
 

 UCHWAŁA Nr 274 / 5448 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 maja 2021 r. 

 
w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód                

z tytułu wyłączenia gruntów  z produkcji rolniczej w  roku  2021. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa  (Dz.U. z 2020, poz. 1668 ze zm.); art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017, poz. 1161  
z późn. zm.); Uchwały Nr 64/1650/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania  
w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych”; Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
z późn. zm.,  
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ze środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów  
z produkcji rolniczej, w roku 2021 przeznacza się kwotę: 
1) 2 560 200,00 zł – na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych, dla gmin ujętych w wykazie wniosków 
stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały. 

2) 7 984 200 zł – na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji - dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, dla gmin ujętych w wykazie wniosków 
stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały. 

3) 54 291,00 zł – na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego                              
i  informatycznego oraz  oprogramowania dla powiatów, ujętych w wykazie 
wniosków stanowiący  Załącznik Nr  3 do Uchwały.   

4) 19 000,00 zł – na   dofinansowanie   zakupu    sprzętu  pomiarowego                            
i informatycznego oraz  oprogramowania dla powiatów, ujętych w wykazie 
wniosków stanowiący  Załącznik Nr  4 do Uchwały.   

5) 671 415,00 zł – na dofinansowanie renowacji zbiorników wodnych służących 
małej retencji dla gmin, ujętych w wykazie wniosków stanowiący Załącznik  
Nr  5 do Uchwały.   

6) 658 427,00 zł – na dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych 
służących małej retencji dla gmin, ujętych w wykazie wniosków stanowiący 
Załącznik Nr  6 do Uchwały.   

7) 61 800,00 zł - na dofinansowanie odkrzaczania gruntów rolnych, dla gmin ujętych                
w wykazie wniosków stanowiący  Załącznik Nr  7 do Uchwały. 

 
§ 2 

 
Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwalnia się gminy: 



 

- które otrzymały dofinansowanie na modernizację – przebudowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych, na których scalenie wykonano                     
w latach 1990 – 2006, 
-  które otrzymały dofinansowanie zwiększone o 25 000 zł,  w związku                                 
z wystąpieniem ulewnych deszczy 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. 

 
§ 3 

 
Postanawia się uwzględnić wnioski, które wpłynęły z uchybieniem terminu, ale nie 
później niż do 26 luty 2021 r. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Mieniem.  
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         
 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 


