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Świebodzin, 2 marca 2009 r.

Sz. P.
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Warszawa

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w
sprawie minimalnych norm, Klub Przyrodników przedstawia następujące opinie i wnioski:

W § 1 ust. 1 pkt 2, dodać punkt 3a)
3a) w przypadku łąk i pastwisk, dla których szczególne wymogi dotyczące ich
użytkowania zostały określone w planie zadań ochronnych lub planie ochrony
sporządzonym na podstawie przepisów o ochronie przyrody – okrywa roślinna jest
koszona i usuwana co najmniej raz w roku lub są na nich wypasane zwierzęta w
sezonie pastwiskowym w terminach i w sposób zgodny z ustaleniami tego planu.
Uzasadnienie: Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 (a także inne
plany ochrony form ochrony przyrody) mogą określać lokalne wymogi np. względem terminu
i sposobu wykorzystywania użytków zielonych (np. opóźnione terminy koszenia – w tym
późniejsze niż 31 lipca). Ponieważ plany zadań ochronnych i plany ochrony będą aktami
prawa miejscowego, rolnik będzie obowiązany do przestrzegania ich ustaleń. Rolnik nie ma
obowiązku w takiej sytuacji

(choć może) występować o wsparcie w ramach działania

Program rolnośrodowiskowy ani działania Płatności Natura 2000 – niedopuszczalna jest więc
sytuacja, gdy nie występując o takie wsparcie, a postępując zgodnie ze specyficznymi
ustaleniami planów ochrony, byłby karany uznaniem zagospodarowania za „niezgodne z
minimalnymi normami” i tym samym pozbawiony płatności bezpośrednich.

Punktowi 3 dodawanemu do § 3 nadać brzmienie:
3) rolnik jest obowiązany do zachowania naturalnych elementów krajobrazu, w tym w
szczególności:
a) cieków naturalnych,
b) zakrzewień i zakrzewień śródpolnych,

c) bagien śródpolnych i oczek wodnych

d) pasów nieużytkowanje roślinności na granicach pól
Uzasadnienie: Ograniczenie obowiązku zachowania cech krajobrazu, o których mowa w
załączniku III Rozporządzenia Rady 73/2009 tylko do cieków naturalnych i w dodatku tylko
do posiadających własną nazwę urzędową, jest zdecydowanie niewystarczające i sprawia
wrażenie próby „obejścia” wymogu zachowywania cech krajobrazu. Liczba takich cieków na
gruntach rolnych jest minimalna, o ile w ogóle występują! Jedną z przesłanek Rozporządzenia
Rady 73/2009 było „wzmocnienie przepisów wspólnotowych mających na celu ochronę cech
krajobrazu”. Proponowana przez Ministerstwo regulacja takiego wzmocnienia nie zapewnia i
tym samym musiałaby być uznana za naruszającą Rozporządzenie 72/2009.
Konieczne jest, by „zachowanie cech krajobrazu” polegało na zachowaniu tych
przyrodniczych elementów krajobrazu rolniczego, które w Polsce występują jeszcze dość
często i mają kluczowe znaczenie dla różnorodności biologicznej terenów rolniczych – a więc
w szczególności śródpolnych zabagnień i oczek wodnych oraz zakrzewień i zakrzewień
śródpolnych

W §4 ust. 1 zdaniu wprowadzającemu nadać brzmienie:
Grunty rolne, na których znajdują się naturalne elementy krajobrazu, o których mowa
w § 3 pkt 3, lub:
Uzasadnienie: konsekwencja sformułowanego wyżej wniosku o uzupełnienie § 3 pkt 3.

W §4 ust. 1 pkt 1b nadać brzmienie:
b) mające znaczenie dla ochrony wód,

gleb lub chronionych gatunków roślin,

grzybów i zwierząt,
Uzasadnienie: zachowanie chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt (np. miejsca
gniazdowania chronionych gatunków ptaków, stanowiska chronionych porostów) powinno
być taką samą przesłanką do zachowania zakrzewień, jak ochrona gleb i wód. W przeciwnym
razie system minimalnych norm będzie stymulować niszczeienie miejsc lęgowych ptaków i
miejsc rozmnażania się gatunków chronionych, tworząc sprzeczność z dyrektywą ptasią i
dyrektywą siedliskową,

z poważaniem

do wiadomości

Pan Marek Nowicki, Minister Środowiska

Pan Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

