
 

 

UCHWAŁA NR LIII/507/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu 

ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych 

Na podstawie art. 18 pkt 1 oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.
1)

), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.
2)

) i art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala 

zasady przyznawania środków zgromadzonych w budżecie województwa podlaskiego na realizację zadań 

z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) zasadach - należy przez to rozumieć niniejsze zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa 

Podlaskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161); 

3) dotacji - należy przez to rozumieć wydatki przekazywane w formie dotacji celowej na realizację zadań 

wynikających z art. 22c ust. 1 ustawy; 

4) dochodach - należy przez to rozumieć dochody budżetu województwa związane z wyłączaniem z produkcji 

rolnej gruntów rolnych; 

5) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne będące właścicielami nieruchomości 

objętych przedmiotem wniosku, przez których rozumie się także posiadaczy samoistnych, zarządców lub 

użytkowników, użytkowników wieczystych lub dzierżawców, ubiegających się o dofinansowanie do zadań 

wynikających z art. 22c ust. 1 pkt 1-6 i 10 ustawy, a w pozostałych przypadkach inne osoby,  

a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego ubiegające się o dofinansowanie; 

6) samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Podlaskiego; 

7) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego; 

8) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku; 

9) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu właściwego w zakresie ochrony gruntów 

rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; 

10) departamencie - należy przez to rozumieć Departament właściwy w zakresie ochrony gruntów rolnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; 

                                                      
1) 

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1432. 
2) 

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693. 
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11) środkach finansowych - należy przez to rozumieć dochody budżetu województwa związane 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, pobierane na podstawie ustawy; 

12) wartość zadania brutto - należy przez to rozumieć udokumentowany koszt zrealizowanych robót, 

potwierdzony rachunkami i fakturami; 

13) udziale własnym - należy przez to rozumieć środki własne, którymi dysponuje wnioskodawca ubiegający 

się o dofinansowanie; 

14) drodze - należy przez to rozumieć drogi, które faktycznie spełniają funkcje dojazdowe do gruntów 

rolnych; 

15) zbiorniku wodnym służącym małej retencji - należy przez to rozumieć urządzenie wodne, którego funkcja 

polega na gromadzeniu wód w okresach ich nadmiaru i przechowywania na czas ich niedoboru. 

§ 2. 1. Samorząd w ramach realizacji zadania własnego dysponuje środkami finansowymi, o których mowa 

w art. 22b ust. 1 ustawy i przeznacza je na zadania zgodnie z art. 22c ust. 1 ustawy, w szczególności na 

użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, 

usuwanie kamieni i odkrzaczanie, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę 

i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 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 

ustawy. 

2. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków oraz wysokości środków finansowych 

przeznaczonych w budżecie Województwa Podlaskiego na zadania określone w ust. 1. 

3. Warunkiem przyznania środków finansowych w zakresie niżej wymienionych zadań  jest spełnienie 

następujących wymogów: 

1) w przypadku zadania polegającego na usuwaniu kamieni i odkrzaczaniu - suma powierzchni działek 

użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha, a łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych do 

rekultywacji powinna obejmować od 0,5 ha do 10 ha; maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł; 

2) w przypadku zadania polegającego na budowie i renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji – 

zbiornik powinien mieć powierzchnię co najmniej 0,2 ha i nie większą niż 1 ha oraz służyć poprawie 

jakości kompleksu gruntów rolnych o powierzchni co najmniej 5 ha; maksymalna kwota dotacji nie może 

przekroczyć 20 000 zł; 

3) w przypadku zadania polegającego na budowie i modernizacji drogi - działka powinna posiadać szerokość 

umożliwiającą budowę lub modernizację drogi, maksymalna kwota dotacji do wysokości 50% rzeczywistej 

wartości zadania. 

§ 3. 1. Określa się następujący tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego: 

1) wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych, 

wówczas decyduje data stempla pocztowego w terminie od 1 stycznia do końca lutego danego roku, 

w którym środki będą wykorzystywane; 

2) wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku kalendarzowym, w którym ubiegać będzie 

się o przyznanie środków finansowych na realizację jednego zadania; 

3) wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane; 

4) wnioski o przyznanie środków finansowych na zadanie określone w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które nie otrzymały 

dotacji w roku ubiegłym; 

5) wniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na użyźnianiu gleb o niskiej wartości produkcyjnej, 

ulepszaniu rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwaniu kamieni i odkrzaczaniu dotyczący tej 

samej nieruchomości może zostać złożony przez wnioskodawcę po upływie 5 lat od dnia wypłaty dotacji 

celowej; 

6) po złożonym wniosku na odkamienianie i odkrzaczanie przeprowadza się oględziny w terenie, na 

podstawie których dokonuje się oceny zasadności złożonego wniosku; a następnie wnioskodawca powinien 
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dostarczyć uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, wykonaną na własny koszt, 

dotyczącą realizowanego zadania; 

7) składane przy wniosku oraz przy rozliczaniu zadań dokumenty, powinny być dostarczone w oryginale lub 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę; 

8) w razie stwierdzenia, że złożone wnioski zawierają braki, wnioskodawca wzywany jest do ich uzupełnienia 

w terminie 7 dni pod rygorem nierozpatrzenia wniosku; 

2. Wzory wniosków dotyczące poszczególnych zadań wraz z wykazami niezbędnych dokumentów 

określone są w załącznikach nr 1 – 5. 

§ 4. Podziału środków finansowych dokonuje Zarząd raz w roku kalendarzowym na podstawie oceny 

złożonych wniosków i wielkości środków przeznaczonych na finansowanie w budżecie województwa. 

§ 5. 1. Przekazanie środków, a także sposób rozliczenia zadania określony zostanie w umowie. 

2. Realizacja zadania i jego rozliczenie powinno nastąpić w terminie do 31 października danego roku 

kalendarzowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/420/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu 

ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4698)  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Sejmiku 

Jacek Piorunek 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 4466



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/507/18 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

 

………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

15-888 Białystok 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy 

jakości gruntów rolnych 

w tym na: 

- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej 

gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie 

1. WNIOSKODAWCA: 

..…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………… 

Gmina: …………………………………………………………………………… 

Powiat: …………………………………………………………………………… 

PESEL: …………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona przez Wnioskodawcę do kontaktu:  

………...……………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………...…………………… 

2. LOKALIZACJA PLANOWANEGO ZADANIA: 
gmina: …………………………………………………………………………… 

obręb: …………………………………………………………………………… 

działka/i nr:  …………………………………………………………………………… 

gmina: …………………………………………………………………………… 

obręb: …………………………………………………………………………… 

działka/i nr: …………………………………………………………………………… 

3. CEL PODJĘCIA ZADANIA*: 
- przywrócenie gruntów rolnych do produkcji rolnej, 

- ułatwienie prowadzenia prac polowych, 

- inny:………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
............................................................................................................................................................ 

*Właściwe zaznaczyć 

…………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku: 

1. aktualny wyrys lub kopia mapy ewidencyjnej wnioskowanych działek, na których ma być realizowane 

zadanie z zaznaczonym obszarem do rekultywacji; 
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2. aktualny wypis z rejestru gruntów, dotyczący działek, na których ma być realizowane zadanie; 

3. po oględzinach w terenie dostarczenie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej 

realizowanego zadania, wykonanej na własny koszt (zawierającej zakres realizacji projektowanych prac, koszt 

zadania). 

Klauzula informacyjna 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,  

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl . 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl . 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność 

bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę 

informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  

dot. archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania jest brak możliwości udzielenia dotacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

……………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

 tel. (85) 66 - 54 - 517 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/dot_cel_gr_rolnych/ 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/507/18 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

 

………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

15-888 Białystok 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy 

jakości gruntów rolnych 

w tym na: 

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji 

1. WNIOSKODAWCA: 

..…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ...…………………………………………………………………………… 

Telefon: ………...…………………………………………………………………… 

PESEL: …………………….……………………………………………………….. 

NIP: ...…………………………………………………………………………… 

Gmina:  ...…………………………………………………………………………… 

Powiat: ...…………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona przez Wnioskodawcę do kontaktu:  

……………………...………………………………………………………………………………. 

Telefon: …...………………………………………………………………………… 

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI: 
Opis planowanego zadania: 

……………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………..………………………………………………………………………………….. 

………………..…………………………………………………………………………………….. 

powierzchnia zbiornika 

(ha): ………………………...…………………………………………………… 

obręb: ……………………...……………………………………………………… 

działka/i nr:  …………………………...………………………………………………… 

gmina: ……………………………...……………………………………………… 

3. WARTOŚĆ ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA: 
Koszt ogólny zadania:  

……………………………………………………………...………………………………………. 

4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
……………………..……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku: 

1. aktualny wyrys lub kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją zadania; 

2. aktualny wypis z rejestru gruntów, dotyczący działek, na których ma być realizowane zadanie; 

3. uproszczona dokumentacja projektowo – kosztorysowa; 
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4. ostateczna decyzja o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na realizację planowanego zadania. 

Klauzula informacyjna 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,  

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl . 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl . 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność 

bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę 

informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  

dot. archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania jest brak możliwości udzielenia dotacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

……………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

 tel. (85) 66 - 54 - 517 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/dot_cel_gr_rolnych/ 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/507/18 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

  

………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

15-888 Białystok 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji  

i poprawy jakości gruntów rolnych 

w tym na: 

- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

1. WNIOSKODAWCA: 
……..…………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

Gmina: ……………………………………………………………………………… 

Powiat: ……………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona przez Wnioskodawcę do kontaktu:  

…………….……………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI: 
Opis zadania: 

………………….……………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………… 

………..………………………………………………………………………………………………… 

3. LOKALIZACJA I ROZMIAR ROBÓT DO WYKONANIA: 
gmina: ……………………………………………………………………………… 

obręb: ……………………………………………………………………………… 

działka/i nr: ……………………………………………………………………………… 

obręb: ……………………………………………………………………………… 

działka/i nr: ……………………………………………………………………………… 

długość drogi (m): …………………………………………….…………………..……………. 

4. WARTOŚĆ ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA: 
Koszt ogólny zadania: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku: 

1. aktualny wyrys lub kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją zadania; 

2. aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący działek, na których ma być realizowane zadanie; 

3. uproszczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
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Klauzula informacyjna 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, 

tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl . 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl . 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną 

i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  

dot. archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją  

ich niepodania jest brak możliwości udzielenia dotacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

……………….……………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:  

tel. (85) 66 - 54 - 517 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/dot_cel_gr_rolnych/ 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/507/18 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

…………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

15 – 888 Białystok 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy 

jakości gruntów rolnych 

w tym na: 

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania 

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 

1. WNIOSKODAWCA: 

………….……………………………………………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………………….. 

Telefon:  ………………………………………………………………………….. 

Gmina: ………………………………………………………………………….. 

Powiat: ………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona przez Wnioskodawcę do kontaktu:  

………………………………………………………………………………………….……… 

Telefon: …………………………………………………………………………. 

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI: 
Opis zadania: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj sprzętu / oprogramowania do zakupienia: 

L.p. Nazwa sprzętu / oprogramowania szt. Wartość szacunkowa 

    

    

    

    

  Suma  

3. WARTOŚĆ ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA: 

- wartość szacunkowa zakupu sprzętu / oprogramowania:…………………………………….. 

- wnioskowana kwota dofinansowania:………………………………………………..………. 

…………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku: 

- wstępna kalkulacja kosztów zadania. 
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W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:  

tel. (85) 66 - 54 - 517 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/dot_cel_gr_rolnych/ 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/507/18 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

  

…………………………………..……… 

(miejscowość, data) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

15-888 Białystok 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy 

jakości gruntów rolnych 

w tym na: 

 

-.………………………………………………………………………………… 

1.WNIOSKODAWCA: 

.………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………… 

Kod pocztowy: ……………………………………………………………… 

Gmina: ……………………………………………………………… 

Powiat: ……………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………… 

Osoba upoważniona przez Wnioskodawcę do kontaktu: 

Telefon:  

2.CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI: 

- Opis planowanego zadania 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

3.CEL PODJĘCIA ZADANIA: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

4.TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

…………………………………………………………………………………. 

5.WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy)  

Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku 

1. aktualny wyrys lub kopia mapy ewidencyjnej wnioskowanych działek, na których ma być realizowane 

zadanie 

2. aktualny wypis z rejestru gruntów. 
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Klauzula informacyjna 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego  

w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,  

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

 www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl . 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl . 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność 

bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę 

informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  

dot. archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udzielenia dotacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

………………………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

tel. (85) 66 - 54 – 517; 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/dot_cel_gr_rolnych 
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