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Lubuska Izba Rolnicza

Zielona Góra, 02.02.2016 r.

LIR - 3112016/PS

Pan
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta
Zielona Góra

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, w związku z zapytaniami rolników z byłej gminy Zielona

Góra, a obecnie obszaru administracyjnego miasta Zielona Góra, szczególnie części południowej,

chciałby uzyskać informację dotyczącą ewentualnej rekompensaty dla producentów rolnych za

wykluczenie ich gospodarstw z instrumentu wsparcia finansowego, jakim są płatności do obszarów,

w których produkcja rolna jest utrudniona (O W).

Do czasu połączenia się miasta Zielona Góra z gmina rolnicy rokrocznie składali wnioski

o płatność ONW, oczywiście jeśli do ich gruntów przysługiwała taka płatność. Na tym terenie są to

obszary nizinne z przewagą strefy II. Jest to niewątpliwie zastrzyk finansowy, wypłacany zazwyczaj na

przednówku. Mimo, iż informacje o tym, że w granicach administracyjnych miast płatność ONW nie

przysługuję, część rolników wnioskowało o wypłatę te~ płatności, [zwłaszcza ci, którzy podpisali 5-cio

letnie zobowiązania przed rokiem 2014. Agencja Restrt'lktUryZaCjii Modernizacji Rolnictwa zwraca się

do rolników o wycofywanie z wniosków płatności ON I W innymi przypadku mogą być oni posądzeni

o próbę wyłudzania pieniędzy od państwa. Jest też inna niewiadoma, czy jak rolnicy wycofają się

z płatności ONW, a mają jeszcze aktualne pięcioletnie zobowiązanie z tego tytułu, to nie zostaną

obciążeni sankcjami finansowymi, łącznie ze zwrotem otrzymanych do tej pory płatności.

Podejrzewamy, że nie, gdyż jest to sytuacja nadzwyczajna, na którą rolnik nie miał wpływu, niemniej

jednak grunty o niekorzystnych warunkach użytkowania pozostają, natomiast płatności do tych gruntów

zostały wycofane.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem, czy rolnicy, którzy zostali pozbawieni

wspomnianej płatności dla obszarów ONW, mogą liczyć na obiecaną rekompensatę ze strony Urzędu

Miasta w Zielonej Górze.

Zpoważaniem
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LUBUSKA IZBA ROLNICZA
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Pan
Andrzej Rochmiński
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Zielonej Górze
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Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, w związku z licznymi zapytaniami rolników z byłej gminy

Zielona Góra, a obecnie obszaru administracyjnego miasta Zielona Góra, szczególnie części

południowej, chciałby uzyskać informację jak rgląda sytuacja płatności dla obszarów

z ograniczeniami naturalnymi tj. ONW. Do czasu połąozenia się miasta Zielona Góra z gminą rolnicy

rokrocznie składali wnioski o płatność ONW, oczywiście jeśli do ich gruntów przysługiwała taka

ł "N . b . . II hl II R I . I 'l· . ..p atnosc. a tym terenie są to o szary nizmne z przewagą strelJI . o mcy zna ez I SIę W sytuacji

wyjątkowej, która jest zaskakująca nie tylko dla nich.
r

Po połączeniu miasta i gminy ich grunty nie

zmi~~i~ się i nadal ~a ~i~~ gospodarują. pozbawienir rolników tej płatności będzie prowadzić do

obniżenia konkurencyjności Ich gospodarstw w stosunkr do gospodarstw położonych na obszarach, na

których nie występują niekorzystne warunki użytkowaria gruntów. Chcielibyśmy wiedzieć w takim

razie jaki jest status tych rolników w związku z płatqościami ONW i czego, w tej sytuacji, mogą

spodziewać się ze strony Agencji Restrukturyzacji i Moaernizacji Rolnictwa.
I

Zpoważaniem
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Pan
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta
Zielona Góra

Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na pismo

z dnia 02.02.2016 r., znak: LIR - 31/2016/PS, w sprawie rekompensaty płatności ONW rolnikom,

którzy prowadzą gospodarstwa na terenie administracyjnym miasta Zielona Góra. Do biura LIR

wpływają wnioski od kolejnych rolników, dlatego istotne jest dla nas stanowisko Państwa w tej

sprawie.

Zpoważaniem

Otrzymują:

l. Adam U rbaniak

Przewodniczący

Rady Miasta Zielona Góra

Załączniki:

1. Pismo LlR-31/2016/PS

z dnia 02.02.2016 r.


