
 
 

UCHWAŁA Nr 1265/194/16 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 6 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie p omocy na operacje typu 
„Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow ą wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi ę odnawialn ą i w oszcz ędzanie 
energii” obj ętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2 014-2020 
 
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), w 
związku  z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 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. 2015 r., poz. 349, zm. poz. 1888, zm. Dz.U z 2016 r., poz. 337, poz. 1579) oraz mając na uwadze treść § 
8 ust. 1-3 oraz § 27 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 (Dz.U z 2016 r., poz. 1182) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy 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.  
 
§ 2. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy 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 od dnia  
2 stycznia 2017 r. do dnia 24 lutego 2017 r.  
 
§ 3. Ustala się miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: sekretariat Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz ędu Marszałkowskiego Pomorskiego; ul. 
Augusty ńskiego 2; 80-819 Gda ńsk; pokój 300 a; od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 7:45  

– 15:30. 
 
§ 4. Wzór ogłoszenia o  naborze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 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. 

2015 r., poz. 349 ze zm.), samorząd województwa wykonuje zadania agencji płatniczej o których 

mowa w cyt. art.6 ustawy, w ramach (m.in.) 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 § 8 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 (Dz.U z 2016 r., poz. 1182), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 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 rozpoczęcia 

terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie musi określać miejsce składania wniosków o przyznanie 

pomocy oraz dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia terminu  składania wniosków, przy czym termin 

ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni. Nadto, § 27 Rozporządzenia wskazuje, że 

ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy musi zostać opublikowane nie 

później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.    

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na stronie internetowej 

www.dprow.pomorskie.eu  oraz na tablicy ogłoszeń Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nie później niż 7 grudnia 2016 r. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego ma mieć miejsce w okresie od 2 stycznia 2017 r. do  24 lutego 2017 r.. W 

związku z powyższym warunki określone w § 9 oraz § 27 Rozporządzenia są spełnione.  

Wypełnienie obowiązku o którym mowa w § 8 ust.1 Rozporządzenia musi poprzedzać 

ustalenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Mając na uwadze zasadę domniemania 

kompetencji na rzecz Zarządu Województwa, ten właśnie organ jest uprawniony do ustalenia  terminu 

i miejsca składania wniosków.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 
 


