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Małe działki państwowe trafią do rolników? [AKTUALNOŚCI]
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Małe działki będące we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
powinny trafić do okolicznych gospodarzy. Tak uważa Krajowa Rada Izb
Rolniczych, która zwróciła się w tej sprawie do szefa resortu.
Grunty o niewielkiej powierzchni należące do państwa często pozostają zaniedbane. Zbyt
kosztowne okazuje się nawet ich wykoszenie, o czym świadczy chociażby oficjalna odpowiedź
na ostatni wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Warto zauważyć, że odłogi porośnięte trawami i chwastami są źródłem wielu kłopotów dla
okolicznych gospodarzy. Z jednej strony stanowią zagrożenie pożarowe dla pól i lasów, z drugiej – są
siedliskiem nasion niepożądanych roślin, chorób i szkodników. Nierzadko przekształcają się także
w dzikie wysypiska śmieci. Zdaniem KRIR, najwyższa pora to zmienić.
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Według izb, te małe działki powinny zostać rozdysponowane pośród okolicznych
gospodarzy w drodze sprzedaży lub dzierżawy. Stosowane przez KOWR procedury są jednak
zbyt długie i skomplikowane. Koszt poniesiony na organizację przetargu nie jest adekwatny do
możliwych korzyści wynikających z zagospodarowania takich działek – czytamy na stronie KRIR.
W opinii tej instytucji należy uprościć procedury bądź wprowadzić inne, bezprzetargowe
formy rozdysponowania gruntów. Takie formy jak zwolnienie z płatności czynszu dzierżawnego
na okres 3 lat działek odłogowanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia
umowy dzierżawy, obniżenie czynszu dzierżawnego lub ceny wywoławczej w kolejnych przetargach
mogą również przełożyć się na wzrost zainteresowania tymi działkami przez rolników – tłumaczą
izby.
Choć powyższe argumenty wydają się zasadne, doświadczenie pokazuje, że temat ten bywa
odsuwany przez państwo na boczny tor. Zobaczymy, czy tym razem będzie tak samo. Ciekawe, ilu
czytelników agroFaktu ma na oku małe działki stojące odłogiem w okolicy.
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