
 

UCHWAŁA Nr 637/363/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania 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 

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

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 547), 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 (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1234 ze zm.) oraz mając na 

uwadze treść § 12, 13 oraz 14 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  

(t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 526 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 

Zatwierdza się listę informującą o kolejności przysługiwania 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. 

Lista, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Stosownie do treści 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, 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. Uchwałą Nr 232/334/22 z dnia 10 marca 2022 r., 
Zarząd Województwa podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 
pomocy dotyczących operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ustalając termin 
składania wniosków od dnia 28 marca 2022 r. do 06 maja 2022 r. W wymaganym 
terminie złożono 45 wniosków o przyznanie pomocy. Na podstawie § 13 
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, Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, 
niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5, 
sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 
marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim 
albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności 
przysługiwania pomocy. Powyższa lista zawiera określenie podmiotu ubiegającego 
się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy. 
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała 
największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. 
Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 
punktów. Tak określony warunek spełnia 39, spośród 45 podlegających ocenie, 
aplikacji. Do wnioskodawców, których operacje nie uzyskały min 12 punktów zostaną 
skierowane pisma informujące o odmowie przyznania pomocy. Po podaniu do 
publicznej wiadomości ww. listy przeprowadzona zostanie kontrola administracyjna 
wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w 
sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach 
lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1755 ze zm.), 
wysokość środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) dostępnych dla 
województwa pomorskiego na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – 
ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 18 968 172 euro. Wyliczenia 
wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu 
wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w 
przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi 
sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji informującej o 
kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  
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W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia 
30.05.2022 r. (4,5855) wynosi 86 978 552 zł.  

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy, która zawiera informację o 
kolejności przysługiwania pomocy, podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, 
których wnioski zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu 
środków, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, 
informuje się o tym w formie pisemnej. 

Ww. wnioski, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla 
operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, z tym że podmioty ubiegające się o 
przyznanie pomocy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, 
wzywa się do zawarcia umowy w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że 
w ramach dostępnego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi 
wnioskami. 

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania 
pomocy, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy w trybie 
określonym powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


