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INTERPELACJA 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

 

Na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) składam interpelację w sprawie zmiany Uchwały           

nr 1334/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 r.          

w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą 

jakości gruntów rolnych.  

 

W listopadzie ub.r., na prośbę mieszkańców Gminy Szydłowo złożyłem zapytanie     

w  sprawie przebudowy drogi śródpolnej Gądek - Pokrzywnica w gminie Szydłowo, 

finansowanej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy            

i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

Z fragmentu udzielonej odpowiedzi wynika, że we wspomnianej wyżej uchwale 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nie zdefiniowano pojęcia drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych, a taka definicja nie jest określona w przepisach ustawowych, bowiem 

„uprawnionym wydaje się uznanie za drogę dojazdową do gruntów rolnych, każdą drogę, bez 

względu na jej kategoryzację, która rzeczywiście spełnia tę funkcję, czyli umożliwia 

skomunikowanie terenu rolnego” (fragment z odpowiedzi Marszałka Krzysztofa 

Grabowskiego z dnia 18 marca 2021r.).  
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Przykład drogi śródpolnej Gądek - Pokrzywnica w gminie Szydłowo pokazuje, że       

w dniu odbioru, kiedy w odbiorze uczestniczył Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Jacek Bogusławski nie funkcjonowały zjazdy na grunty rolne, a droga 

łączyła dwie miejscowości, wiodąc między gruntami rolnymi.  

Wnoszę, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozważył wprowadzenie 

definicji  drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz przy aplikowaniu przez samorządy          

o środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie współfinansowania budowy      

i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych określił wymóg zbudowania dojazdów, 

które rolnikom pomogą wjeżdżać na swoje pola. Przy braku zjazdów nie osiąga się celu,         

a Wielkopolscy rolnicy mogą zgłaszać uwagi i rozczarowania.   

 

Z poważaniem 

Adam Bogrycewicz  
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