
  
 
 

UCHWAŁA Nr XIII/100/07 
RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 października 2007 r. 
 

 
 

w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji i finansowania 

przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji  

w Radawnicy 
 

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą 
Nr L/826/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie 
ustalenia zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości 
gruntów rolnych, obowiązujących przy opracowaniu rocznych planów finansowych Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego,  
uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie celowość realizacji i finansowania przedsięwzięcia 
polegającego na budowie zbiornika małej retencji o powierzchni 1,60 ha na działce  
nr ewidencyjny 504 w obrębie miejscowości Radawnica. 

 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 
 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

Regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych określa 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 

r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Dz. U. Nr 

139, poz. 903). Wniosek o przyznanie lub wypłatę środków terenowego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych składa się dysponentowi funduszu terenowego właściwemu ze względu na 

położenie gruntów rolnych, tj. w naszym przypadku Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr L/826/06 z dnia 17 lipca 2006 r. 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją  

i poprawą jakości gruntów rolnych, obowiązujących przy opracowaniu rocznych planów 

finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego ustalił 

zasady dofinansowania dla sprawnego i nie budzącego wątpliwości budowania planu. 

Budowa i renowacja zbiorników wodnych służącej małej retencji o powierzchni min. 

0,50 ha na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dla podmiotów posiadających nie 

więcej niż 30 ha powierzchni zbiorników wodnych małej retencji zostały uznane za jedno  

z zadań priorytetowych w rocznym planie FOGR. Jednak zadania zgłaszane do rocznego 

planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych muszą uzyskać pozytywną opinię właściwego 

terytorialnie samorządu, potwierdzającą celowość realizacji i finansowania zadania.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


