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Małe działki rolne z KOWR nie dla rolników
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Krajowa Rada Izb Rolniczych maj?c na uwadze zagro?enia, których przyczyn? mog?
by? niezagospodarowane, ma?e dzia?ki rolne b?d?ce w zasobach Krajowego O?rodka
Wsparcia Rolnictwa z?o?y?a wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana
Krzysztofa Ardanowskiego o uproszczenie procedur w ich zagospodarowaniu.
Ministerstwo nie widzi potrzeby modyfikacji przepisów.
Abstrahuj?c od tego, ?e wyst?puje tzw. „g?ód ziemi”, samorz?dowcy wskazuj? na zagro?enia, których
przyczyn? s? ma?e dzia?ki rolne latami od?ogowane.
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Ma?e dzia?ki rolne. W czym problem?
Otó? le??ce od?ogiem kawa?ki ziemi, najcz??ciej o niewielkiej powierzchni, s? poro?ni?te chwastami,
cz?sto krzewami, a nawet drzewami. Zarz?d KRIR zwraca uwag?, ?e wy??czone z produkcji ma?e dzia?ki
rolne bywaj? dzikimi wysypiskami ?mieci, rozsadnikami chorób i szkodników. Poza tym ze wzgl?du na
wypalanie traw stanowi? zagro?enie po?arowe dla pól i lasów. I tu rodzi si? pytanie do ministerstwa. Czy nie
warto tych od dawna nieuprawianych poletek w??czy? do produkcji rolnej?

Istota wniosku KRIR
Sprawa jest prosta. Wniosek dotyczy uproszczenia procedur dzier?awy lub sprzeda?y tej ziemi rolnikom.
W ko?cu na tym przecie? polega gospodarno??. Chc?c rozwi?za? problem ma?ych, niezagospodarowanych
dzia?ek Zarz?d KRIR zwróci? si? do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego ze
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stosownym wnioskiem. Najwa?niejsze postulaty wniosku, to po pierwsze: ma?e dzia?ki rolne powinny by?
rozdysponowane w?ród okolicznych rolników poprzez sprzeda? lub dzier?aw?. Po drugie: stosowane przez
KOWR procedury przetargowe s? zbyt d?ugie i skomplikowane. Koszt poniesiony na organizacj? przetargu
nie jest adekwatny do spodziewanych korzy?ci wynikaj?cych z zagospodarowania takich dzia?ek. Wydaje
si?, ?e mo?na by?oby skorzysta? z innych bezprzetargowych form rozdysponowania tych dzia?ek lub je
upro?ci?. Wreszcie trzeba zwolni? rolników z p?atno?ci czynszu dzier?awnego na okres 3 lat dzia?ek
od?ogowanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzier?awy. Poza tym
obni?enie czynszu dzier?awnego lub ceny wywo?awczej w kolejnych przetargach przek?ada si? na wzrost
zainteresowania takimi dzia?kami przez rolników.

Minister spraw? przeanalizowa? i…
stwierdza, ?e rozdysponowanie nieruchomo?ci Zasobu W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa przez Krajowy
O?rodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 pa?dziernika 1991
r. o gospodarowaniu nieruchomo?ciami rolnymi Skarbu Pa?stwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817, z pó?n. zm.)
oraz przepisami wydanych do niej aktów wykonawczych. https://www.lexlege.pl/ustawa-ogospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-skarbu-panstwa/
Zastanawiam si?, o co Wam w?a?ciwie samorz?dowcy chodzi? Jest ustawa i s? niezagospodarowane ma?e
dzia?ki rolne. Przecie? tak by?o zawsze. Po co to zmienia?? Brakuje Ci ziemi? Stawaj do przetargu. Tylko
przychodzi mi na my?l pytanie, dlaczego do tej pory nikt tych nieu?ytków nie zagospodarowa?.
W konsekwencji zaniedbane, niczyje kawa?ki ziemi le?? od?ogiem i stanowi? zagro?enia, na które
wskazuj? rolnicy. Bogaty, gospodarny kraj.
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