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W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 22.11.2019 r. otrzymaliśmy odpowiedz                          

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która naszym zdaniem nie jest odpowiedzią na 

zgłoszone przez nas problemy a jedynie wykładnią prawną. Zapewniamy, że znamy prawo, 

bo praktycznie   codziennie walczymy z jego niedoskonałościami i zawiłościami.  Naszą 

intencją było wskazanie jak bardzo prawo, na które powołuje się Ministerstwo odbiega od 

wymogów przed jakimi stoi współczesne rolnictwo. Ustawa o ochronie gruntów rolnych 

powstała w 1995 roku i była dobra w czasach, kiedy na wsi nie było odłogów i dzikich 

zalesień, bo byli rolnicy. Obecnie na wsi jest kilku większych rolników, którzy użytkują 

rolniczo może 20 – 30 % wiejskich zasobów gruntów rolnych. A reszta to (tu cytując pismo  z 

Ministerstwa) „właściciele, którzy  dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmując się 

produkcją rolną”  pobierają dopłaty. Możemy tu mnożyć przykłady właśnie takiego 

„wykorzystania” ustawy                 o płatnościach bezpośrednich. Nadmieniamy, że wielu z 

nich ubiega się także o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

używanego do celów rolniczych a nie prowadzi żadnej działalności rolniczej. Wykorzystują 

tu jedynie fakt, że posiadają grunty rolne.  Możemy również wskazać wiele przykładów, że 

właściciele zdegradowanych gruntów rolniczych  pozostają obojętni wobec decyzji wójta o 

przywrócenie gruntu do stanu użytkowania rolniczego, bądź wójt nie ma gdzie kierować 



decyzji, bo zakrzaczony grunt po prostu nie ma właściciela. Walka rolników z dzikim 

zakrzaczeniami na drodze postępowania sądowego to długotrwała, kosztowna i zniechęcająca 

batalia z kolejnymi odwoływaniami się do sądów wyższej instancji (w załączeniu przykład 

batalii).  

Uważamy, że główną przyczyną naszych problemów jest brak w krajowym 

prawodawstwie jednoznacznej definicji rolnika. Wyznacznikiem, że ktoś jest rolnikiem nie 

powinien być fakt posiadania gruntów rolnych a uzyskiwanie dochodu z nich uprawy.  

Kierując nasze pismo do naszych parlamentarzystów, do ludzi, którzy wywodzą się                     

z Ziemi Jasielskiej mieliśmy nadzieję, że jako pierwsi zareagują i podejmą próbę zmian 

ustaw, które w zderzeniu z obecną rzeczywistością po prostu zawodzą. Z żalem stwierdzamy, 

że zawiedli naszą wiarę w trafność ich wyboru. Jedynie spośród najbliższych nam władz 

lokalnych odpowiedz otrzymaliśmy od pana Starosty Jasielskiego. Zdajemy sobie sprawę, że 

jego działania i możliwości pomocy nam są niestety ograniczone  przepisami prawa. Prawa, 

które                      w naszym odczuciu powinno być instrumentem ułatwiającym życie. I to 

właśnie skłoniło nas do skierowania naszego pisma z 22.11.2019 r. do różnych jednostek 

mających wpływ na prawodawstwo.  

Panie Prezydencie mamy odczucie, że polskie ustawy dotyczące rolnictwa są 

nietykalne a przecież zmienia się nawet klimat.  
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Do wiadomości: 

1. Jarosław  Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości 

2. Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3. Zbigniew  Ziobro – Minister Sprawiedliwości 



 

 


