
UCHWAŁA Nr YI/39/2019

RADY GMINY GZY

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie sprzeciwu wobec zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 13.03.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i 
try bu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności 

dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku § 16 pkt 2 Statutu Rady Gminy Gzy 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/189/2018 z dnia 17 października 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 10581), Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Gzy wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 13 marca 2015r. 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 2014-2020w 
zakresie wprowadzanych zmian obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
poprzez zróżnicowanie Gminy Gzy na tereny, które utrzymały kwalifikację do płatności ONW 
oraz na tereny, które nie kwalifikują się już do wsparcia.

§ 2. Stanowisko Rady Gminy Gzy w sprawie 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 lubi innymi szczególnymi ograniczeniami” stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3 . Rada Gminy Gzy apeluje do Wójta Gminy Gzy o wystosowanie negatywnego 
stanowiska do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy oraz przewodniczącemu 
Rady Gminy Gzy.

2. Upoważnia się osoby, o których mowa w ust. 1 do podejmowania wszelkich działań 
zmierzających do przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom władzy publicznej 
oraz jej przedstawicielom.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Nr VI/39/2019 
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Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

STANOWISKO RADY GMINY GZY

w sprawie 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".

Rada Gminy Gzy zdecydowanie protestuje wobec wyłączenia z możliwości dofinansowania 
31 obrębów geodezyjnych na 36 wszystkich obrębów w gminie. Jednocześnie wnosimy o 
włączenie całego obszaru gminy Gzy do strefy objętej pomocą ONW na kolejne lata 
programowania.

Obecnie wprowadzana zmiana jest krzywdząca dla mieszkańców naszej gminy a pozbawienie 
gospodarstw rolnych dodatkowego wsparcia finansowego powoduje niezadowolenie i frustrację. 
Podejmowana obecnie przez Pana Ministra decyzja będzie skutkować bezpośrednio na dochody 
rolników w dłuższej perspektywie czasowej.

Rada Gminy Gzy sprzeciwia się stosowaniu takich metod w podejściu do wyznaczania 
obszarów ONW, które wprost prowadzą do dzielenia społeczeństwa.

Założonym celem zmiany sposobu delimitacji ONW miało być ujednolicenie w całej Unii 
Europejskiej kryteriów biofizycznych -  jak ogłosiło Ministerstwo Rolnictwa w opublikowanym 
uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Jednak wynik końcowy tych działań okazał się zgoła inny 
od oczekiwań, w tym m.in. rolników gminy Gzy.

Na bazie poprzednio obowiązujących metodologii oceny jakości gruntów rolnych w Polsce 
istniało w lokalnej społeczności powszechne przekonanie o tym, że uwarunkowania klimatyczno- 
glebowe są zbliżone i porównywalne na obszarze całej gminy a w przypadku subregionu północnego 
Mazowsza dotyczyło to znacznie większego obszaru. Dlatego podjęta decyzja jest niezrozumiała w 
szerokich kręgach rolników. W jej wyniku doszło bowiem do diametralnie różnego potraktowania nie 
tylko całych gmin ale nawet obrębów geodezyjnych na terenie jednej gminy o podobnym stopniu 
utrudnień w produkcji rolnej.
Na terenie gminy Gzy uwarunkowania klimatyczno-glebowe porównywalne są zarówno w zakresie 
klimatu (brak wody, długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym), 
dotyczących gleby (słaba przepuszczalność, kamienistość, uziarnienie gleby, głębokość strefy 
korzeniowej, słabe właściwości chemiczne) jak i w zakresie ukształtowania terenu.
Dlatego -  abstrahując od ciężkiej i na wysokim niewątpliwie poziomie naukowym pracy Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa włożonej we wdrożenie nowej delimitacji ONW -  
wprowadzane zmiany są dla szerokiej społeczności rolniczej niezrozumiałe.

Przedstawiając powyższe argumenty wnosimy o włączenie całego obszaru Gminy Gzy do 
strefy objętej działaniem „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami"
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