
Uchwała Nr 2713/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486), art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 349 ze zm.), § 8 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1182), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno -

ściekowa”. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

3. Treść oświadczenia wnioskodawcy w zakresie spełniania kryteriów regionalnych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 2 listopada 2016 roku. 

2. Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 16 listopada 2016 roku. 

 

§3 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl 

 

 

§ 4 



Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr 2713/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz.U. z 2015r. poz. 349 ze zm.) Samorząd Województwa wykonuje zadania Agencji 

Płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy w ramach PROW 

2014-2020. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 

2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 

poz. 1182), właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w urzędzie marszałkowskim, ogłoszenie o 

naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni  

przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków. Ogłoszenie, o którym 

mowa winno zawierać wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy, które nie może być krótsze niż 14 i dłuższe niż 60 dni. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków punktowych dla kryterium regionalnego 

określonego w § 11 ust. 5 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego opracował treść oświadczenia wnioskodawcy w zakresie 

spełniania kryteriów regionalnych. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2713/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6 października 2016 roku 

       
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza 

 

nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 

Termin składania wniosków: od 2 listopada do 16 listopada 2016 r. 

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, poziom 4, część B, salka 425,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30. 

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego, na formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej: www.prow.umww.pl. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, 
oświadczenie wnioskodawcy w zakresie spełniania kryteriów regionalnych oraz 
formularz umowy znajdują się na stronie internetowej: www.prow.umww.pl. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich pod nr telefonu: (61) 626 60 13 lub (61) 626 60 19. 

 

http://www.prow.umww.pl/
http://www.prow.umww.pl/
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  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2713/2016  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6 października 2016 roku 

 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy  
w zakresie spełnienia kryteriów regionalnych 

do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
 

 

Nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł wnioskowanej operacji: 

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

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

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

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków punktowych dla kryterium regionalnego określonego  

w § 11 ust. 5 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, oświadczam że: 

1. W miejscowościach wskazanych w sekcji III punkt 3 wniosku o przyznanie pomocy zrealizowane 

były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujące operacje w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej/ W miejscowościach wskazanych w sekcji III punkt 3 

wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 nie 

zrealizowano żadnej operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej1 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Numer umowy o przyznanie 
pomocy 

    

    

    

    

  

2. Zgodnie z danymi wykazanymi w sekcji IV punkt 2 wniosku o przyznanie pomocy, koszty 

kwalifikowalne operacji wynoszą …….. zł, z czego planowana kwota przeznaczona na budowę 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić. Weryfikacja warunku przeprowadzona zostanie w oparciu o dane przedstawione  

w załączniku oraz dane znajdujące się w posiadaniu SW. 
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przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi …….. zł ( w tym koszty inwestycyjne ……… zł  

i koszty ogólne …….. zł), co stanowi ….% kosztów kwalifikowalnych operacji.2 

 

3. Planowana do realizacji operacja przewiduje: 

a) Przebudowę sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 r.: 

Nazwa zadania inwestycyjnego wykonanego przed 2000 r. …………………………………………………… 

Dane podmiotu realizującego zadanie…………………………………………………………………………………… 

Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość, numer działki) 

Wartość zadania……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data zakończenia zadania……………………………………………………………………………………………………… 

Dokument potwierdzający realizację zadania (np. kopia protokołu odbioru, decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu potwierdzającego realizację zadania)  

oraz mapa z zaznaczonym przebiegiem zrealizowanej inwestycji i odcinkami planowanymi do 

przebudowy –  należy dołączyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku. 

b) Przebudowę kanalizacji sieciowej wybudowanej przed 2000 r.: 

Nazwa zadania inwestycyjnego wykonanego przed 2000 r.…………………………………………………… 

Dane podmiotu realizującego zadanie…………………………………………………………………………………… 

Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość, numer działki) 

Wartość zadania……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data zakończenia zadania……………………………………………………………………………………………………… 

Dokument potwierdzający realizację zadania (np. kopia protokołu odbioru, decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu potwierdzającego realizację zadania) 

oraz mapa z zaznaczonym przebiegiem zrealizowanej inwestycji i odcinkami planowanymi do 

przebudowy  – należy dołączyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku. 

c) Budowę, przebudowę lub wyposażenie budynków technicznych obsługujących sieć 

wodociągową lub sieć kanalizacyjną: TAK/NIE3 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK:  

Nr pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji:……………………………………………………..2,4 

Nr pozycji kosztorysu inwestorskiego/programu funkcjonalno-użytkowego………………………. 

Uzasadnienie potrzeby realizacji zakresu……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..  ………………………………………………………………………  
          (miejscowość, data)     (podpis Wnioskodawcy) 

                                                           
2
 UWAGA! Zgodnie z §11 ust. 2 i 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego PROW na lata 2014-2020, jeżeli dane zwarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach 
dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych 
dokumentach. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych 
niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za dane kryterium. 
3
 Niepotrzebne skreślić 

4
 Należy podać, jeżeli wnioskowana operacja nie dotyczy w całości zakresu opisanego w podpunkcie c).  


