
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pragnie poinformować, iŜ na 

podstawie Uchwały nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 

marca 2011 r. moŜliwe jest pozyskanie środków z budŜetu Województwa 

Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją  

i poprawą jakości gruntów rolnych. 

 

1. Wnioski moŜna składać do 30 listopada kaŜdego roku w Departamencie Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

2. Wnioski składane są na kolejny rok budŜetowy. 

 

3. Środki przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości 

gruntów rolnych, przeznacza się w pierwszej kolejności na: 

a) budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni 

minimum 4 m, 

b) budowę i renowację zbiorników wodnych słuŜących małej retencji o powierzchni 

od 0,50 ha do 2,00 ha, 

c) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych w cyklu trzyletnim, 

d) przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, 

e) oraz pozostałe cele, wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

4. Ustala się stawki jednostkowe dla następujących przedsięwzięć: 

a) budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni 4 m: 

• z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni bitumicznej lub z kostki 

brukowej 150 tys. zł/km, 

• z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca 

kamiennego – droga o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej 75 tys. 

zł/km, 

• z dotychczasowej drogi gruntowej – droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego 

lub brukowca kamiennego 75 tys. zł/km, 

 

b) budowa i renowacja zbiorników wodnych słuŜących małej retencji o powierzchni 

od 0,50 ha do 2,00 ha: 



• budowa zbiorników wodnych małej retencji 60 tys. zł/ha, 

• renowacja zbiorników wodnych małej retencji 30 tys. zł/ha. 

 

5. Udział środków budŜetu Województwa nie moŜe przekroczyć 90 % faktycznej 

wartości wykonanych prac, z wyłączeniem zadań realizowanych przez powiat,  

o których mowa w art.22c ust.1 pkt 7 i 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. 

 

6. O przydzielenie środków na budowę i renowację zbiorników wodnych słuŜących 

małej retencji mogą ubiegać się podmioty posiadające nie więcej niŜ 30 ha 

zbiorników wodnych. 

 

7. Środki na budowę i renowację zbiorników wodnych słuŜących małej retencji mogą 

być przyznane raz na 4 lata. 

 

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Departamencie Geodezji, Kartografii  

i Gospodarowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu: 

 

Plac Wolności 18 

61-739 Poznań  

sekretariat - pokój 501 

tel.: (61) 655-46-01 

faks: (61) 655-46-02 

e-mail: geodezja@umww.pl 


