Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Na mocy art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowany został
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (centralny i terenowe).

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów gromadzi dochody związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych:
1)

należności;

2)

opłaty roczne;

3)

opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby;

4)

opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art. 28 ust. 1-3.

Dochodami Funduszu mogą być także darowizny i inne dochody.
Środki z tFOGR przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę
odszkodowań przewidzianych ustawą, a w szczególności na:
1)
rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności
nieustalonych osób;
2)

rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;

3)
użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb,
usuwanie kamieni i odkrzaczanie;
4)
przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu
nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o
których mowa w art. 15 ust. 3,
5)

budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji;

6)

budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

7)

wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych;

8)
wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których
mowa w art. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;
9)

wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;

10)
rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów
działkowych;
11)
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 Funduszu.
Środki Funduszu terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na wykonywanie prac wymienionych
powyżej na obszarze tych gmin, w których powstają dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji
rolniczej, rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.
Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać udział
własny tych właścicieli w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.
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