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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Instytucja zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Województwa Łódzkiego

Na nasz apel odpowiedziało  
27 gmin, zgłaszając:
 –  6 projektów w zakresie  

infrastruktury technicznej
 –  21 projektów w zakresie  

infrastruktury technicznej

Laureatów kolejnej edycji konkursu 
„Przyjazna Wieś”  poznamy już 
wkrótce, 20 listopada, na konferencji 
podsumowującej jej  etap  
regionalny.

Przyjaźni potrzebni 
od zaraz

Zainteresowani zagadnieniem biogazowni mogą wziąć 
udział w konferencji organizowanej przez Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz Fundację  
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA),  
która odbędzie się 27 listopada 2013 r. 

 Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:
•  Biogazownia szansą dla rolnictwa i środowiska 
•  Aspekty prawne związane z biogazowniami
•  Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki i możliwości pozyskania 

surowców (z uwzględnieniem źródeł finansowania i warunków danego 
regionu/województwa)

•  Dostępne źródła finansowania biogazowni
• Uwarunkowania społeczne związane z biogazowniami 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zgłaszania się do udziału  
w konferencji na stronie www.lodr-bratoszewice.pl

Biogazownie szansą  
dla rolnictwa i środowiska
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|  Widzieliśmy  |

FOLLKowe inspiracje

Projekt połączył „Krainę Wiel-
kiego Łuku Warty”, „Poddę-
bice i  Zadzim – Krainę bez 

barier”, „Podkowę”, „Szlakiem Sie-
radzkiej E-ski” oraz „Ziemię Wieluń-
ską”. Wszyscy jednogłośnie wyzna-
czyli sobie jeden cel – aktywizację 
i integrację mieszkańców oraz prze-
kazywanie dziedzictwa kulturowe-
go i kulinarnego kolejnym pokole-
niom, podtrzymywanie zwyczajów 
i  tradycji każdego z  obecnych re-
gionów województwa łódzkiego. 
Osiągnięcie tego było możliwe 
dzięki prezentacji dorobku muzycz-
nego przybyłych zespołów, orkiestr 
i kapel oraz zorganizowaniu poka-

zu i degustacji regionalnych potraw 
przygotowanych przez koła gospo-
dyń wiejskich z terenu partnerskich 
LGD. 17 zespołów folklorystyczny 
zaprosiło zebranych do tanecznej 
zabawy, a  30 kół gospodyń wiej-
skich do kosztowania smakołyków. 
Współpraca pozwoliła zrealizować 
wiele zadań, co nie byłoby możliwe 
bez partnerstwa. Wspólne wydanie 
folderu oraz realizacja filmu promu-
jącego festiwal to tylko nieliczne 
z  nich. Zwieńczeniem kulinarno- 
-muzycznych konfrontacji była kon-
ferencja podsumowująca projekt, 
która odbyła się 18 września 2013 r. 
w Zapolicach.

Sprawczynie 
folkowego 
zamieszania
fot. z archiwum LGD

Muzyczny korowód 
maszerujący ulicami 
Osjakowa
fot. z archiwum LGD

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” (Henry Ford) – o tym, jak 
prawdziwie i aktualne są to słowa, mieliśmy okazję przekonać się, uczestnicząc w festiwalu kulinarno-muzycznym 
FOLLK. Dzięki współpracy i zaangażowaniu pięciu lokalnych grup działania z terenu województwa łódzkiego 
w sierpniu odbył się Folklorystyczny Obszar Lokalno Ludowych Konfrontacji.

Kinga Maj-Wysokińska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”

„Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces.”

„Kraina Wielkiego Łuku Warty”, 
„Poddębice i Zadzim  
– Kraina bez barier”, 
„Podkowa”, 
„Szlakiem Sieradzkiej E-ski”, 
„Ziemia Wieluńska” 

LOKLANE GRUPY DZIAŁANIA 
REALIZUJĄCE PROJEKT
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Warzywne  
świętowanie

Magdalena Kochanowska 
SR KSOW Województwa Łódzkiego
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ŚWIĘTO ZIEMNIAKA 
Podczas drugiego Kościerzyńskie-
go Dnia Ziemniaka swoje produkty 
zaprezentowało ponad stu wystaw-
ców. Łódzkie jest obszarem, na któ-
rym uprawa ziemniaka ma bardzo 
duże znaczenie w  ogólnym areale, 
a  dodatkowo nadal się rozwija. 
Znaczną część ogólnej powierzchni 
upraw stanowią ziemie w powiecie 
sieradzkim. Należy też zaznaczyć, 
że region sieradzko-wieluński wraz 
z  sąsiadującą Wielkopolską jest „za-
głębiem ziemniaczanym” naszego 
kraju, a  pierwsze ziemniaki polskie, 
pojawiające się wiosną w sklepach, 
są właśnie z tego rejonu! 

CHRZAN KRÓLOWAŁ 
W OSJAKOWIE 
III Wojewódzkie Święto Chrzanu zor-
ganizowano w Osjakowie. Tegorocz-
ne święto, współorganizowane przez 
Lokalną Grupę Działania „Kraina Wiel-
kiego Łuku Warty”, zostało wzboga-
cone o szereg imprez artystycznych 

i  rekreacyjnych – spływ kajakowy 
po Warcie, rajd rowerowy Szlakiem 
Bursztynowym, rajd konny Łódzkim 
Szlakiem Konnym oraz trening nor-
dic walking – eksponujących walory 
turystyczne regionu i województwa. 
Powiaty wieluński i  pajęczański to 
chrzanowe zagłębie, stąd pochodzi 
70 proc. krajowej produkcji tego wa-
rzywa.

XX OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
CEBULOWY
W Grabowie wyjątkowo uczczono ce-
bulę. Pierwszego września odbył się 
tam jubileuszowy, bo już 20., Dzień 
Cebulowy. Podobnie jak w  latach 
minionych, z  całego kraju przybyli 
plantatorzy cebuli, przedstawiciele 
firm nasiennych i  środków ochrony 
roślin. Organizatorzy przygotowali 
także atrakcje w postaci konkursów, 
między innymi na największą cebu-
lę (waga dochodziła prawie do kilo-
grama!), najcięższy worek z  cebulą 
czy Miss Cebuli. Było także mnóstwo 

wystaw, wspaniała zupa cebulowa 
i festyn na zakończenie lata. 

XV DNI KUKURYDZY 2013
Wspólnie organizują je wojewódz-
two mazowieckie i łódzkie. Wystawa 
sprzętu rolniczego, prezentacja pole-
tek demonstracyjnych i  niezliczone 
konkursy – to tylko część atrakcji, 
jakie czekały na tych, którzy pojawili 
się na Dniach Kukurydzy. Organizacja 
tego święta ma swoją długą tradycję 
i ukształtowany wizerunek, a szybko 
rosnąca liczba patronów, wystawców 
i  zwiedzających najlepiej świadczy 
o celowości jej organizowania. Nale-
ży zaznaczyć, że początki intensyw-
nej uprawy kukurydzy na tym terenie 
sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia.
Święta warzyw z  regionu są dosko-
nałą okazją do zabawy, ale wiele 
również uczą. Dzięki formie, w jakiej 
są organizowane, pozwalają na na-
wiązanie kontaktów między rolnika-
mi i  przedsiębiorcami. Ukazują, jak 
ważne jest dbanie o swoje regional-
ne dobro, nawet jeśli tym dobrem są 
ziemniaki czy cebula. Warto też zwró-
cić uwagę na sposób, w jaki podob-
ne wydarzenia kreują markę regionu, 
bo chyba możemy o tym już śmiało 
mówić. Ich głównym celem jest wy-
kreowanie produktu regionalnego, 
a  dzięki uroczystemu obchodzeniu 
„Świąt” czy „Dni” poszczególnych wa-
rzyw produkty te, a wraz z nimi i re-
gion, są coraz szerzej promowane. 
Świętowanie jesienne staje się powo-
li coraz powszechniejsze, a poszcze-
gólne obchody przyjmują cykliczną 
formę, dzięki czemu każdego roku 
możemy brać udział w warzywnym 
świętowaniu i  przyczyniać się do 
tworzenia marki regionów, a przez to 
także całego województwa. 

Ziemniak, chrzan, cebula, kukurydza… zwykłe warzywa, które na co dzień goszczą w naszych 
domach i na stołach, a jednak doczekały się wyjątkowego traktowania. W sezonie jesiennym 
obchodzimy ich święta, każde ma swój wyjątkowy dzień. Mieszkańcy województwa łódzkiego 
wiedzą, jak dobrze traktować swoje najlepsze produkty!

Magdalena Kochanowska 
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Marszałek 
Województwa 
Łódzkiego 
Witold Stępień 
uczestniczący 
w otwarciu 
Święta Chrzanu
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TAKI WYBÓR TRUDNA SPRAWA 
Wszystko za sprawą „Wojewódzkie-
go konkursu na najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne Złota Grusza”. 
Co roku wiąże się z  nim podobna 
historia. Zostaje ogłoszony konkurs, 
powołana kapituła konkursowa, 
chętni nadsyłają zgłoszenia, a  na-
stępnie ich gospodarstwa są wizy-
towane i oceniane. Po zakończeniu 
wizytacji komisji pozostaje już tyl-
ko podjąć decyzję, komu przyznać 

tytuł tego naj. Jednak taki wybór 
to niezwykle trudna sprawa. Wie-
le czynników decyduje o  podjęciu 
ostatecznej decyzji, a gospodarstwa 
często ciężko między sobą porów-
nać… komisja staje więc przed nie 
lada wyzwaniem. Konferencja, która 
odbyła się 26 września, pokazała, że 
jednak się udało. Wtedy też, podczas 
podsumowania jubileuszowej, piątej 
już, edycji konkursu, zostały ogłoszo-
ne wyniki i wręczone nagrody.

ZMYŚLONA CZY PRAWDZIWA?
Prawdziwa. Najprawdziwsza polska wieś, ze starymi 
odmianami jabłoni, z  krowami pasącymi się na łące, 
z uprawą kukurydzy sąsiadującą z ogrodem, z przyja-
znymi ludźmi… a wszystko to w małej wsi Zmyślona 
w gminie Siemkowice. To właśnie tu Urszula i Andrzej 
Gawędzcy prowadzą gospodarstwo rolne, a przy okazji 
agroturystykę. Zwyciężyli w  kategorii tradycyjne go-
spodarstwo agroturystyczne, zostawiając w tyle rywali. 
Czemu to miejsce jest tak wyjątkowe? Bo ludzie tu są 
wyjątkowi, bo to ludzie tworzą miejsce, a nie masa atrak-
cji i rozrywek – podkreśla Pani Urszula. Co nie oznacza, 

Większość z nas powoli zapomina już o wakacjach, urlopach i długich weekendach. Niewiele 
osób natomiast wie, że co roku, właśnie o tej porze, wybieramy najlepsze gospodarstwa 
agroturystyczne w województwie łódzkim. Wszystko po to, aby wraz z nadejściem wiosny 
i snuciem planów o krótszych i dłuższych wyjazdach było wiadomo, gdzie najlepiej się udać, 
by wyjazd zaliczyć do niezapomnianych.

Miejsce 
wypoczynku 
przy jabłoniach 
w Zmyślonej

Wpadła gruszka 
do fartuszka… Złota!
Anna Rzeźnik-Osuwniak
SR KSOW Województwa Łódzkiego

|  Rzetelny materiał  |
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że w Zmyślonej ktokolwiek będzie 
się nudził i pragnął wrócić do wiel-
komiejskiego zgiełku. Właścicielka 
zapewnia, że ktokolwiek raz ich 
odwiedził, wraca ponownie – ludzie 
zakochują się w tym klimacie i w mo-
jej kuchni, w końcu przez żołądek do 
serca. Pani Urszula jest mistrzynią 
w  przyrządzaniu zupy chrzano-
wej, a  cepeliny w  jej wykonaniu 
na długo pozostają w  pamięci. Po 
sycącym posiłku należy pomyśleć 
jednak również o  wysiłku fizycz-
nym, by spalić zbędne kalorie. Pani 
Gawędzka ma dla turystów różne 
propozycje – mieszkamy w sąsiedz-
twie rzeki Warty, a to daje możliwość 
wędkowania czy organizacji spływów 
kajakowych. Pobliskie lasy zachęcają 

do pieszych i rowerowych wędrówek, 
ale także do grzybobrania. Goście 
mogą u  nas wypożyczyć rowery, by 
na dwóch kółkach zwiedzić okolicę. 
Czy właścicielka nie zmyśla, można 
(a nawet trzeba!) sprawdzić osobi-
ście, odwiedzając to miejsce.

JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI
Tym miejscem jest Halin, gospo-
darstwo agroturystyczne Pani Marii 
Sikorskiej. Właścicielka opowiada 
o  nim z  wielkim sentymentem:  
Miejsce to stworzyła w  1927 roku 
moja babcia, przygodę z  agrotury-
styką rozpoczęła mama Różyczka, 
a ja musiałam długo pracować, żeby 
nabrało takiego kształtu, jaki ma dziś. 
Ten przedwojenny dworek usytu-

owany w  otoczeniu przepięknej przyrody Bolimow-
skiego Parku Krajobrazowego zdobył pierwsze miejsce 
w  kategorii wyspecjalizowane gospodarstwo agro-
turystyczne. Okolica sprzyja spacerom i  wycieczkom 
rowerowym dzięki obecności wielu ścieżek, szlaków 
i  lasu. Niedaleko przepływa Rawka, sąsiad Pani Marii 
wypożycza kajaki – duet idealny, by móc rozkoszować 
się pięknem przyrody, spływając rzeką. Letnie wieczory 
można spędzić przy ognisku, albo delektując się ciszą, 
przerywaną co jakiś czas hukaniem sowy, która szcze-
gólnie upodobała sobie budynki w Halinie. Właścicielka 
podkreśla, że ludzie wracają do niej przede wszystkim 
dla tej ciszy i spokoju, dla złapania oddechu od biegu 
dnia codziennego. Halin jest dla mnie bardzo ważny, to 
moje miejsce na ziemi – mówi Pani Maria – ale nie wy-
obrażam sobie, by się tu zamknąć i nie przyjmować tury-
stów, ja lubię ludzi, a ludzie potrzebują takiego miejsca jak 
to. Czy taka rekomendacja nie zachęca do odwiedzania 
tego gospodarstwa?

Pani Maria Sikorska z mężem po 
ogłoszeniu wyników

Gospodarstwo 
Halin

Pani Urszula 
Gawędzka tuż 
po odebraniu 
nagrody

KATEGORIA PIERWSZA – TRADYCYJNE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

•   Gospodarstwo agroturystyczne w Zmyślonej Urszula i Andrzej Gawędzcy (nagroda 5000 zł)  

ZMYŚLONA 16, 98-354 SIEMKOWICE gmina: Siemkowice, powiat: pajęczański

•  Gospodarstwo agroturystyczne „Amazonka” Józef Ukleja (nagroda 3000 zł)  

ul. Poniatowskiego 19, 98-215 Goszczanów gmina: Goszczanów, powiat: sieradzki

•  Gospodarstwo agroturystyczne Sławomir Gut (nagroda 2000 zł)  

MADAJE STARE 1, 99-205 DALIKÓW gmina: Dalików powiat: poddębicki

KATEGORIA DRUGA – WYSPECJALIZOWANE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

•  Gospodarstwo agroturystyczne „HALIN” Maria Sikorska (nagroda 5000 zł)  

JOACHIMÓW- MOGIŁY 47, 99-417 BOLIMÓW gmina: Bolimów, powiat: skierniewicki

•  Gospodarstwo agroturystyczne  „DOLINA KONI”  Wiktor Śpionek (nagroda 3000 zł) 

Dłutówek 12, 95-081 Dłutów gmina: Dłutów, powiat: pabianicki

 •  Gospodarstwo agroturystyczne „LEŚNY ZAKĄTEK” Jolanta i Janusz Macierzyńscy (nagroda 2000 zł) 

Wola Załężna 121 A, 26-300 Opoczno gmina: Opoczno, powiat: opoczyński

WYNIKI 5. EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE ZŁOTA GRUSZA

|  Rzetelny materiał  |
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Trzydziestego września za-
kończyły się dyskusje miesz-
kańców sołectw dotyczące 

przeznaczenia funduszy sołeckich. 
Do 15 listopada przedsięwzięcia 
ujęte we wnioskach o  fundusz so-
łecki zostały wpisane do projektów 
budżetów gmin na 2015 rok. Mając 
w perspektywie realizację przedsię-
wzięć w kolejnym roku, warto wyko-
nać „przegląd funduszu sołeckiego”. 
Proponujemy przyjrzeć się fundu-
szowi sołeckiemu w następujących 
obszarach: ustalenia wysokości, 
prawidłowości wniosku przyjętego 
do realizacji oraz wydatkowania. 
Pytania pochodzą z  protokołów 
pokontrolnych koordynowanej 
kontroli funduszu sołeckiego, prze-
prowadzonej z  inicjatywy Krajowej 
Rady RIO w 2012 roku. Odpowiedź 
na zamieszczone niżej pytania, choć 
nie zastąpi kompleksowej oceny 
funkcjonowania funduszu sołeckie-
go, może pomóc w  ocenie tego, 
czy procedura realizacji funduszu 
w naszej gminie przebiega zgodnie 
z  przepisami. Kilka pytań zostało 
opatrzonych krótkim komentarzem. 
Skrót u.f.s. dotyczy ustawy o fundu-
szu sołeckim.

USTALENIE WYSOKOŚCI  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Czy prawidłowo obliczono kwotę bazową 

przyjmując właściwą liczbę mieszkańców 

gminy i kwotę dochodów bieżących?

Czy prawidłowo obliczono wysokość 

funduszu sołeckiego dla poszczególnych 

sołectw na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 

o funduszu sołeckim, przyjmując prawidło-

wą kwotę bazową oraz liczbę mieszkań-

ców poszczególnych sołectw?

W  związku ze stale pojawiającymi 
się pytaniami dotyczącymi tej kwe-
stii, warto w tym miejscu przytoczyć 
fragment opinii dr. Rafała Trykozko: 
„Okoliczność stałego zamieszkania 
oraz czasowego zameldowania ma 
znaczenie przy ustalaniu kwoty fun-
duszu dla poszczególnych sołectw 
– art. 2 ust. 1 ustawy. Ustalając fun-
dusz dla sołectwa na rok budżetowy 
należy, zgodnie z powołanym prze-
pisem, uwzględnić wyłącznie liczbę 
stałych mieszkańców sołectwa na 
dzień 30 czerwca roku poprzedzają-
cego rok budżetowy, wynikającą ze 
zbioru prowadzonego przez gminę. 
Ewentualne zmiany w  sposobie li-
czenia wysokości funduszu dla po-
szczególnych sołectw mogą nastą-
pić począwszy od funduszu na 2016 
rok, ponieważ aktualnie planowany 
termin wejścia w  życie zmieniają-
cej zasady prowadzenia ewiden-
cji mieszkańców ustawy z  dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludno-
ści to 1 stycznia 2015 r.”

Czy informację o wysokości środków 

funduszu przekazano sołtysom w terminie 

do 31 lipca?

Czy w informacji dla sołtysów o wysokości 

środków funduszu przyjęto kwoty wynikają-

ce z obliczeń dokonanych przy użyciu kwoty 

bazowej ustalonej przez gminę?

Czy rada gminy dokonała zwiększenia środ-

ków funduszu ponad kwotę przypadającą 

sołectwom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 

o funduszu sołeckim? 

Czy dokonując zwiększenia, rada gminy za-

stosowała obiektywne kryteria zwiększania 

środków dla sołectw?

PRAWIDŁOWOŚĆ WNIOSKU 
SOŁECTWA PRZYJĘTEGO DO 
REALIZACJI
Czy urząd gminy jest w posiadaniu 

dokumentacji potwierdzającej, że wniosek 

w sprawie przeznaczenia funduszu został 

uchwalony przez zebranie wiejskie?

Zwracamy uwagę, że wnioski mogą 
być uchwalone wyłącznie przez 
mieszkańców obecnych na zebraniu 
wiejskim. Lista obecności z zebrania 
wiejskiego jest jawna, co w szerszym 
kontekście (nie tylko dotyczącym 
zebrań wiejskich poświęconych po-
działowi środków funduszu sołeckie-
go) podkreślił niedawno Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w  Poznaniu 
w  wyroku z  11 września 2013 roku 
(sygn. II SA/Po 681/13).

Czy wniosek uchwalono prawidłowo?

Czy wniosek wpłynął do urzędu gminy 

w terminie do 30 września?

Czy wniosek zawiera wszystkie elementy 

wymagane przepisami art. 4 ust. 3 u.f.s.?

W  przypadku braków formalnych 
wniosek sołectwa powinien zostać 
odrzucony przez organ wykonawczy 
gminy. W takiej sytuacji gmina nie ma 
również możliwości wnioskowania 
o zwrot części wydatków z budżetu 
państwa. Jak zauważyli kontrolerzy 
RIO w Łodzi, w przypadku sołectwa 
Małecz w gminie Lubochnia „ponie-
siony wydatek nie powinien być za-
kwalifikowany do wniosku o  zwrot 
z budżetu części wydatków wykona-
nych w ramach funduszu sołeckiego, 
kierowanym do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w 2011 roku z uwa-
gi na brak w złożonym wniosku so-

Przegląd 
Funduszu sołeckiego

W przypadku 
braków 
formalnych 
wniosek 
sołectwa 
powinien 
zostać 
odrzucony 
przez organ 
wykonawczy 
gmin.

Wnioski mogą 
być uchwalone 
wyłącznie 
przez 
mieszkańców 
obecnych  
na zebraniu 
wiejskim.

Karol Mojkowski, 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 
www.funduszesoleckie.pl
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łectwa uzasadnienia i  oszacowania 
kosztów przedsięwzięcia” (Protokół 
kontroli gospodarki finansowej i  za-
mówień publicznych gm. Lubochnia 
zakończonej w 2013 r., str. 133). 
Poinformowanie o odrzuceniu wnio-
sku powinno nastąpić w  formie pi-
semnej. Jak stwierdzili kontrolerzy RIO 
w Łodzi,  „zgodnie z art. 4 ust 5 ustawy 
o funduszu sołeckim, Wójt Gminy jest 
zobowiązany poinformować sołtysów 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku o jego odrzuceniu z uwagi na 
niespełnienie warunków określonych 
w ust. 2-4 art. 4 ustawy. Artykuł ten nie 
wspomina o formie, w jakiej należało-
by tego dokonać, jednakże w celu za-
chowania terminu 7 dni i umożliwie-
nia skorzystania sołtysom z procedury 
odwoławczej należało dokonać tego 
w formie pisemnej” (Protokół kontroli 
gospodarki finansowej i  zamówień 
publicznych gm. Zduńska Wola zakoń-
czonej w 2012 r., str. 16).

Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku 

są zgodne z przepisami art. 1 ust. 3 u.f.s.?

W sytuacji, w której przedsięwzięcia 
z  funduszu sołeckiego nie spełniają 
warunków określonych w  Ustawie, 
wniosek podlega odrzuceniu. Sołtys 
może podtrzymać wniosek, kierując 
go do rady gminy za pośrednictwem 
wójta. Jeśli rada gminy również od-
rzuci wniosek, musi swoją uchwa-
łę uzasadnić. Zwrócił na to uwagę 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu, stwierdzając w wyroku 
z  3 sierpnia 2008 r. (sygn. I  SA/Po 
344/12): „z treści powołanych przepi-
sów wynika jednoznacznie, że odrzu-
cenie wniosku sołectwa następuje 
w przypadku, gdy zamierzone zada-
nia nie spełniają określonych w usta-
wie wymogów, tj. nie są zadaniem 
własnym gminy, nie służą poprawie 
warunków życia mieszkańców, nie są 
zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
W konsekwencji, aby adresat uchwa-
ły wiedział, z  jakich powodów rada 
gminy odrzuca konkretny wniosek, 
koniecznym jest, aby stosowny akt 

(uchwała) zawierała uzasadnienie, 
w którym znajdą się odniesienia do 
przywołanych kryteriów oceny wnio-
sku. Takie uzasadnienie pozwoli rów-
nież – w  razie zaskarżenia uchwały 
– ocenić sądowi, czy zaskarżony akt 
jest zgodny z  obowiązującym pra-
wem. Skład orzekający w  niniejszej 
sprawie stwierdza, iż uzasadnienie 
zaskarżonej uchwały nie zawiera wy-
raźnego określenia, że każde z pięciu 
przedsięwzięć opisanych we wniosku 
z [...] września 2011 r. nie spełnia kry-
teriów wskazanych w art. 1 ust. 3 u.f.s. 
Precyzyjnego uzasadnienia w  tym 
zakresie nie może zastąpić ogólniko-
we sformułowanie, że – jak to ujęto 
w uzasadnieniu uchwały – wniosek 
budzi wiele kontrowersji i zastrzeżeń 
co do zgodności ze Strategią Rozwo-
ju Gminy.”

Czy można przyjąć, że przedsięwzięcia 

zawarte we wniosku mieściły się w ramach 

środków przypadających sołectwu?

Czy wójt (burmistrz) powierzył w formie 

pisemnej konkretnemu pracownikowi 

(pracownikom) obowiązki w zakresie we-

ryfikacji prawidłowości składanych przez 

sołectwa wniosków?

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Czy w uchwale budżetowej ujęto jako 

wydatki realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego wyłącznie przedsięwzięcia 

zgodne z przyjętymi do realizacji 

wnioskami sołectw?

Czy rada gminy uchwalając budżet uznała 

wszystkie ujęte w projekcie przedsięwzięcia 

za prawidłowe (art. 4 ust. 7 u.f.s.)?

Czy w trakcie roku budżetowego 

zachowano zgodność między 

przedsięwzięciami wynikającymi 

z przyjętych do realizacji wniosków sołectw 

a postanowieniami uchwały budżetowej?

Czy zrealizowano wszystkie ujęte 

w uchwale budżetowej przedsięwzięcia 

zgłoszone przez sołectwa we wnioskach?

Czy środki funduszu sołeckiego 

wydatkowano wyłącznie na zadania 

wynikające z wniosków sołectw przyjętych 

do realizacji w trybie u.f.s.?

Czy wójt (burmistrz) wyznaczył pisemnie 

pracownika właściwego do merytorycznej 

kontroli dowodów księgowych 

i zatwierdzania ich jako dokumentujących 

wydatki wykonane w ramach funduszu 

sołeckiego?

Czy przewidziano w dokumentacji 

opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

zasady ujmowania w ewidencji wydatków 

uznanych za wykonane w ramach 

funduszu w celu zapewnienia danych do 

wypełnienia kolumny 10 w sprawozdaniu 

Rb-28S?

Czy faktycznie w ewidencji wyodrębniano 

wydatki wykonane w ramach funduszu 

sołeckiego (w tym także w sytuacji braku 

regulacji wewnętrznych w tym zakresie)?

Czy w przypadku prowadzenia ewidencji 

wydatków wykonanych w ramach 

funduszu dane zawarte w kolumnie  

10 sprawozdania Rb-28S są zgodne z tą 

ewidencją?

Czy gmina złożyła do wojewody 

wniosek o zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu?

Czy we wniosku ujęto wszystkie wydatki 

poniesione na realizację przedsięwzięć 

wynikających z wniosku sołectwa do 

wysokości kwoty przypadającej sołectwu 

na podstawie art. 2 ust. 1 u.f.s.?

Czy we wniosku o zwrot ujęto wyłącznie 

wydatki na realizację przedsięwzięć 

wynikających z prawidłowych wniosków 

sołectw, złożonych w trybie art. 4 u.f.s.?

Czy we wniosku o zwrot ujęto wyłącznie 

wydatki poniesione w roku budżetowym 

(między 1 stycznia a 31 grudnia roku 

realizacji funduszu)?

Czy gmina wykazała we wniosku 

prawidłową kwotę należnego jej zwrotu?

W sytuacji, 
w której 
przedsięwzięcia 
z funduszu 
sołeckiego 
nie spełniają 
warunków 
określonych 
w Ustawie, 
wniosek 
podlega 
odrzuceniu.
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Wieś regionu łódzkiego 
w obiektywie
Jak zatrzymać ulotne chwile? Jak ukazać szerzej piękno, które tak szybko przemija?  
Chyba jedynym sposobem na to, by dłużej cieszyć się tym, co nietrwałe, jest fotografia.  
Obszary wiejskie województwa łódzkiego są wyjątkowe, ale swój największy urok potrafią  
pokazać tylko wybranym. Stąd projekt pod nazwą: „Wieś regionu łódzkiego w obiektywie”.  
Dzięki niemu amatorzy i profesjonaliści parający się fotografią, poświęcając swój czas, zatrzymali  
czar obszarów wiejskich naszego regionu w wyjątkowych ujęciach, z których najlepsze dziś prezentujemy.

„Spójrz przed siebie...” Boczki Domaradzkie, 

fot. Bartosz Cierbikowski

|  Rzetelny materiał  |
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„Czas relaksu”, fot. Łukasz Łęski

„Pewnego poranka...” Chlebowice, 

fot. Bartosz Cierbikowski

„W cieniu Archikolegiaty w Tumie”, 

fot. Maria Gruszczelak

„W cieniu Archikolegiaty w Tumie”, 

fot. Maria Gruszczelak

„Nadchodzi zima”, fot. Łukasz Łęski

|  Rzetelny materiał  |
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W przepięknie położonej nad 
rzeką Mrogą Rochnie, przy 
doskonałej pogodzie, spo-

tkało się ponad 80 osób z  różnych 
ośrodków naukowych (m.in. geo-
grafów, socjologów, ekonomistów, 
planistów) oraz partnerów KSOW 
z regionu łódzkiego – przedstawicie-
li organizacji rządowych, samorzą-
dowych oraz rozwoju regionalnego 
i  lokalnego. W  sumie reprezento-
wanych było ponad 30 różnych in-
stytucji! W  ciągu pierwszego dnia 
wygłoszono prawie 40 referatów, 
które dotyczyły głównie przemian 
krajobrazu kulturowego wsi, gospo-
darowania wiejską przestrzenią, wy-
korzystania środków UE, wielofunk-
cyjnego rozwoju oraz problemów 
społecznych i  kulturowych polskiej 
wsi. Referaty, zarówno w  sesji ple-
narnej, jak i w sesjach tematycznych, 
wzbudziły ożywioną dyskusję, w któ-
rą, oprócz naukowców, duży wkład 
włożyli również praktycy kształtowa-
nia wiejskiej przestrzeni. Szczególnie 
ważny okazał się problem używania 
pojęć „wieś”, „obszar wiejski”, „region 
wiejski” w warunkach szybkich prze-
mian funkcjonalnych, przestrzennych 
oraz kulturowych. Referaty dowiodły 
ogromnego zróżnicowania proble-

mów rozwoju wsi w  Polsce, różnic 
regionalnych, a także różnych konse-
kwencji dysproporcji w zaawansowa-
niu procesów modernizacji. 
Istotnym elementem całego przed-
sięwzięcia była również sesja tere-
nowa, która pokazała lokalny wymiar 
gospodarowania wiejską przestrze-
nią w obszarze intensywnych prze-
mian (Nowosolna i Stryków). Sesję tę 
wsparły merytorycznie i organizacyj-
nie: Dyrekcja Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Łódzkiego, 
Samorząd Gminy Nowosolna oraz 
Miasta i  Gminy Stryków. W  czasie 
spotkania z  przedstawicielami tych 
instytucji przedstawiono główne 
płaszczyzny konfliktów, wynikają-
ce z  rozwoju nowych funkcji wsi, 
dużych inwestycji, funkcjonowania 
lokalnych społeczności oraz kształ-
towania planów zagospodarowania 
przestrzennego. Problemy te następ-
nie omówiono w  terenie na przy-
kładzie konkretnych wsi, obiektów 
przyrodniczych i kulturowych (m.in. 
Plichtów, Byszewy, Skoszewy Stare, 
Anielin, Dobieszków).
Gminę Nowosolna wybrano jako stu-
dium przypadku w  sesji terenowej 
z  uwagi na niezwykle interesujący 
zakres przemian wsi zachodzących 

w ostatnich 20 latach. Z całą odpo-
wiedzialnością można ją zaliczyć do 
wiejskich obszarów problemowych, 
czyli takich, w  których występują 
m.in. konflikty pomiędzy funkcjami, 
w tym przypadku przede wszystkim 
pomiędzy intensywnie rozwijającą się 
funkcją rezydencjalną (mieszkanio-
wą) oraz funkcją ochrony krajobrazu 
przyrodniczego i kulturowego. Zapro-
szenie do udziału w dyskusji przyjęli 
Wójt Gminy Nowosolna – P. Tomasz 
Bystroński, Przewodnicząca Rady 

Konferencja pod nazwą: „Regionalny 
wymiar przemian polskiej wsi”  
zgromadziła wielu naukowców,  
a odbyła się dzięki wsparciu finansowemu  
ze strony Sekretariatu Regionalnego  
KSOW Województwa Łódzkiego.  
Inicjatorem spotkania była Katedra  
Geografii Regionalnej i Społecznej 
Uniwersytetu Łódzkiego, w której  
od wielu lat prowadzone są badania 
przemian społeczno-gospodarczych  
wsi regionu łódzkiego. 

Naukowcy 
o problemach 

rozwoju wsi 
w regionach 

Polski

Marcin Wójcik, 
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ 

Sesja terenowa

|  Rzetelny materiał  |
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Gminy Nowosolna – P. Janina Wlazło, 
Dyrektor Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Łódzkiego –  
P. Hieronim Andrzejewski oraz Dyrek-
tor Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich – P. Katarzyna Krakowska. 
Nad przebiegiem sesji terenowej oraz 
moderacją dyskusji czuwał pomysło-
dawca konferencji – Marcin Wójcik, 
pracownik naukowo-dydaktyczny 
Uniwersytetu Łódzkiego.
Sesję terenową rozpoczęto w miej-
scowości Janów, położonej na 
wzniesieniu, dzięki czemu można 
obserwować charakterystyczne ce-
chy krajobrazu Wzniesień Łódzkich. 
Miejsce to było pretekstem do wpro-
wadzenia w problematykę indywidu-
alności przyrodniczej i krajobrazowej 
terenu, genezy rzeźby, składu gatun-
kowego flory i fauny oraz współcze-
snych przekształceń użytkowania 
ziemi, a także konsekwencji dla przy-
rody wynikających z presji zabudowy 
mieszkaniowej i rozbudowy sieci ko-
munikacyjnej. 
Charakterystyka zróżnicowania przy-
rodniczo-krajobrazowego okazała 
się doskonałą bazą dla przedstawie-
nia głównych problemów zagospo-
darowania przestrzennego i rozwo-

ju gminy Nowosolna, tym bardziej 
w okresie opracowywania nowego 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. W panelu dotyczącym kon-
fliktów przestrzennych udział wzięli 
Wójt Gminy Nowosolna oraz Dy-
rekcja Zespołu Parków Krajobrazo-
wych, w dyskusji zaś również przed-
stawiciele środowiska naukowego. 
W  dyskusji podkreślano kluczową 
rolę dobrze sporządzonego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go gmin. W  następnej kolejności 
Wójt Gminy Nowosolna przedstawił 
projekt rozwiązań prawnych (tzw. 
subwencja ekologiczna), które re-
kompensowałyby gminom, takim 
jak np. Nowosolna, brak możliwości 
rozwoju funkcji gospodarczych na 
terenach objętych ochroną przy-
rodniczą. 
Gospodarzem kolejnej sesji tereno-
wej był Burmistrz Strykowa – P. An-
drzej Jankowski wraz ze współpra-
cownikami z urzędu miasta i gminy. 
Pracownicy naukowi uniwersytetów 
i  jednostek badawczych zapoznali 
się ze strukturą przestrzenno-funk-
cjonalną gminy oraz planem zago-
spodarowania. Celem prezentacji 

władz samorządowych było wskaza-
nie misji oraz długofalowej strategii 
rozwoju miasta i terenów wiejskich. 
Dyskusja toczyła się wokół polityki 
pozyskiwania inwestorów, ich do-
boru i  lokalizacji firmy oraz wpływu 
inwestycji na budżet samorządu. Po 
objeździe terenowym uczestnicy se-
sji mieli niepowtarzalną okazję, aby 
zapoznać się z problemem zmiany 
czynników lokalizacji oraz „zakorze-
nienia” firmy w środowisku lokalnym 
na przykładzie firmy EWT Track&Tra-
iler Center. 
Wizyta środowiska naukowego 
była bardzo interesującym i  uda-
nym przedsięwzięciem, o  celach 
naukowych i praktycznych. Nic tak 
nie służy naświetleniu problemu 
naukowego jak terenowe studium 
konkretnych przypadków. Uczest-
nicy spotkania mogli się zapoznać 
z  różnicami zdań, poglądów, pro-
jektami miejscowymi i o skali ogól-
nopolskiej. Uczestnicy konferencji, 
już po jej zakończeniu, wielokrot-
nie podkreślali zaskoczenie różno-
rodnością krajobrazu, bogactwem 
społeczno-kulturowym w okolicach 
Łodzi, o których do tej pory nie mieli 
dostatecznej wiedzy.

Uczestnicy 
podczas 
konferencji
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Na północy województwa wyzna-
czono strefy, na obszarach których 
rolnicy poddani są szczególnym 
wymogom w  zakresie gospodarki 
nawozami naturalnymi i  organicz-
nymi, a także ograniczeniom w sto-
sowaniu nawozów pochodzących 
ze wszystkich źródeł, tak natural-
nych, jak i mineralnych. Wiąże się to 
z  ustanowieniem wód powierzch-
niowych wrażliwych na zanieczysz-
czenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów, z których 
należy ograniczyć odpływ azotu 
do tych wód – zwanych obszarami 
szczególnie narażonymi, w  skró-
cie OSN. Obszary OSN wyznaczył 
Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w  Warszawie 
w rozporządzeniu wydanym jeszcze 
w sierpniu 2012 r.1 
Rozporządzenie to wydano na pod-
stawie przepisów Ustawy Prawo 
wodne2, ale w  prostej linii jest ono 
rozwinięciem obowiązków nałożo-
nych na państwa członkowskie Unii 
Europejskiej w  Dyrektywie Rady 
Wspólnot Europejskich, zwanej dy-
rektywą azotanową3. Głównym ce-
lem dyrektywy jest wprowadzenie 
działań mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód związkami 
azotu, będących (obok fosforu) jedną 
z przyczyn „eutrofizacji”.
Eutrofizacja jest zjawiskiem wzrostu 
żyzności wód na skutek dopływu 

związków azotu i  fosforu. W  swo-
bodnym tłumaczeniu z języka grec-
kiego „eutrophia” oznacza dobre 
odżywianie, ale wbrew pozorom 
dobre odżywienie wód, podwyższe-
nie ich żyzności nie jest zjawiskiem 
korzystnym. W  wodach takich do-
chodzi do silnego rozwoju glonów, 
które tworzą zakwity. Wśród tych 
glonów, zwłaszcza w wodach stoją-
cych, dominują sinice, produkujące 
różne toksyny. Wydzielane przez 
glony substancje organiczne psują 
smak i zapach wody, dyskwalifikując 
ją jako wodę pitną. Kożuchy glonów 
uniemożliwiają rekreacyjne użytko-
wanie wody. Ale na tym nie koniec 
– glony z czasem obumierają i opa-

W labiryncie unijnego prawa
Nowe obowiązki rolników z województwa łódzkiego

Do licznych obowiązków, norm i ograniczeń wynikających z prawa Unii Europejskiej doszły 
następne. Ich mnogość sprawia, że coraz trudniej za nimi nadążyć, a tym bardziej wszystkie 
je przestrzegać. Być może dlatego bez większego echa przeszedł fakt, iż część rolników 
z województwa łódzkiego została objęta ograniczeniami działalności rolniczej w większym 
stopniu niż cała reszta.

Janusz Szrama ŁODR Bratoszewice

1  Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych 

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 

na terenie województwa łódzkiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 7 września 2012 r., poz. 2762).
2 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 – tekst jednolity).
3  Dyrektywa Rady z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
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jak i mineralnych.

Pryzma w lesie
fot. Janusz Szrama
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dają na dno, a tam ulegają rozkłado-
wi przez bakterie tlenowe. Przy dużej 
ilości biomasy glonów zasoby tlenu 
wyczerpują się i  dalszy jej rozkład 
jest kontynuowany w  warunkach 
beztlenowych. W procesie rozkładu 
beztlenowego powstaje zaś siarko-
wodór – silnie toksyczny związek, 
który powoduje obumieranie innych 
organizmów. Zresztą, organizmy ob-
umierają i  z  powodu wyczerpania 
zasobów tlenu (przyducha), i na sku-
tek zatrucia toksynami wydzielanymi 
przez sinice, i np. poprzez zmniejsze-
nie przezroczystości wody.
A wszystko to z powodu spływu do 
wód nadmiernych ilości azotu i  fos-
foru. Głównym źródłem zanieczysz-
czeń azotowych jest rolnictwo – azot 
jest pierwiastkiem bardzo mobilnym 
w glebie i  łatwo ulega wypłukaniu. 
Jego źródłem są nawozy naturalne 
(obornik i gnojowica) wprowadzane 
do gleby, miejsca ich składowania, 
a także mineralne nawozy azotowe. 
Z kolei fosfor użyźnia (zanieczyszcza) 
wody, głównie poprzez ścieki komu-
nalne, niosące pozostałości środków 
piorących i  detergentów bogatych 
w fosforany. Fosfor nie jest pierwiast-
kiem mobilnym w  glebie, z  której 
nie wypłukuje się tak łatwo, jak azot. 
Dlatego Dyrektywa Rady Wspólnot 
Europejskich 91/676/EWG dotyczą-
ca rolniczych źródeł zanieczyszczeń 
koncentruje się tylko na azocie.
Aby zapobiegać tym niekorzystnym 
zjawiskom dyrektywa azotanowa, na-
kłada na każde państwo członkow-
skie UE obowiązek zidentyfikowania 
wód wrażliwych na zanieczyszczenia 
azotem ze źródeł rolniczych, okre-
ślenia obszarów będących głównym 
źródłem tych zanieczyszczeń i usta-
nowienia na tych obszarach progra-
mów zapobiegających nadmiernej 
ich emisji. Taki obowiązek wzięła na 
siebie również Polska, notyfikując dy-
rektywę azotanową. Od 1 maja 2004 r. 

rozpoczęto wdrażanie programów 
działań na 21 wówczas wyznaczo-
nych obszarach OSN, zajmujących 
2% powierzchni kraju – jeszcze bez 
województwa łódzkiego. Dyrektywa 
azotanowa wprowadza czteroletnie 
okresy realizacji programów i  obo-
wiązek przeglądu, również co cztery 
lata, stanu eutrofizacji słodkich wód 
powierzchniowych oraz wód ujść 
rzek i  wód przybrzeżnych. Ponow-
nie zweryfikowane w 2008 r. obsza-
ry OSN (19 OSN zajmujących 1,48% 
powierzchni kraju) nadal nie obej-
mowały województwa łódzkiego, ale 
po upływie następnego czterolecia 
sytuacja zmieniła się diametralnie, tak 
dla Łódzkiego, jak i całego kraju. Po 
kolejnej weryfikacji w roku 2012 wy-
znaczono 48 OSN, tym razem obej-
mujących 4,46% powierzchni kraju. 
To trzykrotnie więcej niż dotychczas. 
W nowej czteroletniej perspektywie 
2012–2016 obszary OSN znalazły się 
również na terenie województwa 
łódzkiego. Wprowadziło je wspo-
mniane Rozporządzenie Dyrektora 
RZGW w  Warszawie. Co ciekawe, 
województwo łódzkie podzielone 
jest w miarę po połowie między Re-
gionalne Zarządy Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu i w Warszawie, ale ten 
pierwszy na terenie województwa 
nie zidentyfikował wód zanieczysz-
czonych związkami azotu i nie okre-
ślił obszarów szczególnie narażonych.
Rozporządzenie wymienia 26 cieków 
wodnych lub ich odcinków z dorze-
cza Bzury i Skrwy Lewej, a na terenach 
przyległych określa obszary szczegól-
nie narażone na zanieczyszczenia 
związkami azotu pochodzenia rolni-
czego, zwane OSN. W województwie 
łódzkim OSN wyznaczono na łącznej 
powierzchni 130 412,58 ha (13% użyt-
ków rolnych)4, głównie w północnej 
jego części, w  powiatach: kutnow-
skim, łęczyckim, łowickim, zgierskim, 
skierniewickim i rawskim.

Jak widać na wycinku mapy, łódzkie 
OSN znalazły się w strefie nazwanej 
w  Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020 obszarem rozwoju 
intensywnego rolnictwa. Nie bez po-
wodu zresztą, są to bowiem tereny 
o najwyższej w województwie jako-
ści rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
gdzie funkcjonuje rozwinięte, wyso-
kotowarowe rolnictwo. Najwięk-
szą powierzchnią OSN objęto po-
wiat kutnowski (66 618 ha), łowicki  
(37 725 ha), skierniewicki (11 721 ha) 
i łęczycki (10 308 ha). W pozostałych 
powiatach powierzchnia OSN jest 
już mniejsza: w powiecie zgierskim –  
3 447 ha, a rawskim – 593 ha.
Przyczyna zlokalizowania właśnie tu-
taj OSN jest zrozumiała – rolnictwo 
z  obszaru intensywnego rozwoju 
stosuje największe ilości nawozów. 
Niepokoić może fakt, iż programy 
ograniczania odpływu azotu ze źró-
deł rolniczych mogą stanowić pewną 
barierę dla kontynuowania bądź roz-
woju intensywnej produkcji rolnej. 
Programy te stawiają bowiem ogra-
niczenia dla ilości stosowanych na-
wozów naturalnych i mineralnych, co 
np. dla rolników z powiatu kutnow-
skiego, gdzie OSN zajmują 98% użyt-
ków rolnych, czy łowickiego – 52%5 
może stanowić istotne utrudnienie.
Łódzkie OSN objęły tereny z dorze-

4  Powierzchnia użytków rolnych, wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
5   Rozporządzenie nr 5/2013 i 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających 

na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura i Skrwa Lewa (Dz.Urz. Woj.Łódzkiego z 29 maja 2013 r., odpowiednio: poz. 

2993 i poz. 2994).
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cza Bzury (OSN Bzura – 127 363 ha 
w granicach województwa łódzkie-
go) i Skrwy Lewej (OSN Skrwa Lewa 
– w Łódzkiem – 3 049 ha). Dyrektor 
RZGW w Warszawie pod koniec maja 
bieżącego roku wprowadził tam 
programy działań ograniczających 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych6, 
w dalszej części zwane Programami. 
Zaczęły one obowiązywać po upły-
wie 14 dni od ogłoszenia w  Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego – od połowy czerwca. 
Programy wprowadzają szczegól-
ne zasady gospodarki nawozami 
na wyznaczonych obszarach, idące 
dalej i bardziej rygorystyczne od po-
wszechnie obowiązujących.
Już „dyrektywa azotanowa” (Roz-
porządzenie WE 91/676/EWG) za-
lecała stosowanie Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej. Zasady kodek-
su z  działu „Ochrona wód” zostały 
przetransponowane do Ustawy 
o  nawozach i  nawożeniu5 oraz ak-
tów wykonawczych do tej ustawy7, 
stając się prawem powszechnym. 
Ustawa wymaga od wszystkich rol-
ników, by płynne nawozy naturalne 
(gnojówkę i  gnojowicę) przecho-
wywać w szczelnych i zamkniętych 
zbiornikach o  pojemności umożli-
wiającej gromadzenie co najmniej 
przez 4 miesiące – niezależnie od 
skali produkcji zwierzęcej. Stałe na-
wozy naturalne (obornik) mają być 
przechowywane na nieprzepusz-
czalnych podłożach w  budynkach 
inwentarskich lub na płytach oborni-
kowych, zabezpieczonych w sposób 
uniemożliwiający przedostawanie 
się do gruntu wycieków. Jednak od 
2007 r. obowiązek posiadania płyt 
obornikowych ogranicza się tylko 
do rolników prowadzących chów 
lub hodowlę: drobiu – w rozmiarze 
powyżej 40 000 stanowisk lub świń 
– powyżej 2 000 stanowisk dla osob-

ników o  wadze powyżej 30 kg lub 
750 stanowisk dla macior. Producen-
ci bydła mlecznego lub opasowego 
nie muszą przechowywać obornika 
na płytach gnojowych. Wymienieni 
powyżej wielkotowarowi producen-
ci drobiu i trzody chlewnej zobowią-
zani są również do opracowywania 
planów nawożenia. Zabrania się sto-
sowania nawozów, tak mineralnych 
,jak i  naturalnych, na glebach zala-
nych wodą, przykrytych śniegiem, 
zamarzniętych do głębokości 30 cm 
oraz w  czasie opadów deszczu. 
Nawozy naturalne w  postaci stałej 
i  płynnej mogą być stosowane od 
1 marca do 30 listopada. W okresie 
roku dawka nawozu naturalnego 
nie może zawierać więcej niż 170 kg 
azotu w czystym składniku na 1 ha 
użytków rolnych. Tyle obowiązki po-
wszechne, obejmujące wszystkich 
rolników, niezależnie od miejsca 
prowadzenia produkcji rolnej.

KRÓCEJ I MNIEJ
Rolnicy gospodarujący na obszarach 
OSN poddani są dalej idącym wy-
mogom i ograniczeniom. Skróceniu 
ulega okres stosowania nawozów 
naturalnych na gruntach ornych – 
od 1 marca do 15 listopada. Specjal-
ne wymagania określono dla użycia 
nawozów naturalnych na trwałych 
łąkach i  pastwiskach. Tam gnojów-
kę i  gnojowicę można stosować 
tylko w  okresie od 1 marca do 15 
sierpnia, a  obornik na pastwiskach 
jeszcze krócej: od 1 marca do 15 
kwietnia i później od 15 października 
do 30 listopada. Stosowanie obor-
nika na łąkach trwałych dopuszcza 
się w  standardowym okresie, tj. od  
1 marca do 30 listopada. Zabronione 
jest zagospodarowywanie nawozów 
naturalnych na glebach nieuprawia-
nych i ugorowanych. Roczna norma 
170 kg azotu naturalnego na 1 ha 

użytków rolnych jest zachowana, ale 
w  przypadku stosowania nawozów 
płynnych na użytkach zielonych wy-
korzystywanych zmiennie, w sposób 
kośno-pastwiskowy lub przy wypasie 
kwaterowym jest daleko ograniczo-
na. W tej sytuacji gnojówki lub gno-
jowicy można wylać tyle, by w ciągu 
roku nie przekroczyć normy 85 kg 
azotu na 1 ha.
Ustawa o  nawozach i  nawożeniu 
i akty wykonawcze do niej, ustana-
wiając przepisy ogólne, obowiązują-
ce wszystkich producentów rolnych, 
nie wprowadzają szczególnych ogra-
niczeń w stosowaniu azotowych na-
wozów mineralnych. Co innego na 
obszarach OSN. Tutaj ich używanie 
jest ograniczone w  czasie. Można 
je stosować na gruntach ornych 
i w uprawach wieloletnich od 1 mar-
ca do 15 listopada. Tylko producenci 
buraków i kukurydzy, którzy zawarli 
umowy kontraktacyjne z  terminem 
dostawy po 15 listopada, mogą 
przekroczyć graniczny termin na-
wożenia, ale nie dłużej niż 14 dni od 
terminu dostawy. Termin nawożenia 
mineralnego na trwałych łąkach i pa-
stwiskach jest jeszcze krótszy – tylko 
do 15 sierpnia. Poza tym zakazuje 
się nawożenia na glebach zamarz-
niętych powierzchniowo, chyba że 
stosuje się pierwszą, wiosenną daw-
kę nawozów na uprawach ozimin, 
kiedy gleba zamarza w nocy i odma-
rza w dzień. Oprócz skrócenia czasu 
nawożenia ogranicza się również 
dawki nawozów azotowych. W go-
spodarstwach o  powierzchni do 
100 ha użytków rolnych, dla poszcze-
gólnych upraw w  plonie głównym 
wprowadzono maksymalne dawki 
nawożenia azotem pochodzącym 
ze wszystkich źródeł: mineralnych 
i naturalnych. To bardzo długa lista, 
którą trudno przytoczyć w  całości. 
Dla przykładu warto jednak podać 

6  Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007.147.1033 z późn. zm.).
7   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń w zakresie ich 

stosowania (Dz.U. 2008.80.479).
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choć kilka maksymalnych dawek, np. 
(w kg N/ha): pszenica ozima – 200, 
jęczmień – 140, ziemniaki późne – 
250, rzepak – 240, kukurydza na ziar-
no – 240 i na zielonkę – 260, trawy 
– 300, a  łąki w zależności od liczby 
pokosów – 60 kg N na jeden pokos. 
Wydaje się, że mało nie jest, ale dla 
„obszaru rozwoju intensywnego 
rolnictwa” granice nawożenia azo-
towego mogą już stanowić pewną 
barierę.
W  gospodarstwach o  powierzchni 
powyżej 100 ha użytków rolnych 
o poziomie nawożenia azotem roz-
strzygają plany nawożenia.

DŁUŻEJ I WIĘCEJ 
Dla rolników gospodarujących na 
OSN znacznie bardziej obciążające 
mogą być wymagania dotyczące 
warunków przechowywania na-
wozów naturalnych. Wymagania te 
mogą się bowiem wiązać z koniecz-
nością podejmowania działań dosto-
sowawczych, w tym inwestycyjnych. 
Zatem, po kolei. Płynne nawozy na-
turalne muszą być przechowywane 
w  szczelnych i  zamkniętych zbior-
nikach. Różnica polega na tym, iż 
wymaga się dłuższego okresu prze-
chowywania, odpowiadającego co 
najmniej 6-miesięcznej produkcji. 
Zupełnym novum jest natomiast 
obowiązek zapewnienia miejsca gro-
madzenia i  przechowywania obor-
nika w  sposób uniemożliwiający 
przenikanie odcieków do wód i do 
gruntu, z  6-miesięcznym okresem 
składowania. Warunkiem koniecz-
nym jest zabezpieczenie przed od-
ciekaniem części płynnych do grun-
tu, a nie rodzaj powierzchni służącej 
do przechowywania. Mogą to być 
budynki inwentarskie w  systemie 
głębokiej ściółki z nieprzepuszczal-
ną posadzką, zabezpieczone przed 
odciekaniem pryzmy obornikowe 
lub płyty obornikowe – niezależnie 
od tego, czy skala produkcji zwierzę-
cej wskazuje, czy nie, na charakter 
wielkotowarowy. To już poważne 

zobowiązanie, które może się wiązać 
z koniecznością zbywania nadwyżki 
nawozów naturalnych ponad po-
siadaną pojemność przechowywa-
nia, podejmowaniem budowy płyt 
obornikowych lub powiększaniem 
pojemności zbiorników na nawozy 
płynne. Rozporządzenie dyrektora 
RZGW daje czas na dostosowanie 
powierzchni lub pojemności miejsc 
przechowywania nawozów natural-
nych do końca okresu obowiązywa-
nia czteroletniego Programu. Sytu-
ację poprawia, choć nie rozwiązuje 
ostatecznie, pewne odstępstwo od 
wymogu gromadzenia obornika 
na nieprzepuszczalnych podło-
żach. Otóż w okresie od 1 marca do  
31 października i nie dłużej niż przez 
12 tygodni można składować obor-
nik w  pryzmach, bezpośrednio na 
gruncie. Takie pryzmy powinny być 
usytuowane na płaskim terenie, 
w miejscach niezagłębionych i nie-
podmokłych, i  najlepiej o  podłożu 
niezbyt przepuszczalnym. W każdym 
kolejnym sezonie wegetacyjnym 
pryzma musi być złożona w  innym 
miejscu, a  czas i  miejsce pryzmo-
wania oznacza się w obowiązującej 
dokumentacji.

I JESZCZE WIĘCEJ
Normy, terminy, odległości, nie-
trudno pogubić się w gąszczu tych 
wymagań. Wszystkie one będą pod-
legać kontroli. Żeby je umożliwić, 
gospodarstwa położone na OSN 
zobowiązane są do prowadzenia 
dokumentacji wszystkich zabie-
gów agrotechnicznych, szczególnie 
nawożenia, a  zwłaszcza terminów, 
rodzaju i zastosowanych dawek. Do-
kumentację należy przechowywać 
przez okres trwania Programu i jesz-
cze jeden rok dłużej. Na tym jednak 
nie koniec. Wszyscy gospodarujący 
na powierzchni powyżej 100 ha użyt-
ków rolnych muszą opracowywać 
plany nawożenia. To swoisty bilans 
zasobów własnych (zasobności gleb, 
nawozów naturalnych będących 

w  dyspozycji, resztek pożniwnych 
itp.) i  potrzeb nawożenia (płodo-
zmian, potrzeby nawozowe roślin). 
W  gospodarstwach tych wyznacz-
nikiem poziomu nawożenia azotem 
jest plan nawozowy, a nie wspomnia-
na powyżej tabela maksymalnych 
dawek azotu. Plan nawożenia należy 
przechowywać w takim samym cza-
sie, jak rejestr zabiegów agrotech-
nicznych.
Programy działań wprowadzają rów-
nież zadania edukacyjne. Jednak 
na rolników nie nakłada się szcze-
gólnych obowiązków ukończenia 
szkoleń. Wymienia się jedynie woje-
wódzkie ośrodki doradztwa rolnicze-
go, które wraz z  wójtami gmin lub 
burmistrzami, czy też prezydentami 
miast mają te szkolenia organizować.
Jak już wyżej wspomniano, Progra-
my zaczęły obowiązywać od połowy 
czerwca bieżącego roku, ale więk-
szość opisanych tutaj norm i  ogra-
niczeń, zwłaszcza tych dotyczących 
okresów nawożenia, dawek i sposo-
bów nawożenia weszła w  życie od 
1 października 2013 r. Od tego dnia 
obowiązuje również przechowywa-
nie obornika w sposób zabezpiecza-
jący przed przenikaniem odcieków 
do wód i do gruntu oraz możliwość 
krótkotrwałego pryzmowania na 
gruncie. Dostosowanie pojemności 
zbiorników na nawozy płynne i po-
wierzchni miejsc przechowywania 
obornika do 6-miesięcznego okresu 
składowania określono na koniec 
obowiązywania Programu.
Nie sposób omówić wszystkich pro-
blemów związanych z ochroną wód 
na terenach OSN w  jednym donie-
sieniu. Zachęcamy więc do lektury 
pełnego tekstu Programów – tam 
można znaleźć, m.in. pełny wykaz 
obrębów ewidencyjnych objętych 
OSN, tam wreszcie znajduje się pełna 
tabela dopuszczalnych dawek azotu 
pod główne uprawy rolnicze. Wszyst-
kich zapraszamy również do udziału 
w zapowiedzianych szkoleniach.

W okresie  
od 1 marca do  
31 października  
i nie dłużej  
niż przez  
12 tygodni 
można 
składować 
obornik 
w pryzmach, 
bezpośrednio  
na gruncie.
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| Rzetelny materiał |

O PRODUKCJI WYJŚCIOWEGO 
MATERIAŁU 
SZKÓŁKARSKIEGO W OEMS 
Jakość materiału szkółkarskiego 
użytego do założenia sadu lub plan-
tacji roślin jagodowych ma ogrom-
ny wpływ na ostateczny wynik 
ekonomiczny gospodarstwa. Obec-
nie nie są znane metody, którymi 
moglibyśmy skutecznie zwalczać 
wirusy roślin w  warunkach polo-
wych. Ograniczenie występowania 
tych chorób jest szczególnie ważne 
w  przypadku wieloletnich nasa-
dzeń roślin sadowniczych, a  pod-
stawowym sposobem zapobiega-
nia występowaniu tych chorób jest 
zakładanie sadów i  jagodników ze 
zdrowego materiału szkółkarskie-
go. Źródłem takiego materiału jest 
kolekcja odmian utrzymywanych 
w  Ośrodku Elitarnego Materiału 
Szkółkarskiego w Prusach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ OŚRODEK 
W PRUSACH ?
Ośrodek w Prusach jest głównym do-
stawcą szkółek wyjściowego materiału 
szkółkarskiego wolnego od wirusów 
(ww) – zrazów, podkładek, sadzonek, 
drzewek do dalszego rozmnażania 
w szkółkach. W ośrodku znajduje się 
laboratorium testów Elisa i  mikro- 
rozmnażania oraz urządzenia do ter-
moterapii roślin. Ponadto Ośrodek 
zajmuje się zachowaniem i rozmnaża-
niem roślin sadowniczych wolnych od 
chorób wirusowych i fitoplazmatycz-
nych. Wyjściowy materiał szkółkarski 
przygotowywany jest w OEMS zgod-
nie z zasadami opracowanymi przez 
Europejską i  Śródziemnomorską Or-
ganizację Ochrony Roślin (EPPO) oraz 
przepisami krajowymi. Oferta Ośrodka 
skierowana jest przede wszystkim do 
hodowców, szkółkarzy oraz tych osób, 
które chciałyby uprawiać rośliny wol-
ne od wirusów.

JESIEŃ – DOBRY CZAS NA 
WŁASNY SAD
W  dzisiejszych czasach coraz czę-
ściej tęsknimy za smakami naszego 
dzieciństwa, tym co niegdyś było 
powszechne, a dzisiaj coraz trudniej 
osiągalne. Podobnie jest z  drzew-
kami owocowymi, gdzie nowe od-
miany wypierają tradycyjne jabłonie, 
grusze czy śliwy. W  poszukiwaniu 
starych odmian warto odwiedzić 
OEMS w  Prusach, gdzie bez trudu 
znajdziemy drzewka starych odmian 
jabłoni: m.in. Papierówka, Anto-
nówka, Kosztela, Smalcówka, Szara 
Reneta i  wiele innych. Dla smako-
szy gruszek oferujemy odmiany: 
Faworytka i Konferencja, a dla pre-
ferujących śliwki odmiany: Węgierki 
Zwykłej, Węgierki Dąbrowickiej. Po-
nadto w Prusach odnajdziecie szero-
ką ofertę czereśni, wiśni, brzoskwiń, 
truskawek i malin.

Mała wieś w łódzkim 
słynna na całym świecie

Testowanie i wytwarzanie zdrowego materiału szkółkarskiego to rola istniejącego od 1995 roku Zakładu 
Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa, Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach (gm. 
Głuchów). Ośrodek w Prusach to zakład o stosunkowo krótkiej historii, ale ogromnym znaczeniu dla szkółkarzy 
i sadowników w Polsce, Europie i na świecie. Elitarny charakter ośrodka wynika z faktu, że na świecie istnieją 
tylko jeszcze dwa podobne ośrodki – we Francji i Holandii. 

1  Mateczniki
2  Sad zraźnikowy 

fot. Marcin 

Skorupiński

Władysław Kozerski, Marcin Skorupiński
Instytut Ogrodnictwa Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach www.oems.inhort.pl
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Ciocia poleca Kapusta kiszona w słoikach

Kalendarium:
4-7 listopada,  
wyjazd studyjny do Bawarii

13-14 listopada,  
VI Forum Gospodarcze, Łódź

20 listopada, 
konferencja podsumowująca etap 
regionalny V edycji konkursu 
„Przyjazna Wieś”, Łódź

26 listopada, 
Powiatowy Konkurs Darcia Pierza 
„Pierzawka”, Rzeczyca

27-28 listopada, 
Forum Promocji Województwa 
Łódzkiego, Ossa 

| Na koniec |

Wiele z nas sezon przetworów kończy wraz z zamknięciem w słoikach kapusty 
kiszonej. Nie bez przyczyny wspominam o słoikach. Beczki na kapustę nie 
posiadam, ale ta własnoręcznie ukiszona przeze mnie w słoikach jest prawie tak 
pyszna i wartościowa, jak kapusta z beczki mojej babci. Nie wyobrażam sobie zimy 
bez kapusty kiszonej, w końcu to baza dla wielu pysznych i tradycyjnych potraw.

Najlepsza do kiszenia jest kapusta późnych odmian. Warzywo powinno być dojrzałe, białe i o zwar-
tej główce. Kapusta zielona z letnich odmian ma niską zawartość cukru, co sprawi, że przyrzą-
dzona z niej kiszonka będzie miała szary kolor i gorzko-cierpki smak. Do kiszenia nadaje się także 

kapusta czerwona.

Składniki:
•  10 kg kapusty (trzeba ją poszatkować , ale można też iść na łatwiznę i zakupić już poszatkowaną)
•  2 kg marchwi utartej na grubej tarce
•  18–20 dag soli
•  1 łyżka ziela angielskiego
•  ¾ łyżki ziaren pieprzu
•  8 liści laurowych pokruszonych na kawałki

Przygotowanie:
Poszatkowaną kapustę i utartą marchew należy wymieszać z pozostałymi składnikami i pozostawić na 
godzinkę. Po tym czasie kapusta zmięknie i puści sok. Taką należy zapakować do słoików, brać po garści, 
odciskać w rękach i ubijać bardzo dokładnie w naczyniach. Z tym odciskaniem należy jednak być ostroż-
nym, żeby nie pozbawić kapusty ostatniej kropli soku. Najważniejsze jest bardzo dokładne ubijanie ko-
lejnych warstw warzyw w słoikach, tutaj doskonale sprawdzają się słoiki o szerokim wejściu. Ubijanie 
jest niezwykle ważne, trzeba pozbyć się powietrza – to sekret dobrze ukiszonej kapusty. Napełnione 
słoiki należy zakręcić i wynieść do piwnicy (muszą być przechowywane w chłodnym miejscu). Po trzech 
tygodniach nadaje się do spożycia. 

•  Kiszona kapusta jest niczym 
lekarstwo. Specjaliści od medycyny 
niekonwencjonalnej zalecają pić 
sok z kiszonej kapusty w przypadku 
problemów nie tylko z układem 
pokarmowym, ale również 
moczowym oraz oddechowym. 
Poza tym łagodzi uporczywy kaszel, 
pobudza soki trawienne, dotlenia 
organizm. Reguluje pracę śledziony, 
wątroby, pęcherzyka żółciowego. 
Doskonale oczyszcza organizm. 
Dlatego też zaleca się picie soku 
z kiszonej kapusty na czczo 
i wieczorem, pół godziny po kolacji. 

•  Jest to bogate źródło witaminy C 
i bakterii Lactobacillus. W okresie 

zimowym, kiedy jest mniej 
świeżych owoców i warzyw, 
warto jeść jej jak najwięcej. Jest 
wyjątkowo bogatym źródłem 
witamin C, K, z grupy B, żelaza, 
potasu, błonnika i wapnia, a co za 
tym idzie, skutecznym środkiem na 
wzmocnienie organizmu w okresie 
jesienno-zimowym. Potrafi 
odeprzeć ataki przeziębienia i grypy. 
Niszczy również groźne wirusy 
i bakterie (wystarczy wymienić 
chociażby gronkowca złocistego 
czy prątki gruźlicy).

•  Kiszona kapusta pobudza przemianę 
materii, pomaga w budowie tkanki 
łącznej, wzmacnia mięsień sercowy, 

przyspiesza wykorzystywanie żelaza 
w organizmie, reguluje przemianę 
tłuszczów i obniża poziom 
cholesterolu oraz cukru, uodparnia 
na sytuacje stresowe. 

•  Stosunkowo duża zawartość siarki 
w kapuście sprawia, że nasze włosy, 
cera i paznokcie bardzo zyskują 
dzięki regularnemu jej jedzeniu. 
Natomiast okłady z liści świeżej 
kapusty położone na pół godziny 
na twarz znakomicie oczyszczają 
skórę, poprawiają i aktywizują 
krążenie krwi, wchłaniają też skupiska 
tłuszczu z tkanki podskórnej. 
Słowem, pobudzają wzrost komórek 
i w rezultacie działają odmładzająco.

Co więcej można powiedzieć o kapuście kiszonej?

Smacznego! 
Ciocia R.




