eliminacji okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. 

− 16 kwietnia pani Urszula Gajewska – Członek Rady Powiatowej W-MIR powiatu elbląskiego 

wzięła udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Warmińsko-Mazurskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie. 

− 17 kwietnia pan Jan Heichel – Prezes oraz pan Romuald Tański – Wiceprezes uczestniczyli w I 

posiedzeniu Komisji  Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie. 
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− 24 kwietnia pan Jan Heichel – Prezes uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

− 24 kwietnia pan Romuald Tański – Wiceprezes uczestniczył w I posiedzeniu Zespołu 

opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały w sprawie podziału 

województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie, powołanego Zarządzeniem 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

− 24 kwietnia w Zaborowie, gm. Kozłowo, powiat nidzicki odbyło się spotkanie z rolnikami, 

przedstawicielem Gminy Kozłowo, przedstawicielami RDOŚ w Olsztynie, celem omówienia decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie w sprawie odłowu bobrów. Podczas 

spotkania rolnicy dowiedzieli się jakie działania mogą podejmować zgodnie z prawem na mocy 

uzyskanej przez W-MIR decyzji.  

− 25 kwietnia pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu uczestniczyła w konferencji pt. „Żywność 

wysokiej jakości – produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny” w Starych Jabłonkach. 

− 27 kwietnia pan Jan Heichel – Prezes wziął udział w XI Wiosennych Targach Ogrodniczych 

„Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie. Podczas Targów zostało również przygotowane stoisko W-

MIR, na którym pracownicy przekazywali informacje m.in. o wyborach do izb rolniczych. 

− 30 kwietnia  pan Jan Heichel - Prezes uczestniczył w VI sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie oraz w uroczystości z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 

w Olsztynie.  

 

 

PISMA: 

 

− 9 kwietnia br. Zarząd W-MIR zaopiniował negatywnie projekt ustawy o minimalnej odległości dla 

planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z 

ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Opiniowany projekt uzależniał minimalne 

odległości od budynków inwentarskich od wielkości planowanej produkcji. Zapisy ustawy 

mogłyby powodować ograniczenie rozwoju produkcji zwierzęcej w już istniejących 

gospodarstwach oraz trudności z zakładaniem nowych budynków inwentarskich na obszarach 

wiejskich.  

− 16 kwietnia br., realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany przepisów ustawy o odpadach, 

(Dz.U.2018.992 tj. z późń. zm), aby rolników wyłączyć z obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust 

1 ww ustawy tj. z obowiązku rejestru podmiotów. 

− 17 kwietnia br., realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o podjęcie działań w celu wprowadzenia odszkodowań w przypadku uznania kur 

niosek w chowie alternatywnym tj. chowie wolno wybiegowym i ekologicznym za zakażone 

serotypami Salmonella objętych programem zwalczania chorób zakaźnych. 
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− 17 kwietnia br. Zarząd W-MIR skierował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie 

inicjatywy w zakresie zmiany przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, aby umożliwić następcom 

producenta rolnego odzyskania zapłaconego podatku akcyzowego. 

− 25 kwietnia br., realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o podjęcie działań, w celu przywrócenia w ustawie „Prawo wodne” zapisu 

określającego podział urządzeń melioracji wodnych „podstawowych”, które stanowiły własność 

Skarbu Państwa i podlegały utrzymaniu na koszt Państwa oraz melioracji wodnych 

„szczegółowych” będących własnością właścicieli gruntów. 

− 25 kwietnia br., realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o podjęcie działań w celu możliwości wprowadzenia poboru próbek krwi do badań na 

IBR i BVD jednocześnie przy poborze próbek do badań bydła na gruźlicę bydła, białaczkę – 

choroby objęte programem zwalczania chorób. 

− 26 kwietnia br. Zarząd W-MIR skierował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

umożliwienie zmiany profilu produkcji zwierząt na obszarach objętych afrykańskim pomorem 

świń dla producentów trzody chlewnej, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach PROW 2014 – 

2020. Zmiana profilu produkcji powinna móc się odbywać bez zwracania wcześniej otrzymanej 

pomocy. 

− 26 kwietnia br. Zarząd W-MIR wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę 

procedur przy wykonywaniu kontroli przez ARiMR. Zdaniem WMIR każda kontrola wykonywana 

przez ARiMR powinna być zapowiadana co najmniej dobę przed kontrolą. Ponadto, do kontroli 

powinni być zatrudniani wykwalifikowani pracownicy.  

− W kwietniu do Warmińsko-Mazurskiej Izby rolniczej wpłynęło 10 wniosków od kancelarii 

komorniczych celem wydania opinii, czy zajęte nieruchomości bądź ruchomości są niezbędne do 

produkcji w gospodarstwie. Po przenalizowaniu dokumentów i wizytacji gospodarstw wydano 

4 opinie. W pozostałych przypadkach nie wydano opinii zgodnie z zapisami prawa.  

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Wybory 2019 

17 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia 

wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Komisja ze swego grona 

wybrała przewodniczącego, zastępcę  przewodniczącego oraz sekretarza komisji, którymi zostali: 

1. pan Jarosław Wolak - Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej,  

2. pani Krystyna Aszkiełowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej, 

3. pani Dorota Malinowska – Sekretarz Komisji Wojewódzkiej. 

Podczas posiedzenia komisja omówiła m.in zadania i tryb pracy Komisji,  ramowy program posiedzeń, 

formy sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez komisje niższego szczebla oraz ustaliła 

tryb powołania komisji okresowych. 
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Przypominamy, iż do dnia 22 maja 2019 r., do godz. 1500, przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na 

członków Okręgowych Komisji Wyborczych. Szczegóły na stronie 

internetowej www.wmirol.org.pl (zakładka WYBORY 2019). 

 

 

Wybory 2019 – Niezbędnik wyborczy 

W niedzielę, 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Członkowie 

zgromadzenia danej izby są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, 

dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. Lokale wyborcze na Warmii i Mazurach, 

podobnie jak w całej Polsce, czynne będą w godzinach 8.00 - 18.00.  

Informacja o siedzibach lokali będzie dostępna w każdym Urzędzie Gminy oraz na stronie 

internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej www.wmirol.org.pl. W pierwszym etapie 

wyborów, zaplanowanym na ostatnią niedzielę lipca, w okręgu wyborczym obejmującym obszar 

jednej gminy dokonuje się wyboru członków rady powiatowej izby. W drugim etapie (przewidzianym 

do dnia 18 sierpnia br.) – podczas pierwszych posiedzeń, każda rada powiatowa izby wybiera spośród 

swoich członków przewodniczącego rady oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 19 

rad powiatowych zostanie wyłonione 38-osobowe Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej, które wybierze spośród swego grona Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe. 

W wyborach do izb rolniczych uprawnionymi są wszystkie osoby fizyczne i prawne, będące 

podatnikami podatku rolnego, a także podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych 

produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadających w nich wkłady 

gruntowe. Przysługuje im zarówno prawo kandydowania do rad powiatowych, jak i uczestniczenia w 

wybieraniu członków rad. Spis członków W-MIR uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony 

do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 r. Każdy rolnik, może 

sprawdzić czy został w nim ujęty i w razie wątpliwości – wyjaśnić sprawę. Rolnik, ubiegający się o 

mandat członka Rady Powiatowej W-MIR musi wypełnić i złożyć m.in. następujące dokumenty: 

zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, zgodę na przetwarzane danych oraz 

listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia (w okręgach, w których liczba członków 

samorządu rolniczego wynosi mniej niż 50, należy dołączyć listę zawierającą podpisy co najmniej 10% 

osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu). Druki będzie można pobrać ze strony 

internetowej www.wmirol.org.pl (zakładka WYBORY 2019) lub otrzymać w biurach terenowych 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć najpóźniej do 

dnia 5 lipca 2019 r. w Okręgowej Komisji Wyborczej na terenie danej gminy. 

Rolniku – to Ty decydujesz oddając swój głos! 28 lipca weź udział w wyborach do Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej! 

 

 

„Rolniczki motorem innowacji w Polsce” 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza do udziału konkursie „Rolniczki motorem innowacji w 

Polsce”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich 
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gospodarstwach”. Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach 

wiejskich oraz identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs odbywa 

się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym są oddelegowane na konkurs organizowany przez 

Komisję Kobiet Copa w Brukseli. W roku 2018 konkurs na szczeblu unijnym projektem „Pstrąg 

Ojcowski” wygrała Polka, Magdalena Węgiel (na zdjęciu). Dzięki projektowi wskrzeszono niszową 

hodowlę pstrągów potokowych w Ojcowskim Parku Narodowym. Termin nadsyłania zgłoszeń 

upływa 15 maja 2019 r. Szczegółowe informacje na stronie: www.wmirol.org.pl.   

 

 

Zabezpieczenie środków finansowych dla poszkodowanych w wyniku suszy 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana 

Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na 

działania pomocowe dla producentów dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian 

legislacyjnych biorących pod uwagę występowanie suszy rolniczej w użytkach zielonych oraz dla 

upraw buraka na I kategorii gleb. Samorząd rolniczy zaapelował również do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o zlecenie bieżącego monitorowania kraju pod względem suszy oraz o przeanalizowanie 

i uaktualnienie, w stosunku do zachodzących zmian klimatycznych procedur na podstawie których 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, raportuje o stanie suszy w kraju. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że należy zmienić przepis w zakresie szacowania szkód 

dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich w Polsce, aby podstawą szacowania szkód była decyzja gminnych komisji szacujących 

straty, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG Dodatkowo zawnioskowano, aby to 

stałe gminne komisje szacujące stwierdzały wystąpienie suszy. 

Źródło: KRIR 

 

Stworzenie możliwości prawnych do szacowania strat na użytkach zielonych 

W dniu 25 kwietnia 2019 r., w związku z pismem resortu rolnictwa w sprawie wartości klimatycznego 

bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, Zarząd KRIR zwrócił się do 

MRiRW o zmianę ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), poprzez dodanie traw w art.3 ust. 1 i 3 w/w ustawy, w celu 

stworzenia możliwości prawnych do szacowania strat na użytkach zielonych. Ponadto, w związku z 

koniecznością opracowania szczegółowych map dla kraju określających poziom wody gruntowej, od 

których - oprócz KBW - zależy wilgotność gleb użytków zielonych, Zarząd KRIR zawnioskował o 

rozszerzenie statutowego zakresu badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB o 

badania środowiskowe dotyczące poziomu wód gruntowych. Dodatkowo, samorząd rolniczy 

ponownie zwrócił się o określenie wartości klimatycznego bilansu wodnego także dla upraw buraka 

na I kategorii gleb. Jak wskazują rolnicy - susza oraz silne wiatry, które ostatnio wystąpiły w Polsce, 

spowodowały tak znaczące szkody, że konieczne będzie przesianie niektórych plantacji. Dlatego 

konieczne jest pilne znowelizowanie przepisów, aby pomóc poszkodowanym producentom rolnym. 

Źródło: KRIR 
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Umowy kontraktacyjne – przedziały cenowe 

Na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony projekt umowy kontraktacyjnej wraz z 

przedziałami cenowymi na sezon 2019, które zostały zweryfikowane przez Instytut Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt został dostosowany do 

produktów sektora owoców: jabłko, porzeczka do mrożenia, porzeczka na koncentrat, aronia na 

koncentrat, wiśnia do mrożenia, wiśnia na koncentrat, truskawka do mrożenia, truskawka na 

koncentrat, malina do mrożenia, malina na koncentrat. Projekt umowy znajduje się pod adresem: 

https://bit.ly/2ZKo12e.  

Źródło: MRiRW 

 

 

Klimatyczny bilans wodny – uwzględniono kukurydzę na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb 

W związku ze zgłoszonymi uwagami samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i gleb – resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę 

samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na 

ziarno oraz na kiszonkę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało także, że nowe 

wartości KBW uwzględniają w sposób bardziej dokładny uzależnienie zapotrzebowania roślin na 

wodę, zmieniające się w zależności od faz rozwojowych roślin, które ostatnio występują coraz 

wcześniej. Takie podejście, zdaniem MRiRW, sprawi, że wartości KBW określone w nowym 

rozporządzeniu będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w okresie 

wegetacyjnym . 

Źródło: KRIR 

 

 

Stanowisko resortu środowiska ws. udziału izb rolniczych m.in. w opiniowaniu rocznych planów 

łowieckich 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. do Biura KRIR wpłynęło stanowisko Ministerstwa Środowiska, ws. 

realizacji wniosku przyjętego podczas XV Posiedzenia KRIR V kadencji, w sprawie sposobu 

realizowania przez izby rolnicze uprawnień określonych na gruncie ustawy z dnia 15 października 

1995. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., z późn. zm.) w przedmiocie udziału izb rolniczych w 

inwentaryzacji zwierzyny oraz udzielania opinii w zakresie rocznych planów łowieckich. 

Art. 8a ust. 3 ustawy Prawo łowieckie stanowi, iż w sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać 

udział właściwi nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz 

przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia 

właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia 

inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje 

sporządzenia inwentaryzacji. Dokonując analizy ww. przepisu należy zauważyć, iż dzierżawca albo 

zarządca obwodu łowieckiego ma bezwzględny obowiązek zawiadomić właściwą izbę rolniczą o 

miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji. Niemniej jednak udział w inwentaryzacji zwierzyny 
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przedstawiciela właściwej izby rolniczej, podobnie jak właściwego nadleśniczego PGL LP jest 

dobrowolny. W celu realizacji ww. uprawnienia Izby Rolnicze mogą działać przez rady powiatowe izby 

- powiatowe organy izby rolniczej, które działając na obszarze powiatu, wykonują zadania o 

charakterze opioniodawczo-doradczym. 

Na podstawie art. 8a ust. 9 ustawy Prawo łowieckie, roczny plan łowiecki jest sporządzany przez 

dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego 

nadleśniczego PGL LP w uzgodnieniu z PZŁ. Powyższy przepis nakłada na dzierżawców obwodów 

łowieckich obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej izby rolniczej przy sporządzaniu rocznych planów 

łowieckich, przy czym opinia ta nie jest wiążąca dla nadleśniczego, który w uzgodnieniu z PZŁ 

dokonuje zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego. Analogicznie jak w przypadku udziału w 

inwentaryzacji zwierzyny, właściwe miejscowo izby rolnicze mogą w tym zakresie działań przez rady 

powiatowe izby. 

Niezależnie od powyższego, Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska wyjaśnia, iż ilekroć 

w ustawie Prawo łowieckie mowa jest o właściwych miejscowo izbach rolniczych (działających na 

terenie województw) nie wyklucza to możliwości realizacji przez nie określonych zadań i uprawnień 

poprzez działające na terenie powiatów rady powiatowe izby rolniczej. 

Źródło: KRIR 

 

 

Szacowanie szkód bobrowych  

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany procedur 

dotyczących szacowania szkód bobrowych, Minister Środowiska przekazał poniższe informacje. 

Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) i rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez 

niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645). Natomiast przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096, z późn. zm.) nie mają zastosowania przy procedowaniu wniosków o wypłatę odszkodowań za 

szkody wyrządzone przez bobry. Podkreślono, że wniosek o odszkodowanie za szkodę musi zawierać 

informacje, o których mowa w „§ 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych 

przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową oraz załączniki wskazane w § 2 ust. 5 ww. 

rozporządzenia, są to m.in.: 

− kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, lub 

− kopia dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do 

gospodarczego korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 

oświadczenia właściciela gruntu, lub 

− oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie. 

Resort środowiska dodał, iż żądanie przedłożenia innych dokumentów niż tych wymienionych 

w rozporządzeniu, w tym np. oświadczenia o aktualności załączonego dokumentu nie jest wymogiem 
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obligatoryjnym, wobec tego na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia, nie może być wymagane przez 

organ odpowiadający za szacowanie szkód. Odnośnie terminu dostarczania dokumentów 

potwierdzających prawo własności poinformowano, że niniejsza kwestia również została określona w 

rozporządzaniu. Co do zasady kompletny wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 

określonymi w rozporządzeniu musi zostać złożony do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska po 

stwierdzeniu szkody. Jeżeli wniosek zawiera braki lub do wniosku nie dołączono dokumentów 

określonych w §2 ust. 5 rozporządzenia, właściwy organ wzywa poszkodowanego do uzupełnienia 

wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania i poucza o skutkach nieuzupełnienia 

wniosku. W przypadku nieuzupełnienia wniosku przez poszkodowanego pozostawia się go bez 

rozpoznania. Poinformowano także, że rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek od ogólnej 

zasady dotyczącej terminu przekazania wymaganych dokumentów. Jedynie w przypadku szkody 

wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie 

rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia 

szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie. W przypadku wniosku 

złożonego telefonicznie, o którym mowa w § 2 ust. 2, dokumenty, o których mowa w ust. 5, 

przekazuje się podczas oględzin szkody. W kwestii podjęcia stosownych kroków legislacyjnych 

zmierzających do zmiany rozporządzenia w zakresie, o którym mowa powyżej, Minister Środowiska 

poinformował, że w ocenie resortu zmiana obecnego stanu prawnego nie jest zasadna. 

Źródło: KRIR 

 

 

MRiRW ws. terminu wysiewu nawozów oraz składowania obornika na polu 

W odpowiedzi na wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany terminów wysiewu 

nawozów azotowych mineralnych oraz w sprawie składowania obornika na polu, Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi przedstawił poniższe wyjaśnienia. 

Wprowadzenie nowych terminów stosowania nawozów płynnych i stałych jest skutkiem wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C – 356/13, 

zgodnie z którym dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie nie gwarantowały 

wystarczającego poziomu ochrony wód wynikającego ze stosowania przepisów dyrektywy Rady z 

dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EGW) tzw. dyrektywy azotanowej. Uwzględniając powyższe, 

w wydanym na podstawie art. 106 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DZ.U. z 2018 r. poz. 

2268) programie azotowym obowiązują określone zasady stosowania nawozów zawierających azot, 

obejmujące również nawozy naturalne, uwzględniające potrzebę ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program azotanowy wskazuje, że 

na gruntach ornych nawozy naturalne stosuje się w terminie od 1 marca do 20 października dla 

nawozów naturalnych płynnych (dla niektórych gmin do 15 lub 25 października) oraz od 1 marca do 

31 października – dla nawozów naturalnych stałych. Na trwałych użytkach zielonych nawozy inne niż 

nawozy naturalne stałe stosuje się w terminie od 1 marca do 31 października, a nawozy naturalne 

stałe w terminie od 1 marca do 30 listopada. Powyższe związane jest z długością okresu 
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wegetacyjnego roślin panująca w danym obszarze, a do zastosowania takiego podejścia zobowiązuje 

wyrok TSUE w sprawie C – 356/13. Przepisy programu azotanowego nie wskazują, że zapis ten 

dotyczy jedynie podmiotów prowadzących produkcję zwierzęca, wobec czego dotyczy on również 

podmiotów nabywających nawozy naturalne. Niemniej jednak nie zwalnia on z obowiązku posiadania 

miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, zgodnie z podrozdziałem 1.4. programu 

azotanowego. 

Źródło: KRIR 

 

 

Pomoc z PROW dla poszkodowanych klęskami żywiołowymi lub ASF  

W terminie 29 marca - 28 czerwca 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty 

spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą 

składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia. Pomoc udzielana jest w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", które 

finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych 

ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału 

regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. O przyznanie takiego 

wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z 

następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne 

skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, 

która będzie mogła skorzystać z pomocy są rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w 

drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Pomoc będzie 

przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego 

dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki, które zostały wyszczególnione w 

rozporządzeniu wykonawczym MRiRW. Dokumenty aplikacyjne: https://bit.ly/2PCc5eh.  

Źródło: ARiMR 
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