
Apel 

Rady Gminy Lubawa podjęty na V sesji 27 luty 2019 wzywający do ponownej 

analizy obszarów wykluczonych z ograniczeo naturalnych – ONW. 

 

W związku z publikacją projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy  

finansowej w ramach działania „ Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

samorząd gminny stanowczo sprzeciwia się zaproponowanym rozwiązaniom, w stosunku do niżej 

wymienionych obszarów na terenie Gminy Lubawa dla których obniżono dopłaty o których mowa w 

art. 31 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr.1618/2005 

Ideą płatności ONW jest wyrównywanie szans w postaci dopłat, w celu zapewnienia ciągłości 

rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym utrzymania żywotności obszarów wiejskich, zachowania 

walorów krajobrazowych, promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zapobieganie 

wyludnieniu. 

Niestety nowa delimitacja obszarów ONW spowodowała, że w Gminie Wiejskiej Lubawa na 

26 obrębów ewidencyjnych 15 obrębów ewidencyjnych do których zalicza się: Byszwałd, Fijewo, 

Grabowo, Losy, Lubstyn, Mortęgi, Omule, Pomierki- Kołodziejki, Prątnica, Rakowice, Rożental, 

Targowisko, Tuszewo, Wałdyki i Złotowo  po 2020 r. zostanie pozbawione płatności z tytułu 

gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych. Jak czytamy w uzasadnieniu 

do projektu w/w rozporządzenia zmiana sposobu wyznaczenia ONW w okresie programowania 2014-

2020 jest wynikiem zastosowania jednolitych kryteriów biofizycznych w całej Unii Europejskiej które 

dotyczą: klimatu (długośd okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), 

gleby (słaba przepuszczalnośd gleby, uziarnienie gleby i kamienistośd, głębokośd strefy korzeniowej, 

słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotnośd gleby) oraz ukształtowania terenu. 

Według naszej oceny,  15 obrębów w naszej Gminie zostało w sposób krzywdzący dla 

rolników scharakteryzowanych jako te, które nie mają znaczących ograniczeo naturalnych, tj. co 

najmniej 60 % użytków rolnych w danym obrębie nie spełnia przynajmniej jednego z podanych wyżej 

kryteriów biofizycznych. Tak duże różnice biofizyczne  między sąsiadującymi ze sobą obrębami, budzą 

nasze poważne wątpliwości. 



Ponadto samorząd gminny wnioskuje aby wyznaczanie obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi w oparciu o kryteria biofizyczne było dokonywane trzyetapowo, na poziomie gmin (I 

etap), obrębów ewidencyjnych – w przypadku braku kwalifikacji całej gminy (II etap) oraz typów gleb 

i klas bonitacyjnych – w przypadku braku kwalifikacji całego obrębu ewidencyjnego (III etap). 

W ostatnich latach coraz częściej widad z jak trudnymi warunkami muszą zmagad się rolnicy, 

susza 2015 roku, podtopienia w 2017 r. i wreszcie susza, która dotknęła rolników w ubiegłym roku. 

Ograniczenie środków finansowych w ramach tego działania dla tak dużego grona rolników przyniesie 

odwrotny skutek od zamierzonego. Czy fakt, iż rolnicy ze względu na „głód” ziemi, dzięki wielkiej 

determinacji i własnego wkładu pracy byli w stanie nierzadko włączyd do produkcji grunty nie 

użytkowane rolniczo lub znacznie poprawid jakośd uprawianej gleby, ma teraz skutkowad odmową 

przyznania płatności ONW do tych terenów? Należy także zaznaczyd, że w kontekście obowiązywania 

,,Programu działao mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’’, wielu rolników będzie musiało 

ograniczyd ilośd stosowanych nawozów co spowoduje iż produkcja nie będzie już taka intensywna. 

Zdaniem samorządu gminnego, warunki gospodarowania są coraz trudniejsze, niska 

opłacalnośd produkcji i wysokie koszty coraz bardziej zniechęcają rolników do prowadzenia 

gospodarstw rolnych, a potencjalni następcy uciekają z obszarów wiejskich. 

Rada Gminy Lubawa kierując się troską o interesy rolników wnioskuje o zainicjowanie 

stosownych zmian w projekcie ww. rozporządzenia, uwzględniających ww. zagadnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 


