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Formalne umowy dzierżawy
lepsze dla wydzierżawiającego
i dla dzierżawcy
„Skoro deklaruje się we wniosku o dopłaty, że jest się rolnikiem,
to należy liczyć się z kontrolami, którym oni podlegają”
W czasopiśmie „Strefa Agro” z września br., padło stwierdzenie: „Coraz bardziej będzie się ujawniać niespójność statystyk z realiami naszego rolnictwa. Mamy 1,3 mln wniosków
o dopłaty, z czego połowa wnioskodawców nie orze i nie sieje. Ten problem będzie narastał i w końcu będzie trzeba z nim
się zmierzyć”.
Co do prawdziwości stwierdzenia tego faktu nikt nie ma
wątpliwości. Można spierać się czy proporcja pół na pół między wnioskodawcami prowadzącymi działalność rolniczą,
a wnioskodawcami ograniczającymi swoją aktywność rolniczą tylko do złożenia wniosku jest prawdziwa, czy aby tych
drugich nie jest więcej. Co zaś się tyczy konieczności zmierzenia się z tym problemem, to należy stwierdzić, że nastąpi
to dość szybko, za sprawą ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Bowiem obowiązują przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Wymuszają one wprowadzenie na terenie całego
państwa Programu działań mającego na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.
Dotychczas tego typu programy ustanawiane były tylko dla
wyznaczanych obszarów szczególnie narażonych (OSN) na
odpływ do wód azotanów ze źródeł rolniczych.
Program zawiera:
1. Określone środki oraz sposoby postępowania w zakresie
praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami
nawożenia oraz gospodarki nawozami w gospodarstwach
rolnych. Obejmują one:
a) ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów,
w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagę między
możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na
azot, a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia,
b) wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze
wykorzystanie nawozów oraz dawek nawozów i sposoby
nawożenia,
c) określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych
rodzajów nawozów jest zabronione,
d) określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich
przechowywania,
e) planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin,
f) określenie listy upraw intensywnych,
g) określenie współczynników przeliczeniowych DJP zwierząt gospodarskich,
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h) określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego,
i) określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc
do przechowywania odchodów zwierzęcych,
j) określenie średnich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i koncentracji zawartego w nich azotu,
w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego,
jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania,
k) określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych
mineralnych,
l) określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych
dla upraw w plonie głównym,
m) określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych, wykorzystywanych rolniczo, zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku
na 1 ha użytków rolnych.
2. Sposób dokumentowania realizacji programu działań.
3. Określenie harmonogramu rzeczowego i czasowego realizacji środków, związanych z procesami nawożenia
o których mowa w pkt 1 a-e.
Stosowanie programu obowiązuje podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej
oraz prowadzące działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. Kontrola respektowania programu jest przypisana organom
Inspekcji Ochrony Środowiska. Na potrzeby wykonywania
kontroli, organy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnione do wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie
ewidencji producentów oraz ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dane te
udostępnia nieodpłatnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I właśnie, te dane w wielu przypadkach
wymuszą potrzebę zmierzenia się z problemem rozmijania
się ilości podmiotów wnioskujących o płatności z ilością
podmiotów faktycznie prowadzących działalność rolniczą.
W pierwszym rzędzie powodem może być wymóg stosowania w okresie roku dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo, zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu
w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Spośród podmiotów prowadzących produkcję zwierzęcą, uprawiających
grunty pod potrzeby powierzchni paszowej dla utrzymywanych zwierząt, jest wielu, którzy nie wnioskują o dopłaty do
gruntów dzierżawionych. Bowiem dzierżawią je w ramach
umowy ustnej, zgodnie z którą użytkownik nie płaci czynszu dzierżawnego, a o dopłaty występuje wydzierżawiający, choć zgodnie z prawem nie ma do nich prawa. Wszak
w szczegółowej instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności jest jednoznaczny zapis, cytuję: płatności
przysługują faktycznemu użytkownikowi, który rzeczywiście
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wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. W takich przypadkach kontrola danych z rejestru zwierząt i danych z rejestru wniosków o dopłaty, może wykazywać w danym
gospodarstwie nadprodukcję nawozów naturalnych
w stosunku do użytkowanych gruntów. A zatem, trzeba
będzie wykazać, gdzie pozbywany jest nadmiar produkowanego nawozu. Wskazanie gruntów należących do
innego właściciela, który wnioskuje o dopłaty do nich,
z formalnego punktu widzenia jest obrotem nawozami naturalnymi. Zaś ustawa o nawozach i nawożeniu
z dnia 10 lipca 2007 r. stanowi, że nawozy naturalne
mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, którą należy przechowywać co najmniej przez 3 lata od dnia jej
wygaśnięcia. Stanowi też, że nabywca nawozu naturalnego, opracowuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy plan nawożenia, jednak nie później niż do dnia
rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego. Tym samym, na wydzierżawiającym grunty na takich warunkach spoczywają obowiązki. Jest też narażony na sankcje, gdyż przywołana na początku ustawa Prawo wodne stanowi, że podmioty prowadzące produkcję rolną,
w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz prowadzące
działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, ponoszą opłatę
za:
1. stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami maksymalnie 2000 zł,
2. przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie
z przepisami - maksymalnie 3000 zł,
3. prowadzenie dokumentacji działań niezgodnie
z przepisami albo jej brak - maksymalnie 500 zł,
4. brak wymaganego planu nawożenia azotem - maksymalnie 500 zł.
To jest jeden z przykładów, który najszybciej rzuci
się w oczy. Są jeszcze inne, które mogą skłonić służby kontrolne do wizyty u wydzierżawiającego grunty
rolne, który jest rolnikiem tylko z racji występowania
o dopłaty, a nie z racji prowadzenia działalności rolniczej. Choćby w kwestii obowiązku ubezpieczenia połowy uprawianych roślin na jego gruntach, albo obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych
przy użyciu środków ochrony roślin. Bo skoro deklaruje
się we wniosku o dopłaty, że się jest rolnikiem, to należy liczyć się z tym, że podlega się kontrolom, którym
podlegają rolnicy. Zresztą na końcowej stronie wniosku
nad składanym podpisem jest zapis „Zobowiązuję się
do umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego”.
Dlatego należy zadać pytanie, czy taka forma dzierżawy nie powinna być zastąpiona formalnymi, legalnymi
umowami, określającymi warunki dzierżawy i wielkość
czynszu dzierżawnego. Wydzierżawiający miałby pożytek z tytułu posiadania gruntu i nie byłby narażony na
sankcje za niespełnianie wymogów, obowiązujących
rolników. Dzierżawca natomiast, miałby przejrzystość
w funkcjonowaniu gospodarstwa i niejednokrotnie większe szanse na wykorzystanie unijnych funduszy. Zaś
organy kontrolujące mniej podmiotów do kontrolowania. Nie byłoby rozdźwięku między statystyką a realiami
w rolnictwie, o których mowa na wstępie.
Marcin Jakubowski
PZDR w Bielsku-Białej

Nowy rok
szkolny - nowa
infrastruktura

Z początkiem roku szkolnego, w obecności uczniów
i pracowników, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi
na drodze pożarowej, na terenie Zespołu Szkól Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.
Inwestycja w kwocie 1.318 263,66 zł, została całkowicie
sfinansowana ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie na terenie parku została zmieniona
organizacja ruchu i obowiązuje tzw. „strefa zamieszkania”,
co daje szczególne uprawnienia dla pieszych - są traktowani priorytetowo.
Oprócz tej inwestycji, również na terenie parku w Nakle Śląskim, budynki szkoły zostały poddane termomodernizacji, za kwotę blisko 900.000 zł. Budynki pokryto
żółtą elewacją, która znakomicie wpisuje się w krajobraz
wiekowego parku.
Jestem bardzo zadowolona ze zmian. Duża w tym
rola organu prowadzącego i pracowników, z racji tego,
że wszystkie inwestycje podlegały ustawie o zamówieniach publicznych, co wiązało się z ciężką pracą całego
zespołu. Pomimo remontu, nauka w szkole, w tym czasie,
przebiegała bez zakłóceń.
To jeszcze nie koniec zmian oblicza Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Planujemy w najbliższym czasie zmienić wiekowe ogrodzenie, wyremontować sanitariaty i zakupić kombajn oraz
wyremontować budynek, który wcześniej spełniał funkcję
gospodarczą, a obecnie będzie nowoczesnym zapleczem
dla techników weterynarii. Takiego remontu te obiekty nie
przeżyły nigdy, od początku swojego istnienia.
Kolejnym punktem do dumy kierownictwa szkoły, jest
w tym roku bardzo dobry nabór do ZSCKR i poszerzenie
swojej oferty o nowy kierunek - Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.
Tekst: Łucja Chrzęstek-Bar,
Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim
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