
INFORMACJA  
DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA UDZIELONEGO GMINOM I POWIATOM  

W 2021 r. ZE ŚRODKÓW OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH  
 
 
 

W 2021 r. na modernizację / przebudowę dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wnioski 

złożyło 143 gminy na łączna kwotę 32 476 252,08 zł. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego, przeznaczył dla wnioskujących gmin łącznie kwotę 10 394 400,00 zł  

na dofinasowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych  

do gruntów rolnych. Na realizacje tych zadań, gminy wykorzystały przyznaną dotację 

w wysokości 10 282 552,64 zł, wnosząc udział własny w wysokości 7 428 125,81 zł, 

co przyniosło efekt w postaci modernizacji 87,198 km dróg za łączną sumę  

17 710 678,45 zł. 

Gminy które złożyły wnioski o dotację 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 65 000 zł  

- dochody powyżej 50 000 zł - dofinansowanie w wysokości do 75 000 zł  

Dofinansowanie na drogi prowadzące do winnic Zarząd zwiększył do 150 000 zł  

na gminę. Dotacja tej wysokości została przyznana Gminie Osiek Jasielski, Gminie 

Miejskiej Przeworsk oraz Gminie Narol. Ostatecznie Gmina Narol zrezygnowała  

z realizacji drogi prowadzącej do winnic, w związku z czym Uchwałą Zarządu 

Województwa Podkarpackiego została pomniejszona dla tej gminy wysokość dotacji 

do kwoty 65 000 zł - zgodnie podstawowym kryterium podziału środków. 

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

opadów deszczu, które spowodowały ogromne szkody w infrastrukturze drogowej  

i w mieniu JST, ogłoszono dodatkowy nabór wniosków na dofinasowanie remontów 

zniszczonych dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wnioski złożyło 61 gmin. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego dysponując kwotą w wysokości 1 532 000 zł 

przyznał 37 gminom dodatkowe dofinasowanie. Wobec braku środków dla 

wszystkich gmin poszkodowanych w 2020 roku podjęto decyzję, że przy rozdziale 

dotacji na 2021 rok pozostałe gminy otrzymają dodatkowe środki. Wypełniając 

zobowiązanie z 2020 roku przyznano obecnie bez różnicowania dodatkowe 



dofinansowanie 24 gminom tj. Haczów, Dydnia, Chłopice, Roźwienica, Nowy 

Żmigród, Lesko, Kuryłówka, Krzeszów, Jeżowe, Orły, Fredropol, Żurawica, Błażowa,  

Lubenia, Bukowsko, Czudec, Krempna, Dynów, Kamień, Besko, Sanok, Tyrawa 

Wołoska, Zagórz i  Zarszyn, w wysokości po 25 000 zł.  

Gminy które otrzymały dodatkowe środki spełniały następujące warunki: 

- figurowały na otrzymanym z Urzędu Wojewódzkiego „wykazie jednostek samorządu 

terytorialnego, które przekazały zgłoszenia dotyczące strat  w infrastrukturze 

komunalnej w wyniku zdarzeń noszące znamiona klęski żywiołowej, które miały 

miejsce w czerwcu 2020 r ”. 

- złożyły w 2020 roku wniosek na dodatkowe dofinasowanie na modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych dla gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia 

w/w zjawisk atmosferycznych. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania 

środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” gminy otrzymały 

dotację zakładającą udział własny min. 20%  kwoty dofinansowania, Zarząd podjął 

decyzję o zwolnieniu z obowiązku wniesienia udziału własnego gminy: 

- które otrzymały dofinansowanie na modernizację – przebudowę dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych, na których scalenie wykonano                     

w latach 1990 – 2006 – 18 gmin, 

-  które otrzymały dofinansowanie zwiększone o 25 000 zł, - 24 gminy w których 

wystąpiły ulewne deszcze w czerwcu 2020 r.  

- które wnioskowały o zwolnienie z obowiązku wnoszenia udziału własnego z powodu 

szkód powstałych w wyniku powodzi w 2020 r. tj. Fredropol, Łańcut, Baranów 

Sandomierski oraz ze względu na trudną sytuacje finansową tj. Tyrawa Wołoska. 

W 2021 roku, 9 gmin złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu 

województwa podkarpackiego zadań polegających na budowie i renowacji 

zbiorników wodnych służących małej retencji. Suma kwoty dofinansowania, o którą 

wnioskowały gminy na ten cel wynosiła 1 329 842,00 zł i Zarząd Województwa 

Podkarpackiego postanowił przyznać ją wnioskującym gminom w całości.  

W ostatecznym rozliczeniu z dofinansowania skorzystało 8 gmin, które wykorzystały 

przydzieloną dotację w łącznej wysokości 912 945,22 zł. W efekcie czego 

przeprowadzono renowację zbiorników wodnych służących małej retencji o łącznej 

powierzchni 4,766 ha.  



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”. W 2021 roku jedna 

gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji na odkrzaczanie gruntów rolnych. 

Realizacja tej inwestycji miała na celu przywrócenie gruntów nieużytkowanych  

do użytkowania rolniczego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał gminie 

dotację w wysokości 62 600,00 zł. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł  

59 200 zł i do użytkowania rolniczego zostało przywrócone 4 ha gruntów.    

Wnioski o dotację na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz 

oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji 

gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych złożyło w 2021 r.  

5 powiatów i 1 Miasto na prawach powiatu na kwotę 73 291,00 zł. Potrzeby zostały 

uwzględnione przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w całości.  

W ostatecznym rozliczeniu wnioskujący otrzymali 69 552,41 zł dofinansowania  

do zakupu wnioskowanego sprzętu i oprogramowania. Dofinansowanie zakupu 

sprzętu i oprogramowania dla powiatów przyczynia się do doposażenia biur 

powiatowych w sprzęt niezbędny do obsługi spraw związanych z ochroną gruntów 

rolnych.  

 

W załączeniu informacja rzeczowo – finansowa z wykorzystania w 2021r. 

środków finansowych pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej, przedstawiona w układzie tabelarycznym. 

 

 


