agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Ustawa o gospodarstwie rolnym ma obowiązywać już w 2018
r.
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W przyszłym roku ma zacząć obowiązywać ustawa o gospodarstwie rolnym.
Ma to być kompleksowa ustawa określająca prawa i obowiązki rolnika, czyli
podstawy prawne działalności w rolnictwie. Minister rolnictwa Krzysztof
Jurgiel zapowiada, że planuje jej wejście w życie w 2018 r. Co ustawa
o gospodarstwie rolnym będzie zawierać?

Co będzie zawierać ustawa o gospodarstwie rolnym?
Ustawa o gospodarstwie rolnym ma zawierać podstawy prawne działalności w rolnictwie.
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fot. Ewa Ploplis
Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi na konferencji podsumowującej dwa lata pracy
resortu rolnictwa i rządu PiS

– Ustawa o gospodarstwie rolnym będzie zawierać wszystkie istniejące zadania dotyczące
gospodarstw rolnych, także nowe. Będzie określać prawa i obowiązki rolnika w Państwie –
powiedział dla agroFaktu Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, po konferencji
podsumowującej dwa lata pracy resortu rolnictwa pod jego kierownictwem i półmetek kadencji rządu
pani premier Beaty Szydło.
– W ustawie znajdą się m.in. przepisy dotyczące: formy prowadzenia działalności, zasady zbywania
i nabywania ziemi, zasady udzielania dotacji, na jakie cele rolnik może je otrzymać, a także sprawa
dzierżaw – zapowiada minister Jurgiel. Dodaje, że ustawa będzie regulować wszystko to, co jest
w otoczeniu funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Będzie zbiorem przepisów służących polskim
rolnikom, które będą zapisane w jednym miejscu.

Jakich głównych obszarów będzie dotyczyć ustawa
o gospodarstwie rolnym?
W ustawie o gospodarstwach rolnych znajdą się prawa i obowiązki rolników
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– Ustawa o gospodarstwie rolnym będzie dotyczyć: ziemi, środków produkcji w rolnictwie, środków
ochrony roślin, sprzedaży działek, dzierżawy, opłacalności produkcji, no i wreszcie dofinansowania
w rolnictwie, które wynika z polityki Państwa. To wszystko musi być regulowane – mówi minister
rolnictwa K. Jurgiel.

Kiedy ustawa o gospodarstwie rolnym może wejść w życie?
– Chciałbym, aby do końca 2018 r. udało się wprowadzić ustawę w życie – mówi minister K. Jurgiel.
Dodaje, że wszystko będzie zależeć od ekspertów – ludzi, z którymi resort będzie współpracował,
ponieważ będzie to interdyscyplinarna ustawa normująca szereg różnych obszarów życia.

Czy będą zmiany w tej ustawie w stosunku do przepisów, które
obecnie obowiązują?
– Ustawa o gospodarstwie rolnym raczej nie będzie wprowadzać żadnych zasadniczych zmian
w stosunku do obowiązujących przepisów prawa w rolnictwie – odpowiada minister K. Jurgiel.
Podkreśla, że będzie to raczej zbiór już obowiązujących przepisów zgromadzonych w jednym akcie
prawnym.
– Zmiany mogą tylko wynikać ze zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – kontynuuje
minister Jurgiel. – Musimy w ustawie o gospodarstwie rolnym wpisać je, ponieważ są to sprawy
wyższego rzędu – dodaje.

fot. Ewa Ploplis
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Konferencja prasowa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

Jakie były ostatnie dwa lata w resorcie rolnictwa?
Minister Jurgiel podsumował ostatnie dwa lata pracy resortu rolnictwa i pracy rządu.
– W ciągu dwóch lat udało się m.in. poprawić opłacalność produkcji rolnej, przyspieszyć dopłaty
bezpośrednie dla rolników i prowadzić aktywną politykę na rynkach światowych – stwierdził
minister K. Jurgiel podczas w/w konferencji. Zaznaczył, że jedną z najważniejszych ustaw,
wprowadzonych przez obecny rząd, jest ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej, która jest
dobrze oceniana przez rolników. Minister zapowiedział, że obecnie resort zaproponował
wprowadzenie zmian w ustawie, które zostały już przekazane do konsultacji.
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