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S. Sorys – Wicemarszałek WM 
J. Kosek – Z-ca Dyrektora  Dep. FE 
M. Przanowski – Radca Prawny     
 
 

 
Uchwała Nr 1013/18 

 
ZARZ�DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 12 czerwca 2018 roku 

 

 
w sprawie przyj�cia listy zawieraj�cej informacj� o kolejno�ci przysługiwania pomocy  
w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 i ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorz�dzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913), w zwi�zku z art.3 ust.1pkt. 7 lit. a) oraz  
art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) 
oraz na podstawie § 17 Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w 
ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obj�tego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1737, z pó�n. zm.), uwzgl�dniaj�c 
zapisy art. 66 ust. 2 Rozporz�dzenia 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 uchylaj�cego rozporz�dzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z pó�n. zm.),  art. 7 
Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz�dzania ni� i monitorowania jej oraz 
uchylaj�cego Rozporz�dzenia 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), 
rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniaj�cego 
rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji 
płatniczych i innych organów, zarz�dzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpiecze� oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z pó�n. zm.) oraz zapisy Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaakceptowanego decyzj� wykonawcz� Komisji 
Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z dnia 12 grudnia 2014 r, Zarz�d Województwa 
Małopolskiego uchwala, co nast�puje: 
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§ 1 

1. Zarz�d Województwa Małopolskiego przyjmuje list� zawieraj�c� informacj� o kolejno�ci 
przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obj�tego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w brzmieniu zał�cznika do niniejszej 
uchwały. 

2. List�, o której mowa w ust. 1, podaje si� do publicznej wiadomo�ci na stronie internetowej 
www.fundusze.malopolska.pl. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza si� Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
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UZASADNIENIE 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obj�tego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1737, z pó�n. zm.), 
wła�ciwy organ samorz�du województwa zatwierdza list� operacji. Po dokonaniu oceny wniosków 
sporz�dza si� list� operacji zgodnie z liczb� punktów uzyskanych przez te operacje, która zawiera 
okre�lenie podmiotu ubiegaj�cego si� o przyznanie pomocy, tytuł operacji, liczb� punktów oraz 
kwot� pomocy. 

O kolejno�ci przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 
decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie nast�puj�cych kryteriów wyboru 
operacji: 

1) operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo b�d�cej w trakcie realizacji na dzie� ogłoszenia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji finansowanej z udziałem �rodków 
publicznych:  

a) operacja jest uzupełnieniem co najmniej trzech takich inwestycji w tej samej miejscowo�ci – 
3 punkty,  

b) operacja jest uzupełnieniem dwóch takich inwestycji w tej samej miejscowo�ci – 2 punkty,  

c) operacja jest uzupełnieniem jednej takiej inwestycji w tej samej miejscowo�ci – 1 punkt;  

2) operacja b�dzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według 
najnowszych na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych 
informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie  
z przepisami o statystyce publicznej przypada:  

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 punkty,  

b) mniej ni� 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 punkty,  

c) mniej ni� 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 punkt;  

3) operacja uwzgl�dnia zastosowanie rozwi�za�, które s� innowacyjne co najmniej  
w skali województwa, w tym rozwi�za� architektonicznych, technicznych lub technologicznych 
– 3 punkty;  

4) operacja uwzgl�dnia wyposa�enie obiektu budowlanego b�d�cego przedmiotem operacji  
w mikroinstalacj�, która b�dzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego 
obiektu na energi� elektryczn� lub ciepln�, albo obiekt budowlany b�d�cy przedmiotem 
operacji jest wyposa�ony w mikroinstalacj�, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% 
zapotrzebowania tego obiektu na energi� elektryczn� lub ciepln� – 3 punkty;  

5) opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub 
urbanistycznej dotycz�cej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu 
ogłoszonego przez podmiot ubiegaj�cy si� o przyznanie pomocy – 3 punkty;  

6) układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzie� głoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji 
zabytków – 2 punkty;  

7) operacja b�dzie realizowana w gminie, w której g�sto�� zaludnienia ustalona według 
najnowszych na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych 
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informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie  
z przepisami o statystyce publicznej wynosi:  

a) co najmniej 60 osób/km – 2 punkty,  

b) co najmniej 25 osób/km i mniej ni� 60 osób/km – 1 punkt;  

8) operacja b�dzie realizowana w gminie, w której na dzie� ogłoszenia naboru wniosków  
o przyznanie pomocy wyst�puje co najmniej jedna z form ochrony przyrody okre�lona w art. 6 
ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 1 punkt.  

Ponadto, oprócz ww. kryteriów wyboru operacji stosuje si� kryteria dotycz�ce specyfiki regionu. 
W przypadku województwa małopolskiego stosuje si� nast�puj�ce kryteria wyboru operacji: 

1) w 2013 r. w gminie, w której b�dzie realizowana operacja, według aktualnego na dzie� 
ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obj�te było:  

a) co najmniej 96% obszaru gminy – 4 punkty,  

b) wi�cej ni� 50% i mniej ni� 96% obszaru gminy – 3 punkty,  

c) co najmniej 6% i nie wi�cej ni� 50% obszaru gminy – 1 punkt,  

2) operacja b�dzie realizowana w miejscowo�ci, przez któr� na dzie� ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny 
– 3 punkty,  

3) operacja b�dzie realizowana:  

a) w cało�ci na obszarze, dla którego, według aktualnego na dzie� ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego – 2 punkty,  

b) w cz��ci na obszarze, dla którego, według aktualnego na dzie� ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego – 1 punkt,  

4) operacja b�dzie realizowana w powiecie, przez który na dzie� ogłoszenia naboru wniosków 
o przyznanie pomocy przebiega co najmniej 50 oznakowanych szlaków turystycznych –  
1 punkt,  

5) operacja b�dzie realizowana w gminie, w której:  

a) syntetyczny wska�nik funkcji turystycznej w 2011 r., według wynikowych informacji 
statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie  
z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje si� na poziomie wysokim, �rednim albo 
niskim – 1 punkt,  

b) na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje si� co najmniej jeden 
obiekt, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553), wpisany do ewidencji prowadzonej na 
podstawie art. 38 ust. 3 tej ustawy – 1 punkt. 
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W przypadku gdy operacja b�dzie realizowana na obszarze wi�cej ni� jednej miejscowo�ci, 
punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru, które odnosz� si� do miejscowo�ci, przyznaje 
si�, je�eli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowo�ci, które s� obj�te planowan� 
operacj�. Pomoc mo�e by� przyznana na realizacj� operacji, która uzyskała co najmniej 16 
punktów. Kolejno�� przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała najwi�ksz� 
liczb� punktów, do operacji, która uzyskała najmniejsz� liczb� punktów.  

W przypadku gdy operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” uzyskały tak� sam� liczb� 
punktów, o kolejno�ci przysługiwania pomocy decyduje ni�sza warto�� podstawowego dochodu 
podatkowego gminy, w której b�dzie realizowana operacja, przypadaj�ca na jednego jej 
mieszka�ca.  

W przypadku gdy operacje uzyskały tak� sam� liczb� punktów i nie jest mo�liwe ustalenie ich 
kolejno�ci zgodnie z ww. kryteriami, o kolejno�ci przysługiwania pomocy decyduje liczba 
mieszka�ców gminy, w której b�dzie realizowana operacja, ustalona według najnowszych na 
dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych 
ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce 
publicznej, przy czym pierwsze�stwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która b�dzie realizowana 
na obszarze o wi�kszej liczbie mieszka�ców.  

Weryfikacji podlegaj� wnioski o przyznanie pomocy w ilo�ci, która jest ustalona na podstawie 
sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizacj� operacji obj�tych tymi wnioskami, mieszcz�cej si� 
w wysoko�ci 150% limitu �rodków przewidzianych na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej", o którym mowa w Rozporz�dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
pa�dziernika 2015 r. w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych w poszczególnych 
województwach lub latach w ramach okre�lonych działa� lub poddziała� Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.1755, z pó�n. zm.). 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa�dziernika 2015 r.  
w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych w poszczególnych województwach lub latach 
w ramach okre�lonych działa� lub poddziała� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz.1755, z pó�n. zm.), na dzie� podejmowania uchwały Samorz�d 
Województwa Małopolskiego dysponuje �rodkami finansowymi w wysoko�ci 4 613 053 euro, 
zgodnie z obowi�zuj�cym kursem euro z dnia 29 maja 2018 r. – 4,3110 zł, tj. 19 886 871,48 zł. 
Oznacza to, �e weryfikacji podlegaj� wnioski o przyznanie pomocy w ilo�ci, która jest ustalona na 
podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizacj� operacji obj�tych tymi wnioskami, 
mieszcz�cej si� w wysoko�ci 150% limitu �rodków tj. na kwot� 29 830 307,22 zł. 
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LISTA OPERACJI 

  informuj�ca o kolejno�ci przysługiwania pomocy 

  

na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania  

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”   

obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

dla naboru trwaj�cego od 14 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. 

              

  

L.p. 

Nazwa/imi� i nazwisko 

podmiotu ubiegaj�cego si�  
o przyznanie pomocy 

Numer 

 identyfikacyjny 
Tytuł operacji Kwota pomocy (zł) 

Liczba 

uzyskanych 

punktów  

  1 2 3 4 5 6 

  
1. Gmina Tymbark 063167125 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzgl�dnieniem 

skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku 
500 000,00 26 

  
2. Gmina Słopnice 063619593 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum 

miejscowo�ci Słopnice 
500 000,00 25 

  

3. Gmina Korzenna 062620176 

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budow� placu 

zabaw oraz przebudow� drogi powiatowej Nr 1568K Ł�ka - 

Koniuszowa - Mogilno polegaj�cej na budowie chodnika  

w miejscowo�ci Koniuszowa 

493 084,00 25 

  
4. Gmina S�kowa 063635234 

Adaptacja boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  

w S�kowej na ogólnodost�pny park kulturalno - sportowy 
455 115,00 25 
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  5. Gmina Rzezawa 063043845 Odnowa centrum wsi Rzezawa 500 000,00 24 

  
6. Gmina Olkusz 059805280 

Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie wraz  

z budow� boisk w Kosmolowie  w gminie Olkusz 
774 165,00 24 

  
7. Gmina Lipinki 062565414 

Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum wsi 

Lipinki w obr�bie szkoły i obiektów sportowych 
364 222,00 23 

  
8. Gmina Ple�na 062736172 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

miejscowo�ciach Rychwałd, Szczepanowice i �wiebodzin 
694 139,00 23 

  
9. Gmina Dobra 063121066 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo�ci 

Skrzydlna 
500 000,00 22 

  10. Gmina Kłaj 062975794 Budowa parkingu w Szarowie 278 954,00 22 

  
11. 

Gmina Czarny 

Dunajec 
063241936 

Od przedszkola do seniora - strefa rekreacyjno-sportowa  

w miejscowo�ci Czarny Dunajec 
380 324,00 21 

  12. Gmina Zabierzów 068928141 Zagospodarowanie terenu "Kamieniołomu" w Zabierzowie 500 000,00 21 

  13. Gmina Łu�na 063036125 Przebudowa centrum wsi Łu�na - II etap 500 000,00 20 

  

14. Gmina Tokarnia 063175191 

Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni w ramach 

inwestycji Rozbudowa, przebudowa i remont Dworku  

w Tokarni 

190 146,00 20 
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15. Gmina Jabłonka 063234921 

Uprz�dkowanie przestrzeni publicznej poprzez budow� 
chodnika przy ul. Pogranicza w Jabłonce 

500 000,00 20 

  

16. 
Gmina Rzepiennik 

Strzy�ewski 
062982126 

Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budow� 
parkingów wraz z infrastruktur� towarzysz�c�  

w miejscowo�ciach Turza, Rzepiennik Strzy�ewski, 

Rzepiennik Suchy, Olszyny 

905 095,00 20 

  
17. Gmina Drwinia 063165802 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo�ci 

Dziewin, Gmina Drwinia 
333 054,00 20 

  

18. Gmina �egocina 063160871 

Remont istniej�cych elementów zagospodarowania 

kamieniołomu i jego bezpo�redniego otoczenia na działce 

51, 285, 286/1, 286/2 i 287/6 w �egocinie: kładki pieszej nad 

potokiem, altany z grillem i siedziskami, nawierzchni 

utwardzonej wokół altany, nawierzchni utwardzonej na 

doj�ciu do kładki pieszej, doj�cia do altany wraz z zej�ciem 

do potoku oraz tablicy informacyjnej 

17 689,00 20 

  

19. Gmina Skrzyszów 062929282 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

w miejscowo�ciach: Skrzyszów, Szynwałd, Ł�kawica, 

Ładna. 

1 613 642,00 20 

  20. Gmina Biskupice 062726021 Zagospodarowanie centrum wsi Łazany 500 000,00 20 

  

21. 
Gmina Polanka 

Wielka 
0630400134 

Rewitalizacja Centrum: Wzmocnienie lokalnego potencjału 

terenu w centrum Gminy poprzez zniwelowanie skutków 

degradacji 

499 330,00 20 
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22. Gmina Ł�cko 063059010 

Budowa chodnika dla pieszych wraz z o�wietleniem 

ulicznym w ci�gu DW 968 w m. Zabrze� 
500 000,00 19 

  
23. Gmina Lubie� 062539835 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo�ci 

Lubie� 
500 000,00 19 

  
24. Gmina Pcim 065092964 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy 

Pcim 
1 000 000,00 19 

  

25. Gmina Stary S�cz 062491436 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola 

Krogulecka na odcinku w km ok. 0+000 – 0+290  

wraz z budow� parkingu 

500 000,00 19 

  
26. Gmina Trzyci�� 063058695 

Remont nawierzchni ogólnodost�pnego placu w centrum wsi 

Zadro�e wraz z monta�em małej architektury 
95 632,00 19 

  

27. 
Gmina Gródek nad 

Dunajcem 
063187515 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum 

miejscowo�ci: Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa-

Posadowa 

1 204 836,00 19 

  

28. Gmina Moszczenica 063081474 

Staszkówka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 

stadionie piłkarskim - tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludno�ci wiejskiej - ci�g 

pieszo - rowerowy wraz ze scen� polow�, ław� parkow� oraz 

infrastruktur� techniczn� 

500 000,00 18 

  
29. Gmina Kamienica 063170731 

Przebudowa i rewitalizacja placu w centrum miejscowo�ci 

Kamienica 
500 000,00 18 
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30. Gmina Łapsze Ni�ne 063189415 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy 

Łapsze Ni�ne poprzez urz�dzenie miejsc spotka� i rekreacji 

dla mieszka�ców i turystów 

1 205 985,00 18 

  

31. Gmina Zawoja 063046272 

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 

zagospodarowanie terenu Gminy Zawoja w miejscowo�ciach 

Skawica i Zawoja 

284 298,00 18 

  

32. Gmina Bochnia 062767094 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 

przebudow� placów zabaw w miejscowo�ciach: Baczków, 

Proszówki, Stanisławice 

193 131,00 18 

  
33. Gmina Gdów 063039244 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowo�ci 

Stryszowa i Winiary 
629 287,00 18 

  34. Gmina Tarnów 063035210 Remont placu w miejscowo�ci Wola Rz�dzi�ska 480 959,00 18 

  
35. Gmina Klucze 063041345 

Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla  

w Kluczach 
500 000,00 18 

  

36. Gmina Bolesław 063214082 

Przebudowa zatok autobusowych w centrum  

m. Bolesław w zakresie dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wraz z uporz�dkowaniem  

i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

500 000,00 18 

  
37. Gmina Szerzyny 062594912 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny 

poprzez budow� ogólnodost�pnej altany wraz z cz��ciowym 

utwardzeniem placu w miejscowo�ci Czermna oraz 

400 247,00 17 
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utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadze� 
ro�linno�ci wieloletniej w miejscowo�ci Szerzyny 

  

38. Gmina Bobowa 063832756 

Budowa o�wietlenia ulicznego w miejscowo�ci Bobowa  

i Jankowa oraz budowa chodnika i  parkingu wraz z 

pogł�bieniem rowu w miejscowo�ci Jankowa 

608 732,00 17 

  

39. Gmina Ryglice 063139640 

Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowo�ci 

Kowalowa poprzez budow� parkingu wraz z o�wietleniem  

i infrastruktur� drogow� 
275 924,00 17 

  

40. Gmina Iwkowa 062710521 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowo�ci 

Iwkowa poprzez budow� ogólnodost�pnych parkingów wraz 

z niezb�dn� infrastruktur�. 
500 000,00 17 

  

41. 
Gmina Kalwaria 

Zebrzydowska 
063253214 

Budowa chodnika wzdłu� drogi gminnej - ul. Broniewskiego 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, rozbudowa parkingu przy 

Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach oraz budowa 

o�wietle� w miejscowo�ciach: Barwałd Górny i Stanisław 

Dolny 

748 875,00 17 

  
42. Gmina Krzeszowice 063236561 

Kształtowanie przestrzeni publicznej centrów miejscowo�ci 

w gminie Krzeszowice 
1 174 662,00 17 

  

43. Gmina Michałowice 062608585 

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowo�ci 

Ksi��niczki oraz budowa placu publicznego wraz ze scen� 
terenow� w miejscowo�ci Michałowice 

1 000 000,00 17 
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44. Gmina Wielka Wie� 063232033 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa 

Wielka Wie� 
500 000,00 17 

  45. Gmina Raba Wy�na 063172762 Przebudowa centrum wsi w Bielance 122 685,00 16 

  
46. 

Gmina Kamionka 

Wielka 
063242391 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum 

miejscowo�ci Mystków 
205 615,00 16 

  
47. Gmina Brze�nica 063245046 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce 

rekreacji i wypoczynku w miejscowo�ci Ł�czany 
421 482,00 16 

  
48. Gmina Chełmiec 063185633 

Modernizacja przestrzeni publicznej w Librantowej poprzez 

budow� boisk sportowych i urz�dze� rekreacyjnych 
499 801,00 16 

  

49. 

Miasto i Gmina 

Uzdrowiskowa 

Muszyna 

063641803 
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budow� 

chodnika w miejscowo�ci Milik 
324 401,00 16 

  

50. Gmina Nowy Targ 063078255 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-sportowego  

i kulturalno-społecznego przy kompleksie boisk 

wielofunkcyjnych w Lud�mierzu 

500 000,00 16 

  SUMA:  26 375 511,00   
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