Kraków, dnia 08.01.2020 r.
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

znak sprawy: RO-V.7152.1.1.2020

Urzędy Miast / Miast i Gmin / Gmin
Starostwa Powiatowe
wszystkie

Uprzejmie informuję, że w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. można składać wnioski
o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161):
1)

rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową
wskutek działalności nieustalonych osób;

2)

rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;

3)

użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury
przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;

4)

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot
kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń
przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3;

5)

budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji obejmujących wszelkie
sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu
art. 2 ust.1 ustawy;

6)

budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

7)

wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną
gruntów rolnych;

8)

wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego
użytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz
z zakresu ochrony gruntów rolnych;
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9)

wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;

10) rekultywacja nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych rodzinnych
ogrodów działkowych;
11) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do
zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1.
Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2307/19 podjętą przez Zarząd
Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
W przypadku budowy i modernizacji/remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych informuję,
że maksymalna wysokość dofinansowania została zwiększona ze 150 000 zł do 250 000 zł.
Kwota środków finansowych planowanych do przyznania gminie, zależna jest od wysokości
dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami
ARiMR za rok poprzedni.
Dofinansowane będą tylko drogi prowadzące do gruntów rolnych, będące własnością lub
we władaniu gminy. W jednym wniosku można zgłosić do realizacji kilka dróg.
Ponadto powiaty mogą starać się raz na 3 lata o dofinansowanie stanowiące 80%
wartości zadania na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do
prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji będzie
dotyczyć obiektów o parametrach od 30 m2 do 5 000 m2, służących potrzebom rolnictwa.
Dofinansowanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. Maksymalna
wysokość dofinansowania wynosi 50 000 zł.
Podział środków nastąpi uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego do dnia
30 kwietnia 2020 r. Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków będzie można
niezwłocznie zaktualizować zakres wykonania zgłoszonych we wniosku zadań.
Termin wykonania zadań, ustala się od dnia zawarcia umowy z województwem do dnia
20 września 2020 r., zatem wszystkie dokumenty finansowe (faktury/rachunki), protokoły
odbioru robót powinny być wystawione w tym czasie.
Termin złożenia dokumentacji rozliczeniowej, upływa 30 września 2020 r.
Nowy wzór wniosku, a także aktualnie podjęta Uchwała Nr 2307/19 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) określająca maksymalny udział dofinansowania
poszczególnych zadań zamieszczona jest na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:
www.malopolska.pl → Urząd Marszałkowski → Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich → Rolnictwo → Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu
województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
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