
STANOWISKO 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 25 września 2017 r. 
 

w sprawie sytuacji w rolnictwie w związku z obfitymi i nawalnymi opadami deszczu 

skutkującymi podtopieniami gruntów rolnych i będących na nich upraw 

 

            Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przychylając się do postulatów 

zgłaszanych przez rolników oraz organizacje rolnicze i związki zawodowe rolników, zwraca 

się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie podjęcia działań organizacyjnych                       

i prawnych, mających na celu zmianę przepisów w zakresie dochowania terminów 

dotyczących realizacji przez rolników działań w ramach praktyk spełnienia wymogów 

zazielenienia w roku 2017.  

Sejmik zwraca uwagę, że w roku 2017 w zakresie realizacji praktyk dotyczących 

spełnienia wymogów zazielenienia obowiązują następujące terminy: 

- międzyplon ścierniskowy należało wysiać w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia                                    

i utrzymywać co najmniej do 1 października 2017 r., 

- międzyplon ozimy należy wysiać od 1 lipca do 30 września i utrzymywać co 

najmniej do 15 lutego 2018 r. 

W związku z obfitymi opadami deszczu w miesiącach sierpniu oraz wrześniu wiele 

pól i upraw zostało podtopionych, a do tego wezbrały kanały oraz rzeki. Niektóre z rzek 

wystąpiły z brzegów. Deszczowa aura pogodowa, a także stosunkowo wysoki poziom 

opadów spowodowały, że  nie wszyscy rolnicy byli w stanie w odpowiednim czasie zebrać ze 

swoich pól plony zbóż czy innych upraw. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, iż część 

rolników nie jest w stanie wykonać na swoich gruntach rolnych jakichkolwiek prac polowych 

ani zabiegów agrotechnicznych. To z kolei skutkuje tym, że rolnicy ci nie są w stanie 

wykonać i dochować terminów zasiewów stosownych poplonów w ramach tzw. zazielenienia. 

             Intencją niniejszego stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest 

stworzenie mechanizmów prawnych mających na celu ochronę rolników przed ewentualnymi 

konsekwencjami finansowymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

niespełnienia wymogów zazielenienia. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2) Parlamentarzyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

3) Pani Maria Fajger p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

4) Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

5) Związek Województw RP  


