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Wej�cie w struktury Unii Europejskiej jest dla naszego Narodu
i bratnich narodów s³owiañskich wyrazem dziejowej sprawiedliwo�ci.

Jan Pawe³ II
przemówienie do uczestników narodowej pielgrzymki do Rzymu 19 maja 2003 r.

A P E L
RADY MIASTA KONINA I RADY POWIATU KONIÑSKIEGO

DO MIESZKAÑCÓW ZIEMI KONIÑSKIEJ

My, Radni Rady Miasta Konina i Radni Rady Powiatu Koniñskiego, zwracamy siê z apelem do mieszkañców Ziemi
Koniñskiej o aktywny udzia³ w referendum w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest dobrowolnym zwi¹zkiem pañstw, których celem jest zapewnienie bezpieczeñstwa i dobrobytu
obywateli. Wchodz¹c do Unii Europejskiej, Polska umocni swoj¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej, uzyska mo¿liwo�æ
wspó³decydowania o losach �wiatowych potêg XXI wieku, zachowuj¹c przy tym sw¹ suwerenno�æ polityczn¹ i niezale¿no�æ
terytorialn¹ � czyli dwa podstawowe warunki istnienia w pe³ni demokratycznego pañstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym w³adza zwierzchnia nale¿y do narodu.

Bior¹c udzia³ w referendum, ka¿dy z nas ma mo¿liwo�æ daæ �wiadectwo troski o dobr¹ i lepsz¹ przysz³o�æ dla naszego
kraju i naszej Ziemi Koniñskiej. Nasz kraj nie mo¿e pozostaæ w tyle i musimy daæ mu mo¿liwo�æ nale¿ytego rozwoju,
unowocze�niania gospodarki, a tak¿e utrwalania w �wiecie naszych warto�ci kulturowych.

My mieszkañcy Konina i Powiatu Koniñskiego � obywatele Rzeczypospolitej Polskiej � wybierzmy lepsz¹ przysz³o�æ dla
naszych dzieci i wnuków. Pozwólmy im ¿yæ i rozwijaæ siê we Wspólnocie Europejskiej, daj¹c im tê szansê poprzez

 aktywne uczestnictwo w zbli¿aj¹cym siê referendum 7 i 8 czerwca 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Koniñskiego
Piotr Matyba

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyñski

Przedstawiamy Pañstwu kolejne, mo¿liwe do uzy-
skania instrumenty wsparcia finansowego, jakie bêd¹
dostêpne dla polskich rolników po wej�ciu Polski do
Unii Europejskiej.

1. Wcze�niejsze emerytury (tzw. program rent
strukturalnych) � dla rolników, którzy ukoñczyli 55 lat
i posiadaj¹ gospodarstwo o powierzchni co najmniej 3 ha
u¿ytków rolnych i podejm¹ decyzjê o przekazaniu gospo-
darstwa na powiêkszenie innego gospodarstwa, na potrzeby
nauki i do�wiadczalnictwa, na cele pozarolnicze, do Agencji
W³asno�ci Rolnej lub do zalesienia przez Lasy Pañstwowe.

Wysoko�æ renty ustalana bêdzie w oparciu o kwotê naj-
ni¿szej emerytury w Polsce (obecnie 552,63 z³) Podstawowa
wysoko�æ renty wyniesie 250 % tej kwoty.

Kwota ta mo¿e byæ podwy¿szona dodatkowo o 150%
kwoty najni¿szej emerytury, je¿eli wspó³ma³¿onek wniosko-
dawcy spe³nia tak¿e warunki do otrzymania renty struktural-
nej, nie ma innych �róde³ dochodu, a gospodarstwo stanowi³o
podstawê utrzymania obojga ma³¿onków.

Renta strukturalna zwiêksza siê tak¿e w przypadku przekazania
aktem notarialnym gruntów na powiêkszenie jednego lub kilku
gospodarstw ju¿ istniej¹cych po 2% najni¿szej emerytury za 1 ha.

Dop³aty bezpo�rednie to nie wszystko! (c.d.)
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Maksymalna wysoko�æ renty nie mo¿e przekroczyæ 480%
minimalnej emerytury.

�wiadczenie to wyp³acane bêdzie nie d³u¿ej ni¿ przez 10 lat.

Uwaga! Wniosek o rentê rolnik musi z³o¿yæ przed osi¹-
gniêciem wieku emerytalnego, tj. kobieta przed 60 rokiem
¿ycia, a mê¿czyzna przed 65 rokiem ¿ycia.

2. Program rolno-�rodowiskowy (po wej�ciu do
UE) - ma wspieraæ rozwój metod produkcji rolnej zgod-

nych z zasadami ochrony �rodowiska oraz zachowania
dziedzictwa przyrodniczego wsi.

Wsparciem zostan¹ objête:
� stosowanie do produkcji metod przyjaznych �rodowisku lub

produkcja ekologiczna;
� utrzymanie niskoproduktywnych ³¹k i pastwisk o wysokiej

warto�ci przyrodniczej,
� zabezpieczenie siedlisk � skupisk dzikiej przyrody,
� zagospodarowanie gruntów zaniedbanych i od³ogów,
� ochrona gleby i zapobieganie stratom azotu,
� stworzenie stref buforowych pomiêdzy u¿ytkami rolnymi

a zadrzewieniami i zbiornikami wodnymi,
� wprowadzenie zadrzewieñ �ródpolnych,
� zachowanie lokalnych ras zwierz¹t i odmian ro�lin uprawnych.

Na program rolno-�rodowiskowy sk³adaj¹ siê m. in. podprogramy:

1. Ochrona �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, (realizo-
wan¹ w wybranych obszarach w ka¿dym województwie)

2. Rolnictwo ekologiczne (realizowany w ca³ym kraju).
3. Ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie, (realizowan¹

w ca³ym kraju).

Uwaga!! Rolnik mo¿e uczestniczyæ tylko
w jednym podprogramie.

�rednia stawka pomocy finansowej z tytu³u realizacji pro-
gramu rolno-�rodowiskowego wynosi 125 euro/ha rocznie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. przygotowanie
przez rolnika lub grupê rolników 5-letniego planu dzia³alno�ci
rolno-�rodowiskowej, zatwierdzonego przez doradcê rolno-�ro-
dowiskowego.

Przyk³adowe kwoty p³atno�ci  wynosz¹:

� rolnictwo zrównowa¿one � 200-250 z³/ha, ekologiczne bez
certyfikatu 460 z³/ha, z certyfikatem 360 z³/ha

� ekologiczne u¿ytki zielone bez certyfikatu 200 z³/ha
� ³¹ki pó³naturalne jednoko�ne od 430 do 1000 z³/ha
� u¿ytki przyrodnicze - torfowiska 600 z³/ha, szuwary i zio-

³oro�la 100 z³./ha
� renowacja zadrzewieñ �ródpolnych 100 z³/100 mb
� byd³o polskie czerwone 800 z³/szt.
� koniki polskie i konie huculskie 600 z³/szt.
� owce 260 z³/szt.

3. Zalesianie gruntów rolnych w Polsce (po wej-
�ciu do UE) � celem programu jest zalesienie gruntów

rolnych o niskiej przydatno�ci dla rolnictwa oraz kszta³to-
wanie struktury krajobrazu obszarów wiejskich.

Forma i wysoko�æ wsparcia

1. Dotacja na zalesienie, ma pokrywaæ koszty za³o¿enia uprawy
oraz - je�li jest to uzasadnione - ochrony przed zwierzyn¹.
Dotacja ta bêdzie ona wyp³acana w 2 ratach, w pierwszym
i pi¹tym roku od za³o¿enia uprawy (I rata stanowi 80%,
a II rata - 20% wysoko�ci premii zalesieniowej). Kwota
dotacji nie uwzglêdnia kosztów prac zwi¹zanych z przy-
gotowaniem gruntu do zalesienia, które to koszty stanowi¹
wk³ad w³asny rolnika. Wysoko�æ kwoty dotacji (od 3.400 do
6.200 z³/1ha) bêdzie zró¿nicowana w zale¿no�ci od:

� proporcji gatunków iglastych i li�ciastych w strukturze drze-
wostanu

� po³o¿enia na terenie równinnym i na terenach o nachyleniu
stoku powy¿ej 120

� rodzaju zabezpieczenia przed zwierzyn¹ (ogrodzenie i os³onki).

2. Premia pielêgnacyjna za utrzymanie nowej uprawy le�nej.
Bêdzie zrycza³towan¹ p³atno�ci¹ wyp³acan¹ co roku przez 5
lat od za³o¿enia uprawy, uwzglêdniaj¹c¹ koszty prac pielê-
gnacyjnych oraz wczesne czyszczenia. Stawki dotacji bêd¹
zró¿nicowane w zale¿no�ci od natê¿enia wykonywanych prac
w poszczególnych latach i kosztów stosowania repelentów
(od 400 do 520/1ha).

3. Premia zalesieniowa stanowi¹ca ekwiwalent za wy³¹czenie
gruntu z upraw rolnych. Stanowiæ bêdzie zrycza³towan¹
p³atno�æ, która bêdzie uwzglêdnia³a pokrycie kosztów wyni-
kaj¹cych z utraconych dochodów z tytu³u przekszta³cenia
gruntów rolnych na grunty le�ne i bêdzie wyp³acana co
roku, przez 20 lat od za³o¿enia uprawy w wysoko�ci 1.000
z³/1ha.

Wsparcie nie bêdzie przyznawane rolnikom korzystaj¹cym
ze wsparcia w postaci renty strukturalnej.

Warunki uzyskania wsparcia

Trzeba bêdzie spe³niæ nastêpuj¹ce wymogi:
� zalesienia bêd¹ wykonywane na gruntach rolnych stanowi¹-

cych w³asno�æ prywatn¹, które na podstawie ewidencji gruntów
rolnych zosta³y zakwalifikowane do: gruntów ornych, trwa-
³ych u¿ytków zielonych, sadów i plantacji owocowych

� do zalesienia bêd¹ przeznaczane grunty, które s¹ w sta³ym
u¿ytkowaniu rolniczym i zaliczane s¹ g³ównie do V - VI
klasy bonitacyjnej oraz stanowi¹ grunty niekorzystnie po³o-
¿one na sk³onach o spadku powy¿ej 90.

� minimalna ³¹czna powierzchnia zalesienia bêdzie wynosi³a
0,5 ha, przy minimalnej szeroko�ci zalesionej dzia³ki 20 m.
W przypadku wniosku sk³adanego przez grupê rolników
³¹czna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia bêdzie
musia³a wynosiæ 5 ha

� do nowych zalesieñ wykorzystywane bêd¹ jedynie rodzime
gatunki drzew i krzewów

� ustalaj¹c sk³ad gatunkowy trzeba bêdzie braæ pod
uwagê rolnicz¹ klasyfikacjê gruntów rolnych oraz
regionalizacjê przyrodniczo-le�n¹
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� materia³ sadzeniowy bêdzie musia³ spe³niaæ wymagania ja-
ko�ciowe zgodne z Polsk¹ Norm¹ i pochodziæ z uznanej
bazy nasiennej.

O przyznanie wsparcia bêd¹ mogli ubiegaæ siê:
a) pe³noletni rolnik
b) grupa rolników, tj. co najmniej 3 rolników.

Wnioski o przyznanie wsparcia bêd¹ sk³adane w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
czyli co trzeba wiedzieæ (c.d.)

W ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) funkcjonuj¹
m. in. regulowane administracyjnie rynki produktów rolnych:
mleka, zbo¿a, cukru, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej,
wieprzowiny, wo³owiny i cielêciny, drobiu i jaj, ro�lin ole-
istych. Z uwagi na strukturê produkcji rolnej w powiecie
koniñskim w tym numerze przybli¿amy Pañstwu funkcjonowa-
nie rynku mlecznego (a w kolejnym wydaniu Rolnika Koniñ-
skiego � rynku wieprzowego).

Rynek mleka

Organizacja rynku dotyczy mleka �wie¿ego, konserwowa-
nego, s³odzonego oraz �mietany, ma�lanki, kwa�nego mleka,
jogurtów, kefirów i innych produktów na bazie mleka podda-
nego procesom fermentacji lub zakwaszenia, tak¿e w formie
koncentratu, jak mas³a, sera i twarogu, laktozy i syropu lakto-
zowego, oraz produkowanych na bazie mleka preparatów pa-
szowych.

We wszystkich krajach Unii obowi¹zuje kwotowanie (limi-
towanie) produkcji mleka. Ma ono na celu utrzymanie pro-
dukcji na okre�lonym poziomie dla osi¹gniêcia stabilizacji
poziomu cen w d³u¿szym okresie, a w konsekwencji niedo-
puszczenie do wzrostu wydatków z bud¿etu Unii na wspiera-
nie tego sektora.

Kwoty mleczne

Wyró¿nia siê trzy rodzaje kwot:
� hurtowe � otrzymuje rolnik, który sprzedaje mleko do mle-

czarni lub organizacji skupuj¹cej mleko,
� sprzeda¿y bezpo�redniej � otrzymuje rolnik sprzedaj¹cy mleko

z gospodarstwa bezpo�rednio klientom,
� rezerwy narodowej � czê�æ krajowego limitu mleka zostaje

do dyspozycji instytucji pañstwowej.

Ka¿dy kraj cz³onkowski mo¿e wyprodukowaæ okre�lon¹
ilo�æ (kwotê) mleka, w przypadku za� nadprodukcji naliczany
jest karny podatek (za ka¿dy litr mleka powy¿ej przyznanej
kwoty -115% jego ceny docelowej).

Regulacja rynku oraz instrumenty
wsparcia finansowego

Stosuje siê ró¿ne systemy regulowania rynku mleka i wsparcia
finansowego dla mleczarstwa. S¹ to m.in.:

� skup interwencyjny odt³uszczonego mleka w proszku (OMP)
� od 1 marca do 31 sierpnia ka¿dego roku mleczarnie w
krajach UE, które maj¹ zezwolenie, mog¹ oferowaæ do skupu
interwencyjnego co najmniej 40 ton mleka w proszku. Musi
ono jednak spe³niaæ odpowiednie wymogi jako�ciowe

� interwencyjne magazynowanie mleka w proszku, przecho-
wywanie odt³uszczonego mleka w proszku w prywatnych
magazynach � gdy przekroczony zostaje limit interwencyj-
nych zakupów w ca³ej UE, uruchamiany jest system dop³at
do przechowywania OMP w prywatnych magazynach rolni-
ków. Minimalny okres przechowywania wynosi 60 dni, mak-
symalny 150 dni

� dotacje do odt³uszczonego mleka w proszku przeznaczanego
na paszê

� skup interwencyjny mas³a � uruchamiany jest w danym
kraju UE wówczas, gdy ceny rynkowe mas³a spadaj¹ poni¿ej
92% ceny interwencyjnej przez kolejne dwa tygodnie; od-
bywa siê on tylko w systemie przetargowym

� przechowywanie mas³a w magazynach (ch³odniach) � doto-
wane jest przechowywanie mas³a od 90 do 210 dni
w magazynach (ch³odniach), które maj¹ stosown¹ licencjê,
pod warunkiem, ¿e mas³o zosta³o zg³oszone do przechowy-
wania miêdzy 15 marca a 15 kwietnia danego roku. Nie
mo¿e byæ ono usuniête z ch³odni przed 16 sierpnia

� subsydiowanie mas³a dostarczanego organizacjom niezarob-
kowym

� subsydiowanie mleka spo¿ywanego w szkole.

Do ochrony unijnego rynku mleka przed konkurencj¹
z innych pañstw s³u¿¹:

� subwencje (dop³aty) eksportowe
� taryfy i licencje importowe, standardy jako�ciowe, maj¹ce

na celu ochronê rynku przed nap³ywem towaru spoza Unii.

Polski rolnik na unijnym rynku mleka

W chwili uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii w
naszym kraju zacznie obowi¹zywaæ system limitowania pro-
dukcji mleka. Dlatego 1 stycznia 2002 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Zgodnie z ni¹ Rada Ministrów corocznie bêdzie ustalaæ w
drodze rozporz¹dzenia tzw. krajow¹ kwotê mleczn¹. Jest to
maksymalna ilo�æ mleka o ustalonej zawarto�ci t³uszczu, jak¹
mo¿na wytworzyæ i sprzedaæ w Polsce podczas roku kwotowe-
go, to jest od 1 kwietnia do 31 marca.

Zachêca³bym ¿eby rolnicy pamiêtali
o szansie przeprowadzenia, za postawione
do ich dyspozycji pieni¹dze, zmian

w gospodarstwach.
Sami, szybko i skutecznie,

z tym obie nie poradzimy.
Czaka nas zatem czas próby i wielkiej

pracy, a z danej szansy nale¿y skorzystaæ.

Józef Nowicki
Pose³ na Sejm RP
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ROLNIK KONIÑSKI

Charakterystyka ogólna
rolnictwa

 powiatu koniñskiego (c.d.)

Adresy
pod którymi pomog¹ rozwiaæ

Twoje w¹tpliwo�ci:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro
Powiatowe w Koninie, ul. Hurtowa 1, tel.: 243-70-70
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.15 � 16.15

2. Oddzia³ Zamiejscowy Wielkopolskiego O�rodka Doradz-
twa Rolniczego w Ko�cielcu, Biuro Powiatowe w Koni-
nie, Aleje 1 Maja 9; tel.: 243-85-57
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.15 � 15.00

3. Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydzia³ Ochrony �ro-
dowiska, Rolnictwa i Le�nictwa, Aleje 1 Maja 9, Konin.
Tel.: 243-02-40

  Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 � 15.30

Rzgów
W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. U¿ytki rolne

zajmuj¹ 7,6 tys. ha. z czego 70% stanowi¹ grunty orne,
a oko³o 30% ³¹ki i pastwiska. W uprawach przewa¿aj¹
zbo¿a. Hoduje siê byd³o i trzodê chlewn¹. W gminie funk-
cjonuje 1,1 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych.

Gmina jest wyró¿niana za szczególn¹ dba³o�æ o ochro-
nê �rodowiska naturalnego.

Skulsk
Gospodarkê gminy zdominowa³o rolnictwo. Powierzch-

nia u¿ytków rolnych wynosi 6,6 tys. ha, w tym grunty
orne stanowi¹ 5,9 tys. ha, ³¹ki i pastwiska 0,6 tys. ha.
Z uwagi na do�æ dobre gleby, uprawy obejmuj¹ zarówno
¿yto i ziemniaki, jak i pszenicê oraz buraki cukrowe. Zna-
cz¹ca jest równie¿ uprawa truskawek i warzyw. Hoduje siê
wszystkie rodzaje zwierz¹t gospodarskich.

Sompolno
Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemys³owy.

Wiêkszo�æ mieszkañców utrzymuje siê z rolnictwa. Blisko
10 tys. ha u¿ytków rolnych nale¿y do 1 300 gospodarstw
rolnych. W�ród u¿ytków rolnych przewa¿aj¹ grunty orne,
jest tak¿e 1,2 tys. ³¹k i pastwisk. Gmina jest rejonem
o du¿ych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady zaj-
muj¹ powierzchniê oko³o 450 ha. Uprawia siê przewa¿nie
¿yto a tak¿e pszenicê, jêczmieñ i ro�liny przemys³owe.
W hodowli przewa¿a trzoda chlewna i byd³o.

Unijna pomoc
S¹ ju¿ pierwsze rezultaty

Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 18 ha,
w tym sad jab³oniowy to 6 ha, wi�niowy 3 ha, �liwkowy 1 ha.
Posiadam tak¿e szkó³kê drzew ozdobnych.

Wniosek do programu SAPARD o dofinansowanie za³o-
¿enia sadu wi�niowego i �liwkowego oraz na dofinansowanie
zakupu opryskiwacza i skrzynio-palet z³o¿y³em w listopadzie
ubieg³ego roku. Umowê o refundacjê do 50% kosztów mojej
inwestycji, wynosz¹cej ³¹cznie 66 tys. Z³, podpisa³am w
marcu tego roku. W chwili obecnej inwestycjê zakoñczy³em
i czekam na zwrot pieniêdzy, to jest prawie 33 tys. z³.

Piotr Grudziñski, rolnik z Sycewa

Po raz pierwszy krajowa kwota mleczna
wprowadzona bêdzie 1 kwietnia 2004 r.

Wnioski o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych,
dostawcy hurtowi i bezpo�redni z³o¿¹ do dyrektorów oddzia-
³ów terenowych Agencji Rynku Rolnego (ARR) - w terminie

do dnia 31 pa�dziernika 2003 r.

Nastêpnie dyrektorzy przydziel¹ zainteresowanym dostaw-
com indywidualne kwoty mleczne (IKM).

Jakie bêd¹ inne �rodki regulacji rynku
mleka i przetworów mlecznych w Polsce?

� zakupy interwencyjne mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku
� dop³aty do przechowania i konsumpcji przetworów mlecz-

nych (np. do spo¿ycia przez uczniów w szko³ach podstawo-
wych czy zakupu mas³a przez podobnego typu placówki)

� utworzenie rezerwy krajowej produkcji mleka � dziêki niej
bêdzie mo¿na na przyk³ad zwiêkszyæ indywidualne kwoty mleczne
pocz¹tkuj¹cym rolnikom, nie maj¹cym wiêcej ni¿ 35 lat.

Uwaga!! Podane w informacjach dane
liczbowe (kwoty) mog¹ ulec zmianom.

Podane informacje oparte zosta³y
o dane �ród³owe Urzêdu Komitetu Integracji Europej-

skiej oraz OZ WODR w Ko�cielcu.


