
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy, 

przyznawanej 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. Omówienie podstawy prawnej: 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), zarząd województwa wykonuje zadania należące do 
samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych. W myśl 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. z 2020 r. poz. 217 ze zm.), samorząd województwa 
wykonuje zadania delegowane, powierzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. § 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 (Dz. U. z 2020, poz. 526) 
stanowi, że „Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka po 
zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje 
i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stronie internetowej 
urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo 
samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki 
przyznania pomocy.”. 
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 
Nie dotyczy. 

 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uchwałą Nr 34/1542/19 z dnia 4 września 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko 
Pomorskiego, podjął decyzję o ogłoszeniu naboru 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, trwającego od dnia 23 września  
2019 r. do dnia 21 października 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 65 wniosków. 
Wszystkie wnioski uzyskały wymaganą minimalną sumę 12 punktów, o których mowa w § 11 
ust. 9 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. Na podstawie § 13, właściwy organ samorządu 
województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria, 
określone w § 11 ust. 4 i 5, sporządza i podaje do publicznej wiadomości listę, która zawiera 
informację o kolejności przysługiwania pomocy, ustaloną zgodnie z § 12.  



Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, uchwałą Nr 3/56/20 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej 
wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy 
przyznawanej 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, samorząd 
województwa podał do publicznej wiadomości listę operacji zawierającą informację  
o kolejności przysługiwania pomocy. 

W trybie wynikającym z § 14 powyższego rozporządzenia, samorząd województwa 
przeprowadził weryfikację wniosków o przyznanie pomocy dla operacji umieszczonych na 
przedmiotowej liście, w wyniku której pozytywnie oceniono 56 wniosków na łączną 
wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 47 636 325 zł. Podczas weryfikacji 1 wniosek został 
wycofany przez wnioskodawcę. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków, zgodnie z § 15 rozporządzenia, właściwy 
organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka po zakończeniu sprawdzenia 
spełniania warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej 
wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stornie internetowej urzędu 
marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo 
samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki 
przyznania pomocy. 

Pozostająca kwota do zakontraktowania, w ramach limitu określonego 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, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań 
PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 ze. zm.), wg stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r. wynosi 54 534 133,25 zł. 
 zł, co pozwala na objęcie współfinansowaniem projekty umieszczone na liście operacji 
zakwalifikowanych do współfinansowania, od pozycji 1 do pozycji 56 (włącznie). 

Na podstawie § 2b ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
8 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 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, podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione 
warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach 
tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami. Zgodnie z ust. 
4 Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania pomocy, 
w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust. 3, nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2022 r. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 
Nie dotyczy. 
 
 
 


