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W związku z planami zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, uprzejmie informuję, że

negatywnie opiniujemy pomysł wprowadzenia degresywności w wariantach „ochrona siedlisk ptaków”
oraz „szuwary wielkoturzycowe” pakietów przyrodniczych.

Przyrodnicze rezultaty tych pakietów są wprost proporcjonalne do objętej nimi powierzchni,

niezależnie jaka jest jej struktura własnościowa. Dlatego nie widzimy żadnego powodu, by stosować

degresywność. Duże, przekraczające 50 ha powierzchnie objęte tymi pakietami występują często w
cennych przyrodniczo obszarach. Należy na nich wspierać właściwe sposoby gospodarowania tak samo,
jak na powierzchniach małych.
Wprowadzenie
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Rolnośrodowiskowego, że zapewne konieczne byłoby zmodyfikowanie oceny oddziaływania PROW na
środowisko.

Zwracamy też uwagę, że dla skutecznego wykorzystywania programów rolnośrodowiskowych w

ochronie przyrody, reguły dostępu do tych programów powinny być stabilne i nie zmieniać się w
dłuższych okresach czasu. Powtarzające się próby inicjatywy Ministerstwa co do wprowadzania
degresywności uważamy za szkodliwe dla idei programu.
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W związku z planami zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z „nowymi wyzwaniami”,
zwracamy uwagę że budowa zbiorników retencyjnych jest działaniem o kontrowersyjnym charakterze i
oddziaływaniu na środowisko. Lepszym dla środowiska i dla rolnictwa sposobem retencjonowania wody
jest retencjonowanie jej w gruncie, w szczególności w naturalnych torfowiskach.

W związku z tym, proponujemy by zamiast o "budowie małych zbiorników retencyjnych ..." pisać o

"budowie urządzeń umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencję glebową i zapobieganie odwadnianiu, a

także renaturyzacji torfowisk i cieków w sposób odtwarzający ich zdolność retencyjną ...".

