
  
UCHWAŁA Nr 1051/179/16 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 13 pa ździernika 2016 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia listy operacji z zakresu „S calanie gruntów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi ązanych z rozwojem, modernizacj ą i 
dostosowaniem rolnictwa i le śnictwa” obj ętego 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 i art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 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 z późn. zm.) oraz § 11 ust.5 i ust.6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. 
U. z 2015r. poz.2180) – uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Zatwierdza się listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów” dla naboru trwającego w okresie od 
dnia 31 marca 2016 r. do dnia 21 maja 2016 r., w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
§ 2. Wysokość środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa” przeznaczonych na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w województwie 
pomorskim wynosi 3 280 276 euro. 
 
§ 3. Umowy na operacje z zakresu „Scalanie gruntów” zawierane będą w kolejności wynikającej z listy 
operacji, o której mowa w § 1, do wyczerpania limitu środków o którym mowa w § 2, z zastrzeżeniem, 
że pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 70 punktów.  
 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 

Stosownie do treści art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 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 z późn. zm.), Samorząd Województwa wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie 

wdrażania (m.in.) poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020.   

Uchwałą Nr 207/122/16 z dnia 1 marca 2016r., Zarząd Województwa podjął decyzję o 

ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących operacji typu „Scalanie gruntów” w 

ramach poddziałania „Wsparcie na  inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustalając 

termin składania wniosków od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 21 maja 2016 r. 

W wymaganym terminie złożono 6 wniosków. Jedna z operacji nie spełniła warunku 

niezbędnego do uzyskania pomocy określonego w § 4 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na 

inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz.2180).  

Zgodnie z § 11 ust.5 i ust.6 cyt. Rozporządzenia - po dokonaniu oceny wniosków właściwy 

organ samorządu województwa zatwierdza listę operacji, sporządzoną w kolejności uzyskanych przez 

nie punktów, zawierającą określenie wnioskodawcy oraz liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę 

pomocy. Mając na uwadze zasadę domniemania kompetencji na rzecz Zarządu Województwa, ten 

właśnie organ jest uprawniony do zatwierdzania listy operacji. 

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 7 cyt. Rozporządzenia pomoc może być przyznana na operacje, 

które uzyskały co najmniej 70 punktów.  

Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego listy operacji zawierane będą 

umowy w kolejności wynikającej z pozycji na ww. liście do wyczerpania środków dostępnych dla 

województwa pomorskiego na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” . 

Zgodnie z zapisami Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 

października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych 

województwach lub latach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1755) limit ten wynosi 3 280 276 euro. 

 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione 
.  

 


