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Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak

Opinia prawna na temat możliwości korzystania z "płatności ONW" przez

rolników z terenu byłej gminy(wiejskiej) Zielona Góra funkcjonujących nadal w nowej

strukturze administracyjnej Miasta Zielona Góra.

1. Uwagi wprowadzające
I
I

1 stycznia 2015 r. nastąpiło połączenia miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą

(wiejską) Zielona Góra w powiecie zielonogórskim, zgodnie z rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych

gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz

gminy'. Rodzi to różne problemy, gdyż nie wszystkie zagadnienia występujące w praktyce

objęte są regulacją prawną. W braku wyraźnych rozstrzygnięć prawodawcy należy

rozwiązywać te problemy w oparciu o zasady leżące u podstaw porządku prawnego RP.

Niniejsza opinia dotyczy jednego z takich problemów praktycznych - możliwości

korzystania z "płatności ONW" przez rolników z terenu byłej gminy(wiejskiej) Zielona Góra

funkcjonujących nadal w nowej strukturze administracyjnej Miasta Zielona Góra.

W byłej gminie Zielona Góra obowiązywała "płatność ONW" w związku z tym, że na

terenie 1 O sołectw występowały obręby geodezyjne zaliczane do poszczególnych stref ONW.

Wykaz tych obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów jest określony w

załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach

działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-20132. Załącznik ten nie został zmieniony i obowiązuje

nadal po połączeniu miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą (wiejską) Zielona

Góra. Oznacza to z mocy prawa występowanie w niezmienionym kształcie obrębów

geodezyjnych zaliczanych do poszczególnych stref ONW. Nastąpiło jednak nowe określenie

obrębów geodezyjnych na potrzeby statystyczne (GUS).

l Dz. U. z 2014 r. poz. 1023.
2 Dz.U. z 2009 r. li' 40
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2. Istota wspierania gospodarowania na ONW objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich

Pomoc finansowa w ramach wpierania gospodarowania na ONW objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich "to dopłaty wyrównawcze, które mają na celu zapewnienie

ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym utrzymanie żywotności obszarów

wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych, promocję rolnictwa przyjaznego dla

środowiska oraz zapobieganie wyludnieniu. Obszary ONW to tereny, na których produkcja

rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne, ale także występuje tu możliwość

nadmiernego wyludnienia"}. Pomoc jest udzielana w postaci zryczałtowanych dopłat do

hektara użytków rolnych.

W opiniowanym przypadku do ONW zaliczyć należy "obszary nizinne -gdzie występują

ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi

warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą

terenu oraz wskaźnikiem demograficznym i znacznym udziałem ludności związanej z

rolnictwem,,4.

Oznacza to, że wpieranie gospodarowania na ONW odbywa się tylko na obszarach
I

wiejskich. Tym samym dla opiniowanej sprawy istotne znaczenie ma ustalenie pojęcia

obszarów wiejskich.

Rozwój obszarów wiejskich odgrywa coraz większą rolę w polityce zarówno UE jak i jej

krajów członkowskich. Powstały niedawno w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów UE5.

Stanowi on kontynuację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koresponduje on z zakończonymi w grudniu 2013 r. reformami, które towarzyszyły szerzej

zakrojonej aktualizacji wspólnej polityki rolnej UE (WPR). Przyjęto wówczas podstawowe

akty prawa unijnego na lata 2014-2020. Zakładają one, że polityka polegająca na wsparciu

rozwoju obszarów wiejskich będzie realizowana za pośrednictwem krajowych lub

3 http://gajanet.pl/przyjazne-rolnictwo/onw---obszary-o-niekorzystnych-warunkach-
?ospodaro/

http://www.minrol.gov.pl/W sparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW -2007 -20 13/Dzialania-
PROW-2007-20l3/0s-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Wspieranie-
gospodarowania -na-o bszarach -gorskich -i-innych-o bszarach -0-niekorzystnych -warunkach-
~ospodarowania-ONW - tam też szerzej na temat definicji ONW
) M.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130512013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005.
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regionalnych siedmioletnich programów rozwoju obszarów wiejskich. Do najważniejszych

celów reformy prawa UE i polityki UE w sferze rozwoju obszarów wiejskich zaliczyć należy

uproszczenie przepisów lub zmniejszenie związanych z nimi formalności administracyjnych

oraz ulepszenie pod względem merytorycznym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Pomoc finansowa ze środków Programu jest skierowana głównie do sektora rolnego

ze względu na jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Tym

samym dopłaty wyrównawcze dla ONW stanowią element realizacji zasady zrównoważonego

rozwoju ustanowionej wart. 5 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że "w

ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się nie tylko ochrona przyrody czy

kształtowanie ładu przestrzennego, ale także należyta troska o rozwój społeczny i

cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury niezbędnej dla

- uwzględniającego cywilizacyjne potrzeby - życia człowieka i poszczególnych wspólnot"."

Współcześnie występuje nie tylko fragmentaryzacja i rozproszenie regulacji prawnej

dotyczącej tej pomocy ze środków PROW, ale też i samego pojęcia obszarów wiejskich, co

ma istotne znaczenie praktyczne. Należy tu podkreślić, że definicji tej nie zawiera ustawa z

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najbardziej powszechnie stosowana definicja pojęcia obszarów wiejskich pochodzi z

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego". Według niej obszary

wiejskie są to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys.

mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych

kończących się maturą. Przyjęta definicja obszarów wiejskich jest dość szeroka i nie

przewiduje się dalszego rozszerzenia pojęcia obszarów wiejskich. Innego określenia pojęcia

obszarów wiejskich używa GUS. Według jego definicji obszar wiejski to teren położony poza

granicami administracyjnymi miast". Z kolei Według OECD obszarem wiejskim jest teren, na

którym gęstość zaludnienia jest niższa niż 150 osób na km kw.9 Według dokumentów Unii

Europejskiej obszarem wiejskim jest teren, na którym gęstość zaludnienia jest niższa niż 100

osób na km kw., a przeważająca część gruntów wykorzystywana jest dla potrzeb rolnictwa,

6 wyrok z 6.6.2006 r., K 23/05, OTK-A 2006, Nr 6, poz. 62.
7 Zob. http://www.serwisprawa.pl/definicje.393 ,obszar-wiejski#sthash. 9ED lu8w8.dpuf
8 Zob. Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010.2013. GUS, Warszawa, s. 17.
9 Zob. Kapusta F., Podstawy zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce.
W: Kłodziński M., Dzun W. (red. nauk.) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Instytut
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2005, s. 57-58.
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leśnictwa, rybołówstwa, działalności gospodarczej i kulturalnej mieszkańców, rekreacji poza

terenami miejskimi itd. 10 Na te rozbieżności w określeniu znaczenia pojęcia obszarów

wiejskich nakłada się to, że w niektórych polskich ustawach istotnych dla rozwoju tych

obszarów ze względów fiskalnych w ogóle nie ustala się ich definicji. Przykładem może być

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa określająca przesłanki zwolnień

od niektórych podatków ważnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą na

obszarach wiejskich - np. agroturystykę. W takiej sytuacji rację należy przyznać

następującemu poglądowi: "jeżeli ustawa nie zawiera definicji legalnej (ustawowej) nie

stosuje się wprost definicji z innych aktów prawnych, tym bardziej, że ZPORR

[Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - przyp. BB} nie ma rangi

ustawy. Dokonując wykładni przepisów prawa można stosować wykładnię językową, stosując

(posiłkując się) m. in. definicjami z innych przepisów, słowników [... ]"11. Należy tu dodać,

że uwzględnić powinno się przede wszystkim orzecznictwo sądowe, zwłaszcza sądów

administracyjnych.

Sformułowano w nim następujące stanowisko dotyczące pojęcia obszarów wiejskich: "Do

nowelizacji z 1995 1'. (Dz.U. Nr 124, poz. 601 ze zm.) ustawa o samorządzie terytorialnym

przewidywała, że sołectwa mogą być tworzone tylko na terenach wiejskich. Obecnie takiego

przepisu nie ma i brak ograniczeń w tym przedmiocie sprawia, że sołectwa bywają

jednostkami pomocniczymi także w miastach. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach, gdy na

skutek przesunięcia granic miasta w jego obszar włącza się tereny o charakterze wiejskim lub

'byłym' wiejskim a obecnie podmiejskim, na którym istnieją sołectwa. Przywiązanie

mieszkańców i tradycja sprawiają, że mimo włączenia tych terenów w granice miasta,

jednostkami pomocniczymi są tam wciąż sołectwa. Za pozostawieniem sołectw na terenach

włączonych do miast, oprócz względów sentymentalnych, mogą też przemawiać względy

natury praktycznej. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 1'. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 1'. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rada nie może uszczuplić

dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

Nienaruszalność praw sołectw może być zatem czynnikiem przesądzającym o pozostawieniu

sołectw w granicach miast. Naturalny proces rozszerzania się miast doprowadza do

wchłonięcia wsi i do likwidacji sołectw, co miało miejsce w wielu gminach. Ta likwidacja

lO http://www.ases.org.pl/files/575/477274718351e/polityka UE dot obszarow
_wiej skich. pdf.
II http://www.serwisprawa.pllporady ~rawne,4S,943,definicja-terenow-w'ejskich).
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mogła być przedwczesna, a gdy charakter terenu pozwala na uznanie obszaru tworzonej

jednostki za 'wieś' to można powrócić do starej nazwy i struktury". 12

Do tego stanowiska NSA odwołuje się w swoim orzecznictwie stwierdzając: "w

określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie (istnienie) sołectwa w mieście, lecz

możliwość ta musi być rozważana w granicach i na podstawie prawa, a zatem dopuszczalne

jest tworzenie sołectw jedynie na terenach, którym można przypisać cechy obszarów

wiejskich. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że utworzenie sołectwa nie może

polegać na zmianie nazwy i przypisaniu jej jednostce pomocniczej na terenie ścisłej

zabudowy miejskiej". 13

Dla uznania istnienia obszaru wiejskiego znaczenie mają w myśl orzecznictwa sądów

administracyjnych następujące czynniki: występowanie upraw rolnych, prowadzenie usług
I

rolniczych, występowanie zabudowy letniskowej, nie występowanie zwartej zabudowy

miejskiej 14.

4. Przeslanki korzystania z "płatności ONW" przez rolników z terenu byłej

gminy(wiejskiej) Zielona Góra funkcjonujących nadal w nowej strukturze

administracyjnej Miasta Zielona Góra

II Niezmienność regulacji prawnej.

Jak wskazano we wstępie wykaz obszarów ONW określony w załączniku do

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

"Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013. Załącznik ten dotychczas nie został zmieniony. Implikuje to w przypadku

odmowy korzystania z "płatności ONW" przez rolników z terenu byłej gminy(wiejskiej)

Zielona Góra konieczność wskazania aktu prawnego derogującego to rozporządzenie albo

expressis verbis albo na skutek zastosowania innej metody (np. derogacji przez późniejszy akt

12 wyrok NSA z 4.02. 2014 r., II OSK 2915/13, http://orzeczenia.nsa.gov.plldoc/
C65608D022
13 wyrok NSA z 4.3.2015, II OSK 2900/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6l45F19B29.
14 Zob. np. Wyrok WSA w Poznaniu z 6.8.2014, IV SAlPo 503/14, http://orzeczenia.
nsa.gov.pl/docl 77AB 18B219
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o identycznej treści). Brak takiej regulacji oznacza dalsze skuteczne obowiązywanie tego

załącznika i uznanie na jego podstawie występowania obrębów geodezyjnych zaliczanych do

poszczególnych stref ONW na terenie miasta Zielona Góra.

Podstawą zmiany klasyfikacji obrębów geodezyjnych pod względem korzystania z

płatności ONW nie mogą być przesłanki statystyczne. Prowadziłoby to do zróżnicowania

obszarów wiejskich jedynie w zależności od ich położenia względem dużych miast, a nie w

zależności od typu gospodarowania. Organ władzy państwowej zobowiązany przestrzegać

zasady legalizmu wynikającej a art. 7 Konstytucji powinien opierać się na wyraźnie

sformułowanym przepisie prawnym. W państwie praworządnym wszelka działalność władcza

wymaga podstaw prawnych, tzn. legitymacji w prawnie nadanym upoważnieniu do działania.

Tym zaś nie jest klasyfikacja prowadzona na potrzeby statystyczne.

Zmiana klasyfikacji tych obszarów wymagałaby przeprowadzenia przez odpowiedni

organ władzy publicznej badań wskazujących na skalę występowania mierników

uzasadniających uznanie danego terenu za pozbawiony cech obszaru wiejskiego W myśl

orzecznictwa sądów administracyjnych należy tu wziąć pod uwagę następujące czynniki:

skalę występowania cech typowo miejskich związanych z przeważającą zabudową miejską,

odsetek mieszkańców będących płatnikami podatku rolnego, odsetek powierzchni stanowiącej
isna danym obszarze grunt rolny )

21 Niezmienność stanu faktycznego

O zaliczeniu do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania przede

wszystkim decyduje zachowanie przez nie cech określonych w przepisach unijnych i polskich

przepisach prawnych oraz zachowanie cech właściwych dla obszarów wiejskich.

Należy tu dodać, że "obszary typu nizinnego kwalifikowane były za pomocą

mierzalnych i obiektywnych kryteriów opaltych o wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni

produkcyjnej (WWRPP) oraz czynniki demograficzne, takie jak gęstość zaludnienia w gminie

i procent ludności w gospodarstwach rolnych. Wskaźnik WWRPP charakteryzuje jakość i

przydatność gleb, warunki klimatyczne, stosunki wodne oraz warunki rzeźby terenu, oddając

wpływ tych czynników na potencjał plonowania. Wszystkie powyższe czynniki (wskaźniki

cząstkowe) punktowane były w skali, której zakres ustalono, biorąc pod uwagę ich znaczenie

w tworzeniu plonu.

15 Zob. wyrok NSA
gov.pl/doc/6145F19B29

I
/1,

z 4.3.2015, II OSK 2900/14, http:// orzeczenia. nsa.
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Największą wagę w waloryzacji (liczbę punktów) miały jakość i przydatność gleb

oszacowane na podstawie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej gleb.

Powierzchnie klas bonitacyjnych na waloryzowanym obszarze ustalane były na podstawie

danych ewidencji gruntów, a powierzchnie kompleksów przydatności rolniczej na podstawie

map glebowo-rolniczych przetworzonych do postaci cyfrowej. Warunki rzeźby

charakteryzowane były za pomocą wymiernego wskaźnika waloryzacji wyprowadzonego na

podstawie klasyfikacji spadków terenu i typu rzeźby - klasyfikację i obliczenia punktacji

rzeźby wykonano z wykorzystaniem algorytmów, w oparciu o numeryczny model terenu o

dużej rozdzielczości (25 x 25 m) - obszary górskie o dużych deniwelacjach uzyskały 0,5 pkt,

natomiast wskaźnik obszarów o rzeźbie płaskiej i dobrym odpływie dochodził do 5 pkt.

Jakość stosunków wodnych punktowana była na podstawie ilości wody, jaką może

retencjonować profil glebowy ze względu na skład granulometryczny poszczególnych

poziomów gleby oraz położenie w rzeźbie terenu. Źródłem danych charakteryzujących

budowę profilu glebowego i układ poziomów glebowych były cyfrowe mapy glebowo-

rolnicze.

Waloryzację klimatu przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych z wielolecia

(opadów, temperatury i długości sezonu wegetacyjnego), przy czym obszary o klimacie

najmniej korzystnym uzyskały l pkt, a obszary znajdujące się w najlepszych warunkach do

15 pkt. Wyliczenie wskaźnika agroklimatu sprowadzało się do wyrażenia plonów na danym

obszarze w funkcji parametrów meteorologicznych - funkcje te wyjaśniały obserwowaną

zmienność plonów.

Powyższy opis wskazuje, że wyznaczanie wskaźnika waloryzacji było procesem opartym na

mierzalnych kryteriach realizowanym za pomocą metod numerycznych

(komputerowych)". 16

W świetle przedstawionych wyżej rozważań na temat pOJęCIa ONW i pOJęCIa

obszarów wiejskich można bez trudu wskazać, że obszary ONW określone w załączniku do

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. nie zmieniły

swojego charakteru po połączeniu w 2015 r. miasta na prawach powiatu Zielona Góra z

gminą Zielona Góra. Rolnicy zamieszkali na tych obszarach nadal prowadzą gospodarstwa

rolne w wymiarze czasu stosownym do zakładanego przez rolnika prawidłowego

funkcjonowania gospodarstwa, zgodnie ze strukturą gospodarstwa rolnego, przy

uwzględnieniu Jego obszaru, liczby pracujących w nim osób oraz używanego sprzętu

16 http.z/www.sejm.gov.pl/sejm 7.nsf/lnterpelacjaTresc.xsp?key=7EA6AFB5
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rolniczego. Tym samym występuje określona w orzecznictwie sądów administracyjnych, i

omówiona już okoliczność pozwalająca w granicach i na podstawie prawa przypisać cechy

obszarów wiejskich gospodarującym tam rolnikom. To zaś stanowi konieczną przesłankę dla

uznania, że w przypadku występowania niekorzystnych warunkach gospodarowania można

nadal kwalifikować te obszary jako ONW.

3/ Niezmienność celu pomocy finansowej

Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW w granicach

miasta Zielona Góra mają nadal za zadanie kompensowanie istniejących utrudnień w

stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW. Stanowią one instrument

wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych n~ obszarach, na których produkcja

rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne, a te nie uległy

zmianie wraz z połączeniem dawnej gminy wiejskiej Zielona Góra z miastem Zielona Góra.

Kryteria udzielania pomocy nie uległy zmianie. Ich spełnienie powinno być oceniane

na dotychczasowych zasadach indywidualnie dla każdego rolnika - beneficjenta.

5. Konkluzja

Na podstawie dotychczasowych rozważań należy stwierdzić możliwość

korzystania z "płatności ONW" przez rolników z terenu byłej gminy(wiejskiej) Zielona

Góra funkcjonujących nadal w nowej strukturze administracyjnej Miasta Zielona Góra.

Zielona Góra 2 kwietnia 2016 r.
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