
INFORMACJA  
DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA UDZIELONEGO GMINOM I POWIATOM  

W 2020 r. ZE ŚRODKÓW OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH  
 
 
 

W 2020 r. na modernizację / przebudowę dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - zgodnie 

z naborem wniosków do dnia 15 lutego 2020 roku oraz w trybie naboru dodatkowego 

ogłoszonego w związku ze szkodami powodziowych powstałymi w czerwcu 2020 

roku -  wnioski złożyło 145 gminy i 1 powiat na łączna kwotę 39 288 887,20 zł. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, przeznaczył dla wnioskujących gmin  

i powiatu łącznie kwotę 12 985 530,96 zł na dofinasowanie zadań z zakresu budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizacje tych zadań, 

gminy i powiat wykorzystały przyznaną dotację w wysokości 12 764 011,80 zł, 

wnosząc udział własny w wysokości 5 015 672,10 zł, co przyniosło efekt w postaci 

modernizacji 113,917 km dróg za łączną sumę 17 669 44,87 zł. 

Gminy i powiat które złożyły wnioski o dotację w I naborze otrzymały dofinansowanie 

na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wg głównego 

kryterium, którym była wysokość dochodów powstałych na obszarze gmin i powiatów 

z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej: 

- dochody do 50 000 zł - dofinansowanie w wysokości do 72 000 zł  

- dochody powyżej 50 000 zł - dofinansowanie w wysokości do 82 000 zł  

Zarząd Województwa Podkarpackiego skorzystał z zapisów § 2 ust. 4 „Zasad i trybu 

postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych”, który umożliwia w indywidulanie uzasadnionych 

przypadkach zwiększyć ustalone stawki jednostkowego dofinansowania i podjął 

decyzję o przyznaniu wyższej kwoty dotacji dla 30 gmin. Zwiększono również kwotę 

dofinansowania do 150 000 zł na drogi prowadzące do winnic dla 2 gmin.  

Z obowiązku wniesienia udziału własnego zostały zwolnione gminy, które otrzymały 

dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

na obiektach poscaleniowych, na których scalenie wykonano w latach 1990 – 2006, 

gminy które otrzymały dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do winnic, 

gminy wnioskujące o zwolnienie z obowiązku wnoszenia udziału własnego  

m.in. z powodu modernizacji dróg uszkodzonych przez powódź i wybrane gminy  

z rejonu Bieszczad oraz leżące na terenie Zagłębia Aktywnej Turystyki. 



Pozostałe gminy otrzymały dotację zakładającą udział własny min. 20%  kwoty 

dofinansowania. 

W związku z wystąpieniem w czerwcu 2020 roku gwałtownych burz i silnych 

opadów deszczów, które spowodowały ogromne szkody w infrastrukturze drogowej 

i w mieniu lokalnej społeczności Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął dwie 

uchwały, którymi zwolnił poszkodowane gminy z obowiązku wniesienia udziału 

własnego przy realizacji inwestycji dofinasowanych ze środków budżetu 

województwa podkarpackiego. Ponadto został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków 

dla gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia w/w zjawisk atmosferycznych, 

wnioski złożyło 61 gmin. Zarząd Województwa Podkarpackiego kierując się kryterium 

wysokości strat poniesionych w gminnej infrastrukturze komunalnej postanowił 

przyznać 37 gminom dodatkowe dofinasowanie na modernizację dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych w łącznej wysokości 1 532 000 zł. Gminy te zostały również  

zwolnione z obowiązku wniesienia udziału własnego oraz wydłużono dla nich termin 

złożenia dokumentów rozliczeniowych do 10 grudnia br.  

 

W 2020 roku, po raz pierwszy gminy i powiaty mogły skorzystać  

z dofinansowania ze środków budżetu województwa podkarpackiego zadań 

polegających na budowie i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.  

Z możliwości tej skorzystały trzy gminy (Gać, Chłopice i Borowa). Suma całkowitej 

wartości planowanych inwestycji wynosiła 305 365,19 zł, natomiast suma kwoty 

dofinansowania, o którą wnioskowały gminy na ten cel wynosiła 246 965,44 zł.  

Zarząd Województwa postanowił sfinansować w całości koszt wykonania 

planowanych zadań, zwalniając tym samym gminy z obowiązku wniesienia udziału 

własnego w kosztach realizacji przedmiotowych inwestycji. Po złożeniu dokumentacji 

rozliczeniowej przez dotowane gminy łącznie na realizację tego zadania 

wydatkowano 304 952,40 zł. 

 

Wnioski o dotację na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 

prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, złożył 1 powiat na kwotę 15 000,00 zł. 

Potrzeby starostwa zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w całości. W ostatecznym rozliczeniu, starostwo otrzymało 14 738 zł 

dofinansowania do zakupu wnioskowanego sprzętu i oprogramowania. 



 

Zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 3   Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

ze środków budżetu województwa mogą być finansowane zadania polegające  

na „użyźnianiu gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu  

i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie”. Gmina Komańcza 

złożyła wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 33 982 zł na odkrzaczanie gruntów 

rolnych o łącznej powierzchni ok. 7,5 ha położonych w obrębie ewid. Jawornik. 

Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 42 478 zł i Zarząd Województwa 

Podkarpackiego postanowił przyznać gminie dotację w tej wysokości, równocześnie  

zwalniając ją z obowiązku wniesienia udziału własnego. Ostateczny koszt realizacji 

zadania wyniósł 48 600 zł.   

 

W załączeniu informacja rzeczowo – finansowa z wykorzystania w 2020 r. 

środków finansowych pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej, przedstawiona w układzie tabelarycznym. 

 

 


