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Uchwała Nr  21/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 11 stycznia 2023 roku 

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności 
przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji 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. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), 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. z 2022 r.  poz. 2422, z późn. zm.), uwzględniając 
zapisy art. 66 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 
347, str. 487 z późn. zm.),  art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 
352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str. 549), rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych 
i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z późn.zm.) oraz zapisy 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaakceptowanego decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z dnia 12 grudnia 2014 r. i 
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 2022 r. 
poz. 2646), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Zarząd Województwa aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa 
w § 13 ust. 1 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 małe infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz 
mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-
ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu 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. poz. 1755, z późn. zm.),  
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Listę, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.fundusze.malopolska.pl. 

3. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdza formularz umowy o przyznanie 
pomocy 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,  
w brzmieniu  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

Po dokonaniu kontroli administracyjnej wniosków, złożonych w ramach III naboru na 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, przeprowadzonego w Województwie 

Małopolskim w okresie od 6 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r., na podstawie § 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 

małe infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 2646), 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 w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie 

pomocy spełniające warunki przyznania pomocy, wskazując wnioski o przyznanie 

pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków 

przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa  

w rozporządzeniu 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. poz. 1755, z późn. zm.). 

Kontroli administracyjnej, podlegały wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która była 

ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych 

tymi wnioskami, mieszczących się w wysokości limitu środków przewidzianych na 

operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu 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  

Wnioski o przyznanie pomocy zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające 

dostępny limit, oczekują na dostępność środków. Po uwolnieniu się środków (w wyniku 

różnic kursu euro lub oszczędności po przeprowadzeniu postępowania o udzielnie 

zamówień publicznych), kolejne wnioski będą weryfikowane, zgodnie z kolejnością 

przysługiwania pomocy w ramach danego typu operacji, zgodnie z załącznikiem do 

Uchwały nr 1157/22 ZWM z dnia 12 lipca 2022 r. Ostateczne rozstrzygnięcie  

w sprawie przyznania pomocy nastąpić może nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, na dzień podejmowania uchwały Samorząd 

Województwa Małopolskiego dysponuje środkami finansowymi w wysokości  
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27 285 565 euro, zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 29 grudnia 2022 r. – 

4,6855 zł, tj. 127 846 514,81 zł. 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2022 r. Zarządzenia nr 25/2022  Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmieniającego zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu 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 przyjmuje się formularz umowy wersja  

8 z. 

 

 

 

 


