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Uchwała Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Nr 4491/2017 z dnia  

9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad 

przydzielania środków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego przeznaczonych na prace 

związane z ochroną, rekultywacją i poprawą 

jakości gruntów rolnych  



Rozszerzono katalog zadań, które 

mogą być dofinansowane ze 

środków Województwa 

Wielkopolskiego o zakup sadzonek 

drzew miododajnych 



O zakup sadzonek drzew miododajnych 

przeznaczonych do nasadzeń w pasie 

drogowym lub terenach rolnych, mogą 

ubiegać się jednostki samorządu 

terytorialnego lub samorządowe jednostki 

organizacyjne. 

Wysokość dofinansowania może wynosić 

do 90 % łącznej wartości kosztów, jednak 

nie więcej niż 20 000 zł. 



W okresie 5 lat od przyznania 

dofinansowania, podmiot, który uzyskał 

dotację nie może zbywać sadzonek 

objętych dofinansowaniem innemu 

podmiotowi, ani też zmieniać miejsca 

posadzenia sadzonek na inną 

nieruchomość, darować innemu 

podmiotowi ani w inny sposób 

rozporządzać sadzonkami 



W przypadku obumarcia drzew w okresie 5 

lat od przyznania dotacji, Wnioskodawca 

zobowiązany jest dokonać nasadzeń 

uzupełniających oraz poinformować o tym 

fakcie pisemnie Departament Gospodarki 

Mieniem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 



Do nasadzeń można wykorzystać następujące gatunki 
drzew  miododajnych: (wydajność miodowa kg/ha) 

 Lipa drobnolistna      200kg/ha 

 Lipa szerokolistna      200kg/ha 

 Klon pospolity        100kg/ha 

 Klon jawor         50kg/ha 

 Robinia akacjowa      65kg/ha 

 Wierzba          45kg/ha 

 Śliwa domowa        30kg/ha 

 Jarząb pospolity        20kg/ha 

 



Do wniosku, na zakup sadzonek drzew 
miododajnych , należy dołączyć: 

 kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez 
właściwe starostwo z zaznaczeniem miejsca 
nasadzeń drzew 

aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony 
przez właściwe starostwo 

dokument potwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi 
wieczystej, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia, 
itp., decyzję administracyjną) lub oświadczenie o 
prawie do dysponowania nieruchomością  



Ponadto w oparciu o ww. uchwałę, można 

uzyskać dofinansowanie na: 

 budowę zbiorników wodnych małej 

retencji - 60 tys. zł/ha 

 modernizację zbiorników - 30 tys. zł/ha 



O przydzielenie środków na budowę i 

renowację zbiorników wodnych mogą 

ubiegać się podmioty posiadające nie 

więcej niż 30 ha zbiorników wodnych. 

Środki na budowę i renowację zbiorników 

służących małej retencji mogą być 

przyznane raz na 4 lata. 



Dofinansowaniem może być 

objęta budowa i renowacja 

zbiorników małej retencji  o 

powierzchni  od 

0,50 ha do 2,00 ha 



Do wniosku,  na budowę i renowację  zbiorników 
wodnych służących małej retencji należy dołączyć: 

 kopię operatu wodnoprawnego poświadczonego za 
zgodność z oryginałem, a w przypadku renowacji 
zbiornika dokumentację projektowo - kosztorysową 

 oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego lub jej kopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem, gdy takie pozwolenie jest 
wymagane dla realizacji zadania 

 kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez 
właściwe starostwo, na której należy wkreślić 
lokalizację projektowanych prac 

 



 aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez 
właściwe starostwo 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 
lub oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością 

 oświadczenie o posiadaniu nie więcej niż 30 ha zbiorników 
wodnych małej retencji 

 oświadczenie o nie korzystaniu ze środków budżetu 
Województwa na budowę lub renowację zbiorników 
wodnych w ciągu ostatnich 4 lat 

 opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie 
melioracji, potwierdzającą celowość i zasadność 
wykonania zgłoszonych we wniosku robót - w przypadku 
ubiegania się o środki na renowację zbiornika wodnego 
 



Jednocześnie uchwała przewiduje możliwość 

dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

o szerokości jezdni co najmniej 4 m. 

Beneficjentem dotacji mogą być gminy. 



Przewiduje się dofinansowanie w wysokości: 

 150 tys. zł/km w przypadku budowy, przebudowy 
drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej 
lub z kostki brukowej 

 75 tys. zł/km w przypadku budowy, przebudowy drogi 
o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca 
kamiennego na drogę o nawierzchni bitumicznej lub z 
kostki brukowej 

 75 tys. zł/km w przypadku budowy, przebudowy drogi 
z dotychczasowej drogi gruntowej na drogę o 
nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca 
kamiennego 
 



Do wniosku, na budowę, przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, należy dołączyć: 

 kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez 
właściwe starostwo, na której należy wkreślić 
lokalizację przedsięwzięcia (odcinek drogi do 
realizacji) 

wypis z rejestru gruntów potwierdzony przez 
właściwe starostwo 

dokument potwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości lub oświadczenie o prawie do 
dysponowania nią 



Udział środków budżetu Województwa 

nie może przekroczyć  90 % faktycznej 

wartości wykonanych prac 



Wnioski o przyznanie środków na dany 

rok budżetowy należy składać do dnia  

30 listopada roku poprzedzającego, w 

Departamencie Gospodarki Mieniem 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu 



Wymieniona uchwała jest 
dostępna na stronie internetowej 

samorządu województwa 
www.umww.pl  

(BIP > sprawy do załatwienia w 
urzędzie > sprawy Gospodarki 

Mieniem >dokumenty do 
pobrania) 

http://www.umww.pl/


Dziękuję za uwagę 


