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już w przeszłości zapewnić odtwarzanie zasobów leśnych. Jednak, począwszy od lat 

osiemdziesiątych, pojęcie zachowania zasobów naturalnych w rolnictwie uległo poszerze-

niu. Obecnie producent rolny jest zobowiązany do ochrony zasobów naturalnych w postaci 

gleby, wód i atmosfery. Nadto w realiach Europy Środkowej duże znaczenie przypada 

działaniom ochrony różnorodności biologicznej. Autor pokazuje, jak prawo producenta 

rolnego do korzystania z gruntu ulega ograniczeniom na skutek realizacji obowiązku 

ochrony środowiska. W końcowej części artykułu Hampicke formułuje postulaty dotyczą-

ce ukształtowania prawidłowej polityki ochrony zasobów naturalnych w rolnictwie, m.in. 

wprowadzenia jednoznacznej definicji prawa do korzystania przez producenta rolnego 

z zasobów naturalnych. Nadto także domaga się m.in. rozbudowania systemu bodźców 

ekonomicznych, nagradzających producentów rolnych przestrzegających obowiązków 

w zakresie ochrony zasobów naturalnych. Powinna temu towarzyszyć jednocześnie reduk-

cja obciążania ich obowiązkami biurokratycznymi.    

Petra Nüssle, Harald Wedemeyer, § 201 BauGB – Landwirtschaftsbegriff im 

Wandel (§ 201 BauGB – ewolucja pojęcia gospodarki rolnej), AUR 2014, 

nr 11, s. 424-430. 

Przedmiotem artykułu jest pojęcie gospodarki rolnej na gruncie niemieckiego kodeksu 

budowlanego. Pojęcie to zostało wprowadzone do ustawy w 1960 r. Od tego czasu było 

ono przedmiotem licznych nowelizacji, które sprowadzały się do rozszerzenia jego zakre-

su. Samo znaczenie analizowanego pojęcia jest niezwykle istotne, gdyż niemieckie prawo 

budowlane przewiduje uprzywilejowanie producentów rolnych. Mogą oni uzyskać zezwo-

lenia budowlane na obszarach zasadniczo nieprzewidzianych pod zabudowę. W podsu-

mowaniu artykułu Autorzy wskazują, że dla przyszłego rozwoju niemieckiego rolnictwa 

kluczowe będzie stanowisko ustawodawcy, mianowicie, czy zapewni on podstawy prawne 

dalszej realizacji projektów budowlanych na rzecz rolnictwa. Takie inwestycje budzą 

obecnie poważny opór społeczny.  
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„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” 

Stefano Massini, Introduzione alla disciplina di residui e contaminanti 

(Wprowadzenie do problematyki pozostałości i zanieczyszczeń), DGAA 

2014, nr 7-8, s. 649-659. 

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są zagadnienia pozostałości i za-

nieczyszczeń w żywności oraz wynikające z tego ryzyko dla zdrowia ludzi. Kryteriów 



Przegląd piśmiennictwa 

 

255 

definicji pojęć pozostałości i zanieczyszczeń w żywności należy szukać w wielu aktach 

prawnych, np. rozporządzeniu nr 178/2002, rozporządzeniu nr 315/93, 1107/2009 oraz 

396/2005 i różnych dyrektywach unijnych. Ustawodawca wskazuje górną maksymalną 

granicę pozostałości i zanieczyszczeń żywności i pasz, której producentom przekroczyć 

nie wolno, przy czym są one wskazane w aktach prawnych lub ustalane według dobrych 

praktyk produkcyjnych.  

Problem pozostawania w żywności pozostałości i zanieczyszczeń jest doniosły dla 

zapewnienia konsumentom rzetelnej informacji o produkcie oraz swobody przepływu 

towarów. Przykładem nieprawidłowości był przypadek marmolady oznaczonej jako 

„naturalnie czysta”, rozpoznawany przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-466/98, 

podczas gdy produkt zanieczyszczony był pozostałościami metali ciężkich. Autor 

zauważa, że ustawodawca nie bierze pod uwagę zerowego poziomu ryzyka zanieczyszczeń 

i pozostałości w żywności. Jednakże zanieczyszczenia chemiczne (np. pozostałości 

środków leczenia weterynaryjnego), biologiczne (np. salmonella) wymagają w sytuacji 

zagrożenia bezpośrednich rozwiązań pozwalających natychmiast poinformować o nich 

konsumentów.  

Mario Gorlani, L’inquadratamento costituzionale dell’annunciata disciplina 

del suolo agricolo quale bene comune (Miejsce dyscypliny gruntu rolnego 

jako dobra wspólnego w porządku konstytucyjnym), DGAA 2014, nr 7-8, 

s. 660-676. 

Artykuł dotyczy ważnej z punktu widzenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki 

krajów członkowskich UE problematyki ochrony prawnej gruntów rolnych jako dobra 

wspólnego w świetle Konstytucji Włoch (art. 9 i 44) oraz wybranych aktów prawa 

włoskiego. Autor analizuje rządowy projekt ustawy „A.C. 2039” z 2013 r., który określa 

podstawowe zasady waloryzacji i ochrony gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem 

gruntów rolnych w celu promocji i ochrony działalności rolniczej, krajobrazu i środowiska.  

Zaniepokojenie Autora budzą używane w tym projekcie terminy. Chodzi o tzw. proces 

transformacji gruntów rolnych zwany potocznie „konsumpcją gruntów”. Projekt rządowej 

ustawy, zdaniem Gorlaniego, może przesądzić o zmianie podejścia do ochrony gruntów 

rolnych i sprawić, że oparta będzie ona na ważeniu różnych wartości. Projekt ustawy 

przedstawia bowiem obraz ochrony gruntów rolnych jako dobra wspólnego, z przewagą 

ich funkcji krajobrazowej, środowiskowej, żywnościowej, socjalnej. Na koniec Autor 

stwierdza, że osiągnięcie punktu „zero konsumpcji gruntów rolnych” w 2050 r. jest jak 

najbardziej możliwe, ponieważ tych gruntów już nie będzie, a więc cel zostanie osiągnięty, 

ale inną niż opisaną wyżej drogą.  

Andrea Ferutti, Agriturismo e contributo di costruzione: riflessioni sul tema 

(Agroturystyka i wkład w jej budowanie – refleksje), DGAA 2014, nr 8-9, 

s. 863-867. 

Od wielu lat orzecznictwo administracyjne zajmuje problematyka agroturystyki 

i dopuszczalności zwolnienia od opłat za pozwolenie na budowę dla celów agroturys-
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tycznych. Niepewność w tym zakresie zainicjowało orzeczenie Rady Sprawiedliwości 

Administracyjnej dla Regionu Sycylii z 18 kwietnia 2006 r. nr 159. Ponieważ weszła 

w życie regulacja prawna dotycząca agroturystyki, należało zadać pytanie, czy wnioski 

wspomnianego orzeczenia mogły nadal pozostawać aktualne. W szczególności wedle 

rozstrzygnięcia Sądu Kasacyjnego, Sekcji III z 13 kwietnia 2007 r. nr 8851, zaliczenie 

agroturystyki do działalności rolniczej zostało podporządkowane warunkowi wykorzys-

tania gospodarstwa rolnego do agroturystyki, przy czym istotne jest, by agroturystyka była 

działalnością komplementarną względem działalności takiej, jak uprawa ziemi, hodowla 

zwierząt, jako podstawowej. 

Na koniec Autor potwierdza, że w świetle włoskiej ustawy nr 96/2006 wyłączenie 

spod obowiązku opłat za pozwolenie na budowę w zakresie lokali wykorzystywanych 

w agroturystyce jest dopuszczalne.  
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„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” 

Germán de Castro Vítores, Notas y reflexiones de actualidad acerca de una 

faceta del desarrollo territorial sostenible (Aktualne uwagi i refleksje na 

temat zasady zrównoważonego rozwoju terytorialnego), RDAA 2013, nr 63, 

s. 49-92. 

23 listopada 2007 r. Rada Ministrów uchwaliła Strategię Zrównoważonego Rozwo-

ju, mającą na celu dostosowanie ochrony środowiska i zarządzania obszarami miejskimi 

i wiejskimi do wytycznych Unii Europejskiej. Zdaniem Autora, mimo pozytywnie roku-

jących założeń, strategia nie została wcielona w życie i obecnie konieczne jest szukanie 

nowych rozwiązań, które umożliwiłyby wprowadzenie gruntownych zmian na Półwy-

spie Iberyjskim. Autor przekonuje, że bez opracowania kompleksowej strategii pozwala-

jącej zrównać szansę obszarów wiejskich z obecnie znacznie bardziej konkurencyjnymi 

obszarami miejskimi nie jest możliwe wprowadzenie w życie w Hiszpanii zasady zrów-

noważonego rozwoju terytorialnego. De Castro Vítores upatruje szansę na zmianę sytu-

acji w zachęceniu młodego pokolenia do pracy przy produkcji rolnej, przez chociażby 

zastosowanie systemu preferencyjnych ulg dla młodych rolników. Należałoby także 

poprawić sytuację kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych – tzn. formalnie usta-

nowić je współwłaścicielkami gospodarstw rolnych, co umożliwia obecnie najnowsze 

ustawodawstwo.  


