
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
na 72. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do pe³ni¹cego
obowi¹zki prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego Janusza Witkowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W Polsce gwa³townie kurczy siê powierzchnia gruntów u¿ytkowanych rolniczo. Wed³ug danych Eu-

rostatu z 2007 r. powierzchnia gruntów rolnych w 2007 r. wynosi³a 15,47 milionów ha, zaœ wstêpne da-
ne z ubieg³orocznego spisu rolnego wskazuj¹, ¿e obecnie powierzchnia gruntów rolnych wynosi
15,005 milionów ha.

Mamy w zwi¹zku z tym pytania, które kierujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Jaka jest przyczyna gwa³townego kurczenia siê powierzchni rolnych w Polsce? Czy zjawisko to nie
zagra¿a bezpieczeñstwu ¿ywnoœciowemu Polski w przysz³oœci? Prosimy tak¿e o informacje o tym, na co
zostaj¹ przekszta³cone grunty rolne, na jaki typ u¿ytków. W zwi¹zku z tym, i¿ zjawisko zmniejszania siê
powierzchni u¿ytków rolnych jest trendem sta³ym, prosimy o informacje na ten temat od roku 1989.

Dodatkowo prosimy Pana Prezesa GUS o wyjaœnienie powodów istnienia ró¿nic w statystyce doty-
cz¹cej powierzchni UR. Otó¿ w rocznikach statystycznych wykazywana w dziale dotycz¹cym rolnictwa,
leœnictwa i rybo³ówstwa powierzchnia UR jest ró¿na od tej, która jest podawana w dziale dotycz¹cym
przegl¹du miêdzynarodowego. Z czego wynika ta ró¿nica? I co to oznacza, ¿e podawana powierzchnia
UR jest w dobrej kulturze rolnej?

Mamy jeszcze jedno pytanie, które chcielibyœmy skierowaæ do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz
do g³ównego lekarza weterynarii, odnoœnie do realizacji w Polsce z urzêdu programów zwalczania cho-
rób. Jak wygl¹da stosowanie siê do wytycznych UE w zakresie programów zwalczania chorób? W jaki
sposób finansowane s¹ te programy, z jakich œrodków? Jak wygl¹da stan prawny w zakresie wykony-
wania tych programów i kontroli ich realizacji? Jakie dzia³ania s¹ przewidziane i podejmowane w przy-
padku stwierdzenia choroby w s¹siednim kraju cz³onkowskim? Jaki wp³yw na gospodarstwa rolne ma
realizacja tych programów?
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