
        

   UCHWAŁA Nr 74/21 

ZARZ�DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 z dnia 28 stycznia 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Zarz�du Województwa Małopolskiego nr 902/20  
z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyj�cia zaktualizowanej listy zawieraj�cej 
informacj� o kolejno�ci przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza 
umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
zwi�zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie 
energii” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie województwa 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668) w zwi�zku z 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 2020 r. poz. 217, 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�ce 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�ce 
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. i Rozporz�dzenia 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-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” obj�tego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 526), 
Zarz�d Województwa Małopolskiego uchwala, co nast�puje: 

 

 

 



§ 1 

Zmienia si� Uchwał� Nr 902/20 Zarz�du Województwa Małopolskiego z dnia 
2 lipca 2020 roku w sprawie przyj�cia zaktualizowanej listy zawieraj�cej informacj�  
o kolejno�ci przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach 
II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-
�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” obj�tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zmienion� Uchwał� Zarz�du Województwa 
Małopolskiego nr 1177/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, w ten sposób, �e: 

1) Zał�cznik nr 1 do uchwały „Zaktualizowana lista operacji informuj�ca o kolejno�ci 
przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-�ciekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� 
odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dla II naboru, przeprowadzonego w okresie od  
16 wrze�nia 2019 r. do 14 listopada 2019 r.” otrzymuje brzmienie zał�cznika  
nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

3) Zał�cznik nr 2 do uchwały „formularz umowy o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Gospodarka wodno-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
zwi�zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” 
obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” otrzymuje 
brzmienie zał�cznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 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 § 15 rozporz�dzenia 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-�ciekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudow� wszystkich rodzajów małe infrastruktury, w tym inwestycji w energi� 

odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 526), wła�ciwy organ samorz�du 

województwa albo samorz�dowa jednostka, po zako�czeniu sprawdzenia spełniania 

warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej 

wiadomo�ci list� operacji informuj�c� o kolejno�ci przysługiwania pomocy na operacje 

typu „Gospodarka wodno-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

zwi�zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” 

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

Konieczno�� zmiany listy stanowi�cej zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, wynika  

z uwolnienia �rodków w skutek zwi�kszenia dost�pnych �rodków z uwagi na ró�nice 

kursowe oraz dokonania korekty wysoko�ci kosztów realizacji operacji w wyniku 

rozstrzygni�� post�powa� o udzielenie zamówie� publicznych. Zgodnie z powy�szym, 

zweryfikowane zostały kolejne wnioski, w kolejno�ci wynikaj�cej z uchwały 103/20 

ZWM z dnia 23 stycznia 2020 r. Pozytywn� ocen� merytoryczn� otrzymały wnioski 

zło�one przez: 

1) Gmin� Gdów pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie 

Gminy Gdów”, 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. pn. „Budowa odcinka 

kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowo�ci Bilczyce i Liplas poza obszarem 

aglomeracji "Gdów", 

3) Gmin� Dobra pn. „Rozbudowa systemu wodoci�gowego i kanalizacyjnego  

w Gminie Dobra - poza aglomeracj�” 

4) Gmin� �wi�tniki Górne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków oraz 

sieci wodoci�gowej na terenie Gminy �wi�tniki Górne”, 

5) Gmin� Mogilany pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Włosa� - 

etap III”, 

6) Gmin� Siepraw pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowo�ciach 

Siepraw, Zakliczyn i Łyczanka, w gminie Siepraw�,  

7) Gmin� Dobczyce pn. „Budowa i przebudowa sieci wodoci�gowej wraz z 

infrastruktur� w miejscowo�ci Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej - zlewnia Kornatka (Zalas��, 

8) Gmin� Trzyci�� pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami 

�cieków i ruroci�gami tłocznymi na terenie Gminy Trzyci�� - cz��� południowa”, 



9) Gmin� Spytkowice (powiat nowotarski) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowo�ci Spytkowice w Gminie Spytkowice”. 

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, po poł�czeniu 

limitów przewidzianych w ramach 5 typów operacji: „Gospodarka wodno-�ciekowa”, 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej” w jeden limit dla ww. typów operacji,�dysponuje wspólnymi 

�rodkami finansowymi w wysoko�ci 60 523 632 euro, zgodnie z obowi�zuj�cym 

kursem euro z dnia 30 grudnia 2020 r. – 4,5565 zł, tj. 275 775 929,20 zł.  

W wyniku dotychczasowej kontraktacji w ramach działa� wdra�anych przez Samorz�d 

Województwa Małopolskiego, wolne �rodki na zakres dotycz�cy gospodarki wodno-

�ciekowej wynosz� 22 616 666,32 zł. 

Ponadto, zwi�zku z wej�ciem w �ycie Zarz�dzenia 113/2020 Prezesa ARiMR 

wprowadzaj�cego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  (6z) na 

operacje typu „Gospodarka wodno-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” 

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

zmiana zał�cznika do uchwały 902 ZWM z dnia 2 lipca 2020 r. 
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Zał�cznik nr 1 do uchwały Nr 74/21 
Zarz�du Województwa Małopolskiego 

z dnia28 stycznia 2021 r. 

Zaktualizowana lista operacji informuj�ca o kolejno�ci przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-�ciekowa”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii”  obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 dla II naboru, przeprowadzonego w okresie od 16 wrze�nia 2019 r. do 14 listopada 2019 r.  

L.p. 
Pozycja 
na li�cie  

Nazwa/imi�  
i nazwisko 
 podmiotu  

ubiegaj�cego si� 
o przyznanie 

pomocy 

Numer 
 

identyfikacyjny 
Tytuł operacji 

Kwota pomocy 
(zł) 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

1 1 Gmina Nawojowa 063127653 
Rozbudowa sieci wodoci�gowej 

 i kanalizacyjnej na ulicy Malinowej w Nawojowej 
60 120,00 27 

2 2 Gmina Zakliczyn 062752564 

Budowa kanalizacji sanitarnej przebiegaj�cej 
przez m. Lusławice, Fa�ciszowa wraz z 

rozbudow� sieci wodoci�gowej zlokalizowanej w 
m. Lusławice i  Roztoka  

2 000 000,00 24,5 

3 3 
Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska 

063253214 
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na 

terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska 
1 633 528,00 24 

4 4 

Przedsi�biorstwo 
Usług Komunalnych 
Korzenna Spółka  
z o.o. 

063565423 
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na 
terenie Gminy Korzenna wraz z dostaw� ci�gnika 

rolniczego oraz wozu asenizacyjnego. 
453 424,00 24 

5 5 Gmina Babice 063039736 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przebudowa sieci wodoci�gowej  
w miejscowo�ci Babice 

1 977 999,00 24 

6 6 Gmina Raba Wy�na 063172762 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla prawobrze�nej 
cz��ci Raby Wy�nej wraz z ł�cznikiem kanalizacji 

pomi�dzy lewobrze�n� Rab�, a prawobrze�n� 
Rab� w dolnej cz��ci Raby Wy�nej. 

1 491 406,00 23 

7 7 Gmina Tuchów 063102450 
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków  

w gminie Tuchów 
692 230,00 23 
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8 8 Gmina Nowy Wi�nicz 063238012 
Przebudowa stacji uzdatniania wody  

w miejscowo�ci Leksandrowa 
1 096 305,00 23 

9 9 Gmina Ryglice 063139640 
Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci 

Zalasowa przy ul. Karpackiej. 
149 990,00 23 

10 10 Gmina Wadowice 062706413 
Budowa sieci wodoci�gowej do miejscowo�ci 
Wysoka  - Etap I wraz z budow� przydomowej 

oczyszczalni �cieków 
1 974 160,00 22,5 

11 11 

Spółka Komunalna 
SKAWA Jordanów 
Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� 

075824946 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz 

przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  
w miejscowo�ci Ł�townia 

815 197,00 22,5 

12 12 
Zakład Wodoci�gów  
i Kanalizacji sp. z o.o. 

075758255 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ci Ponice oraz sieci wodoci�gowej  
w Chabówce w gminie Rabka - Zdrój 

1 285 687,00 22,5 

13 13 

Gminne 
Przedsi�biorstwo 
Kanalizacyjne w 
Niedomicach  
sp. z o.o. (gm. �abno) 

075820973 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Pasieka Otfinowska 
1 999 832,00 22 

14 14 Gmina Tuchów 063102450 
Rozbudowa sieci wodoci�gowej w Gminie Tuchów 

w miejscowo�ciach: Jodłówka Tuchowska, 
Lubaszowa i Zabł�dza 

1 132 164,00 22 

15 15 Gmina Lanckorona 062706292 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ci Lanckorona 
845 937,00 22 

16 16 

Miejski Zakład 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji Spółka  
z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� 
(gm. K�ty) 

065863860 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Bulowice - etap II  oraz rozbudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec 

1 950 432,00 21,5 

17 17 
Gmina Rzepiennik 
Strzy�ewski 

062982126 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodoci�gowej  

w Gminie Rzepiennik Strzy�ewski 
1 074 309,00 21,5 

18 18 

Wadowickie 
Przedsi�biorstwo 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji Spółka  
z o.o. 

075740905 
Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci 

Wysoka - Etap II - odcinki: M101-g38, W195-Z40, 
D15-D70, Z131.1A-Z131.18 wraz z si�gaczami 

1 921 868,00 21 
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19 19 Gmina Wolbrom 063094973 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Łobzów i Zabagnie 
806 675,00 21 

20 20 Gmina Lubie� 062539835 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Lubie� Zagrody Pleba�skie 
567 293,00 21 

21 21 Gmina Biały Dunajec 064064244 
Przebudowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci 

Sierockie 
794 563,00 21 

22 22 

Gminny Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. 
w Bobowej 

071893105 

Budowa przydomowych oczyszczalni  �cieków na 
terenie Gminy Bobowa oraz budowa sieci 
wodoci�gowej i sieci kanalizacyjnej wraz z 

oczyszczalni� w miejscowo�ci Jankowa 

1 505 732,00 21 

23 23 
"Wodoci�gi 
Niepołomice" sp.  
z o.o. 

065892760 
Rozbudowa sieci wodoci�gowej i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowo�ci Wola Batorska, gmina 
Niepołomice 

1 971 132,00 20,5 

24 24 

Przedsi�biorstwo 
Usług Komunalnych  
w Michałowicach  
Sp. z o.o 

071867103 

Poprawa gospodarki wodno - �ciekowej na terenie 
Gminy Michałowice poprzez budow� zbiornika 
wyrównawczego wody pitnej z komor� zasuw i 
hydroforni�  wraz z  infrastruktur� towarzysz�c� 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Raciborowice  

1 571 032,00 20,5 

25 25 Gmina Michałowice 062608585 

Poprawa gospodarki wodno �ciekowej na terenie 
Gminy Michałowice poprzez budow� zbiornika 

wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z 
budow� sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci 
Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowo�ci Masłomi�ca. 

1 836 034,00 20,5 

26 26 Gmina Trzciana 063209403 
Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod� i 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Trzciana. 

417 926,00 20,5 

27 27 Gmina �egocina 063160871 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. 

Ł�kta Górna i rozbudowa sieci wodoci�gowej w 
miejscowo�ci Bytomsko 

225 132,00 20,5 

28 28 
Miasto i Gmina 
Piwniczna Zdrój 

063605961 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ci Wierchomla Wielka i Wierchomla 
Mała, etap III, IV, V 

1 893 055,00 20,5 

29 29 
Zakład Wodoci�gów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
(gm. Andrychów) 

065921091 

Budowa sieci wodoci�gowej wraz z dwiema 
pompowniami wody i jednym zbiornikiem 

wodoci�gowym dla miejscowo�ci: Targanice i 
Brzezinka w Gminie Andrychów 

2 000 000,00 20 
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30 30 

Miejski Zakład 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji Spółka  
z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� 
(gm. Kalwaria 
Zebrzydowska) 

063621410 
Budowa sieci wodoci�gowej w m. Barwałd Górny 

(przysiółek Wyr�by - Kamieniec) 
670 785,00 20 

31 30 

Miejski Zakład 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji Spółka  
z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� 
(gm. Kalwaria 
Zebrzydowska) 

063621410 
Budowa sieci wodoci�gowej w m. Barwałd Górny 

(przysiółek �arek) 
460 553,00 20 

32 31 Gmina Ple�na 062736172 
Rozbudowa sieci kanalizacji bytowej  

w miejscowo�ci Janowice 
138 849,00 20 

33 32 Gmina Czchów 062548710 
Rozbudowa sieci wodoci�gowej wraz z budow� 

hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-
Dru�ków, gm. Czchów 

230 062,00 20 

34 33 
Zwi�zek Gmin 
Dorzecza Górnej 
Raby i Krakowa 

075817091 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Ni�nej - 

etap III 
1 760 926,00 19,5 

35 34 Gmina Mszana Dolna 036375215 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Ni�nej - 

etap II 
142 077,00 19,5 

36 35 Gmina Łu�na 063036125 
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie 
sołectw Mszanka i Wola Łu�a�ska (Gmina Łu�na) 

692 509,00 19,5 

37 36 Gmina Łapanów 063074095 
Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na 

terenie gminy Łapanów 
1 914 347,00 19,5 

38 37 Gmina Stryszów 062735416 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu 
O�rodka Wczasowo - Rekolekcyjnego CARITAS 

im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu 
Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci 

wodoci�gowej w miejscowo�ci Le�nica 

1 104 740,00 19,5 

39 38 Gmina Tymbark 063167125 
Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w 

Gminie Tymbark 
1 876 421,00 19,5 

40 39 Gmina Niepołomice 063628684 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni �cieków w 

miejscowo�ci Zabierzów Boche�ski 
2 000 000,00 19 
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41 40 Gmina D�bno 06384726 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. D�bno - 

D�bczak, Jastew - Lesisko, Por�bka Uszewska - 
Rogal na terenie Gminy D�bno 

1 972 855,00 19 

42 41 Gmina Czernichów 063189725 
Modernizacja stacji uzdatniania wody w 

miejscowo�ci Rusocice 
1 980 786,00 19 

43 42 Gmina Wielka Wie� 063232033 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

B�dkowice - faza V 
1 991 449,00 19 

44 43 Gmina Szczucin 063164656 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ciach Szczucin i Lubasz, gmina 
Szczucin 

1 564 231,00 19 

45 44 
Gmina Lipnica 
Murowana 

063097296 
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo�ci 

Rajbrot w Gminie Lipnica Murowana 
1 963 097,00 19 

46 45 Gmina Zator 062547874 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Grodzisko,  gm. Zator 
2 000 000,00 19 

47 46 Gmina Ksi�� Wielki 063067626 
Poprawa stanu gospodarki wodno - �ciekowej na 

terenie Gminy Ksi�� Wielki - etap III 
2 000 000,00 19 

48 47 

Zwi�zek 
Mi�dzygminny ds. 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji w Brzesku 

075805275 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z 
przepompowni� �cieków 

591 880,00 19 

49 47 

Zwi�zek 
Mi�dzygminny ds. 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji w Brzesku 

075805275 
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na 

działkach  nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w 
miejscowo�ci Jasie�. 

433 214,00 19 

50 48 Gmina Limanowa 063168135 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 

Siekierczyna, gmina Limanowa 
665 450,00 18,5 

51 49 
Zakład Wodoci�gów 
i Kanalizacji w 
Miechowie sp. z o.o. 

075821640 
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

miejscowo�ci: Biskupice i Falniów w gminie 
Miechów 

186 093,00 18,5 

52 50 Gmina Nied�wied� 062570154 
Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla �cieków 

komunalnych w miejscowo�ci Por�ba Wielka w 
Gminie Nied�wied� 

1 999 709,00 18,5 

53 51 Gmina Radłów 063854822 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 
Ł�ka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa, 

przebudowa - modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Niwce 

1 999 995,00 18,5 

54 52 Gmina Sułoszowa 063179673 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budow� sieci 
wodoci�gowej w miejscowo�ci Wola Kalinowska, 

Gmina Sułoszowa. 
410 354,00 18,5 
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55 53 Gmina Moszczenica 063081474 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodoci�gowej w Staszkówce Gmina Moszczenica 

- poprawa �ycia mieszka�ców, ochrona 
�rodowiska naturalnego 

1 081 608,00 18,5 

56 54 
Gmina 
Wietrzychowice 

063029403 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przykanalikami dla miejscowo�ci Jadowniki Mokre, 

wraz z rozbudow� sieci wodoci�gowej w 
Wietrzychowicach. 

1 930 617,00 18,5 

57 55 Gmina My�lenice 063189434 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 

tłocznej w miejscowo�ci Głogoczów i w 
miejscowo�ci Krzyszkowice etap V-cz��� I 

1 710 546,00 18 

58 56 Gmina Liszki 060915081 

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na 
terenie Gminy Liszki poprzez: 1. Przebudow� i 
rozbudow� sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci 
Mników, 2. Budow� zbiorników wodnych wraz z 

niezb�dn� infrastruktur� w Czułowie 

1 734 272,00 18 

59 57 Gmina Lisia Góra 063102904 
Budowa sieci kanalizacyjnej w cz��ci Gminy Lisia 

Góra 
1 754 909,00 18 

60 58 
Gmina Spytkowice  
(p. wadowicki) 

063186026 
Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na 
wod� pitn� w miejscowo�ci Ryczów w gminie 

Spytkowice 
852 741,00 18 

61 59 Gmina Proszowice 063607535 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci 
Klimontów, Opatkowice, etap I oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Jakubowice 
etap II 

2 000 000,00 18 

62 59 
Wodoci�gi 
Proszowickie sp.  
z o.o. 

071917981 
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na 
terenie Gminy Proszowice wraz z zakupem  wozu 

asenizacyjnego 
1 006 550,00 18 

63 60 Gmina Szczurowa 063152030 
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na 

obszarze Gminy Szczurowa 
698 648,00 18 

64 61 Gmina Tomice 062732890 Budowa sieci wodoci�gowej Tomice-Witanowice 971 643,00 18 

65 62 Gmina Laskowa 063103486 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Laskowa 
1 915 356,00 18 

66 63 Gmina Szerzyny 062594912 
Poprawa gospodarki wodno-�ciekowej na terenie 

Gminy Szerzyny: poprzez budow� kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej w miejscowo�ci Ołpiny 

55 164,00 18 

67 65 Gmina Czchów 062548710 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota 704 487,00 18 
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68 65 Gmina Czchów 062548710 
Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ciach 

Jurków, Tymowa, Tworkowa 
955 590,00 18 

69 66 	
���	������� 063085361 ����������������������������������� 1 117 354,00 ���

70 67 	
����������� 063242873 
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na 

terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci 
wodoci�gowej w miejscowo�ci Słupów 

1 264 198,00 20,5 

71 68 	
���� �!�"������� 063864205 
������#�� ��
�� �$���� ��������%���&�����

!�������	
�� �� �!��"�������� 1 816 803,00 �'�

72 69 	
���	���� 063039244 
������#�� ��
�� �$���� ��������%���&�����

!�������	
�� �	���� 1 066 836,00 ��(��

73 70 

)&���	��#���&��

*�
���������

	�������#+����+�+�

071896065 

�����������&�&�����������!�������!�������


��������%�������� �����,�#���#���������
�

���
������-	���-�
676 858,00 ��(��

74 71 	
���.���� 063121066 

/��������� �!�
������������������

&����� ��������	
�����.����"#���

���
������
1 597 170,00 ��(��

75 72 
	
���0���!��&��

	�����
063191256 

������#�� ��
�� �$���� ��������%���&�������

���������������������!�������	
�� �0���!��&��

	�����
967 174,00 ��(��

76 73 	
���1����� � 063154386 
������&�����������!�������
��������%���

2���3�"��!#�444� 1 918 055,00 ���

77 74 	
������#��� 063038295 

������������&�����������!��������


��������%���$����#��(�)&���� ����5 ���&(���

�
��������#���
2 000 000,00 ���

78 75 	
���.���� ��� 063156565 ��������#����������������������������������

��6��!��&!������
��������%�������&�������
2 000 000,00 ���
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�

������&�����������!���������!� �����"�

�������*���!&�7)��8�

79 76 	
���9�� ���:� 063058695 

������������&�����������!�����������

#�
#����
��%���&�������������
��!����� 
����

!�������	
�� �9�� ���:�"���;%<�#���������
1 855 209,00 ���

80 77 
	
����# !&������7#+�

����!��&�8�
062726270 

������&�����������!�������
��������%���

�# !&��������	
������# !&������ 1 617 587,00 ���

  Razem 102 202 119,00  

       

 
data sporz�dzenia listy:  

                 2021 r.    
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Zał�cznik nr 2 do uchwały nr 74/21 

Zarz�du Województwa Małopolskiego  

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr ………. 

 

zawarta w dniu ...................................20……. r.  

w ................................................................................................................................................... 

pomi�dzy 

Samorz�dem Województwa ……………………………..……..……………………..…..….…  

z siedzib� w................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Samorz�dem Województwa”, reprezentowanym przez: 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ………………………………..……….………………………………………..………..….. 

a  

...................................................................................................................................... 

z siedzib� w ...…………………………………………………………………………………...  

NIP .............................................................................................................................................. 

REGON1 ...................................................................................................................................... 

zwanym(-�) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-�) przez:  

1) .......................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................... 

Na podstawie art. 34 ust. 1 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 2020 poz. 217, 300, 695 i 1440), Strony postanawiaj�, co nast�puje: 

 

§ 1 

Okre�lenia i skróty 

Poni�sze okre�lenia w rozumieniu umowy o przyznaniu pomocy, zwanej dalej „umow�”, 

oznaczaj�: 

1) Agencja – Agencj� Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rol� agencji 
płatniczej, w rozumieniu 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 L 347 z 20.12.2013, str. 549, z pó�n. zm.); 

���������������������������������������� �������������������

1 Niepotrzebne skre�li�. 
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2) bie��ca konserwacja – wykonanie robót maj�cych na celu utrzymanie operacji w 
dobrym stanie, zabezpieczaj�cym przed szybkim zu�yciem, czy te� zniszczeniem i dla 
utrzymania jej w stanie zgodnym z przeznaczeniem; 

3) EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

4) elektroniczna skrzynka podawcza – dost�pny publicznie �rodek komunikacji 
elektronicznej słu��cy do przekazywania dokumentów drog� elektroniczn� do Urz�du 
Marszałkowskiego przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, tj……………………………………………; 

5) koszty kwalifikowalne operacji – koszty zwi�zane z realizacj� operacji, które zostały 
poniesione, w tym opłacone ze �rodków Beneficjenta i zgodnie z przepisami 
rozporz�dzenia 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-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” 
obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2020 
r. poz. 526) mog� zosta� obj�te pomoc� w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-
�ciekowa”; 

6) operacja – projekt, umow�, przedsi�wzi�cie lub inwestycj�/inwestycje realizowane 
przez Beneficjenta w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” na operacje typu 
„Gospodarka wodno-�ciekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 oraz w sposób pozwalaj�cy na 
osi�gni�cie celów dla danego typu operacji okre�lonych w tym Programie; 

7) płatno�� ko�cowa – płatno�� dokonywan� na podstawie wniosku o płatno�� składanego 
 po zrealizowaniu całej operacji; 

8) płatno�� po�rednia – płatno�� dokonywan� na podstawie wniosku o płatno�� zło�onego  
po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, je�eli dany etap nie jest etapem 
ko�cowym; 

9) pomoc – pomoc finansow� przyznan� na realizacj� operacji z publicznych �rodków 
krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegaj�c� na refundacji cz��ci kosztów 
kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysoko�ci 
oraz zgodnie z warunkami okre�lonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020, rozporz�dzeniu 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-�ciekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� 
odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526), umowie oraz przepisach 
odr�bnych; 

10) prawo pocztowe – ustaw� z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1041); 

11) Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, o którym mowa  
w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. 
o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony 
(M.P. poz. 541) wraz ze zmianami, o których mowa w Komunikacie Ministra 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisj� 
Europejsk� zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (M.P. 
poz. 496), Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. 
o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� zmian Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014−2020 (M.P. poz. 161), Komunikacie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� 
zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (M.P. poz. 819), 
Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r.  
o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� zmian Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. poz. 692), Komunikacie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� 
zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. z 2019 r. poz. 
21), Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. 
o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� zmian Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014−2020 (M.P. poz. 434), Komunikacie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� 
zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (M.P. poz. 62) oraz 
Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrze�nia 2020 r. o 
zatwierdzeniu przez Komisj� Europejsk� zmian Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014−2020 (M.P. poz. 793); 

12) rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 
oszcz�dno�ciowo-kredytowej prowadzony dla Beneficjenta lub cesjonariusza 
Beneficjenta; 

13) rozporz�dzenie – rozporz�dzenie 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-�ciekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� 
odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526);  

14) rozporz�dzenie, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy – rozporz�dzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
dokonywania zmniejsze� kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku 
naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028); 

15) rozporz�dzenie 640/2014 – rozporz�dzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. uzupełniaj�ce rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz�dzania i kontroli  
oraz warunków odmowy lub wycofania płatno�ci oraz do kar administracyjnych 
maj�cych zastosowanie do płatno�ci bezpo�rednich, wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno�ci (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, 
z pó�n. zm.);  

16) rozporz�dzenie 808/2014 - rozporz�dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z 
dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiaj�ce zasady stosowania rozporz�dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z pó�n. zm.); 

17) rozporz�dzenie 1303/2013 – rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj�ce wspólne przepisy dotycz�ce 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójno�ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiaj�ce przepisy ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pó�n. zm.); 

18) rozporz�dzenie 1305/2013 – rozporz�dzenie 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�ce rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 487, z pó�n. zm.);  

19) stan zagro�enia epidemicznego lub stan epidemii – stan zagro�enia epidemicznego  
i stan epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zaka�e� i chorób zaka�nych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z pó�n. 
zm.); 

20) transakcja − dokonanie zapłaty w zwi�zku z wykonaniem jednej umowy lub 
zamówienia od jednego wykonawcy, nawet je�li wystawiono kilka faktur/dokumentów 
o równowa�nej warto�ci dowodowej dotycz�cych tej umowy/zamówienia i w zwi�zku 
z tym zapłata nast�piła za ró�ne cz��ci zamówienia, bez wzgl�du na długo�� okresów 
pomi�dzy poszczególnymi płatno�ciami; 

21) Urz�d Marszałkowski − Urz�d Marszałkowski …………….. z siedzib� w ………….. / 
wojewódzk� samorz�dow� jednostk� organizacyjn�1,2 ……………… z siedzib� 
w.………………..…. ; 

22) ustawa – ustaw� 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 2020 poz. 217, 300, 695 i 1440); 

23) ustawa o finansach publicznych – ustaw� z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pó�n. zm.); 

24) ustawa pzp – ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086); 

25) wniosek o płatno�� – wniosek o płatno�� po�redni� lub wniosek o płatno�� ko�cow�; 

26) wykonawca – wykonawc� dostaw, usług lub robót budowlanych. 

 

§ 2 

Zakres przedmiotowy umowy 

Umowa okre�la prawa i obowi�zki Stron zwi�zane z realizacj� operacji typu „Gospodarka 

wodno-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” w ramach Programu. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

���������������������������������������� �������������������

2 Wpisa� nazw� urz�du marszałkowskiego lub nazw� wojewódzkiej samorz�dowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 7 

rozporz�dzenia. 
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1. Beneficjent zobowi�zuje si� do realizacji operacji: .………………………………………. 
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................., 

(tytuł operacji) 

której zakres rzeczowy i finansowy okre�lono w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji stanowi�cym zał�cznik nr 1 do umowy. 

2. Realizowana przez Beneficjenta operacja, o której mowa w ust. 1, prowadzi do osi�gni�cia 
celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju  
na obszarach wiejskich. 

3. W wyniku realizacji operacji osi�gni�ty zostanie nast�puj�cy cel: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

poprzez nast�puj�ce wska�niki jego realizacji: 

Wyszczególnienie 

Warto�ci wska�ników,  

których osi�gni�cie jest zakładane w wyniku realizacji 

operacji  

budowa przebudowa wyposa�enie 

1. zbiorowe systemy zaopatrzenia w wod� [km]     x 

2. systemy kanalizacji zbiorczej dla �cieków 

 komunalnych [km] 
    x 

3. przydomowe oczyszczalnie �cieków [szt.]       

4. uj�cia wody [szt.]       

5. stacje uzdatniania wody [szt.]       

6. oczyszczalnie �cieków [szt.]       

7. instalacje do osadów �ciekowych [szt.]       

4. Operacja zostanie zrealizowana w: …………….………................................................. 
.................................................................................................................................................. 

(województwo, powiat, gmina, miejscowo��) 

na działkach ewidencyjnych okre�lonych w zał�czniku nr 2 do umowy. 

5. Beneficjent zrealizuje operacj� w jednym etapie / dwóch etapach1. 

6. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:  

1) wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-
finansowym operacji stanowi�cym zał�cznik nr 1 do umowy; 

2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie  
z zasadami wskazanymi w § 5 ust. 1 pkt 5, w tym dokonanie płatno�ci za dostawy, 
usługi lub roboty budowlane, nie pó�niej ni� do dnia zło�enia wniosku o płatno��, a 
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gdy Beneficjent został wezwany do usuni�cia braków w tym wniosku nie pó�niej ni�  
w terminie 14 dni od dnia dor�czenia tego wezwania, z zastrze�eniem zachowania 
terminów na zako�czenie realizacji operacji i zło�enie wniosku o płatno�� ko�cow�, 
wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 4; 

3) udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem 
rzeczowo-finansowym operacji stanowi�cym zał�cznik nr 1 do umowy poprzez 
przedstawienie faktur lub dokumentów o równowa�nej warto�ci dowodowej wraz 
z dokumentami potwierdzaj�cymi dokonanie płatno�ci;  

4) osi�gni�cie celu operacji oraz wska�ników jego realizacji okre�lonych w ust. 3  
– nie pó�niej ni� do dnia zło�enia wniosku o płatno�� ko�cow�, a gdy Beneficjent 
został wezwany do usuni�cia braków w tym wniosku nie pó�niej ni� w terminie 14 
dni od dnia dor�czenia tego wezwania, z zastrze�eniem zachowania terminów  
na zako�czenie realizacji operacji i zło�enie wniosku o płatno�� ko�cow�, 
wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 4.  

7. Stosownie do zakresu operacji, jej realizacja obejmuje równie� uzyskanie wymaganych 
odr�bnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, za�wiadcze�, uzgodnie�, 
pozwole� lub decyzji zwi�zanych z realizacj� operacji, nie pó�niej ni� do dnia zło�enia 
wniosku o płatno��, a gdy Beneficjent został wezwany do usuni�cia braków w tym 
wniosku – nie pó�niej ni� w terminie 14 dni od dnia dor�czenia tego wezwania. 

8. Na etapie rozliczenia całej operacji (wniosek o płatno�� ko�cow�), jedynie w przypadku 
wska�ników wskazanych w pkt 1−3 w ust. 3, zastosowanie ma reguła proporcjonalno�ci  
w odniesieniu do niezrealizowania wska�nika/ów1 realizacji celu operacji, o której 
mowa w § 9 ust. 14 i jego/ich1 niezrealizowania z przyczyn le��cych po stronie 
Beneficjenta. 

Reguła proporcjonalno�ci nie ma zastosowania w przypadku:  
1) wska�ników realizacji celu operacji osi�gni�tych na poziomie ni�szym ni� 75%, 
2) wyst�pienia siły wy�szej lub nadzwyczajnych okoliczno�ci, o których mowa w § 15. 

 

§ 4 

�rodki finansowe przyznane na realizacj� operacji 

1. Beneficjentowi zostaje przyznana na podstawie zło�onego wniosku o przyznanie 
pomocy oraz na warunkach okre�lonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 
1 pkt 1 ustawy, oraz przepisach rozporz�dzenia, pomoc w wysoko�ci ............................. 
zł (słownie złotych: ..........................................................................................................), 
tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

2. Kwota przyznanej pomocy, o której mowa w ust. 1 mo�e zosta� zwi�kszona na 
zasadach okre�lonych w § 13 ust. 6 pkt 7, o ile zwi�kszenie b�dzie pisemnie 
uzasadnione dokonanym przez Beneficjenta rozeznaniem rynku, po uzyskaniu zgody 
Samorz�du Województwa. Zwi�kszona kwota pomocy nie mo�e przekroczy� limitu 
pomocy do wykorzystania przez Beneficjenta w ramach limitu dost�pnych �rodków w 
okresie realizacji Programu. Zwi�kszenie kwoty pomocy jest zale�ne od dost�pno�ci 
�rodków okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
pa�dziernika 2015 r. w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych 
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.). 

3. Pomoc b�dzie przekazana jednorazowo w wysoko�ci, o której mowa w ust. 1 / Pomoc 
b�dzie przekazana w wysoko�ci, o której mowa w ust. 1, w dwóch płatno�ciach1: 



U-1/PROW 2014-2020/7.2.2/20/6z 

� Strona 7 

�

1) pierwsza płatno��, w wysoko�ci …………… zł (słownie złotych: 
……………………………………………….………), tj. do 63,63 % poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu1; 

2) druga płatno��, w wysoko�ci…….. zł (słownie złotych: 
………………………………), tj. do 63,63 % poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji dla danego etapu1. 

 

§ 5 

Zobowi�zania Beneficjenta 

1. Beneficjent zobowi�zuje si� do spełnienia warunków okre�lonych w Programie, 
przepisach ustawy i rozporz�dzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami 
umowy, a w szczególno�ci do: 

1) poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowi�cych podstaw� wyliczenia 
przysługuj�cej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia bezgotówkowego; 

2) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójno�ci lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego; 

3) do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencj� płatno�ci ko�cowej: 

a) nieprzenoszenia prawa własno�ci lub posiadania rzeczy nabytych w ramach 
realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem 
operacji, z zastrze�eniem § 14,  

b) zapewnienia trwało�ci operacji zgodnie z art. 71 rozporz�dzenia 1303/2013, 

c) umo�liwienia przedstawicielom Samorz�du Województwa dokonywania wizyt  
w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz kontroli  
w trybie art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy, 

d) umo�liwienia przedstawicielom Samorz�du Województwa, Agencji, Ministra 
Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli pa�stwowej  
i Krajowej Administracji Skarbowej oraz innym podmiotom upowa�nionym  
do takich czynno�ci, dokonywania audytów i kontroli dokumentów zwi�zanych 
z realizacj� operacji i wykonaniem obowi�zków po zako�czeniu realizacji 
operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie 
Beneficjenta, 

e) obecno�ci i uczestnictwa osobistego albo osoby upowa�nionej przez Beneficjenta 
w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów, okre�lonych w lit. c i d,  
w terminie wyznaczonym przez te podmioty, 

f) w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni �cieków 
zapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych �cieków, 

g) niezwłocznego informowania Samorz�du Województwa o planowanych  
albo zaistniałych zdarzeniach zwi�zanych ze zmian� sytuacji faktycznej  
lub prawnej Beneficjenta, mog�cych mie� wpływ na realizacj� operacji zgodnie z 
postanowieniami umowy, wypłat� pomocy lub spełnienie wymaga� okre�lonych 
w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1, 

h) przechowywania cało�ci dokumentacji zwi�zanej z realizacj� operacji, 

i) udost�pniania uprawnionym podmiotom informacji niezb�dnych  
do monitorowania i ewaluacji Programu; 
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4) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowo�ci albo korzystania z odpowiedniego 
kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporz�dzenia 
1305/2013, dla wszystkich transakcji zwi�zanych z realizacj� operacji, w ramach 
prowadzonych ksi�g rachunkowych; 

5)  ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami ustawy pzp - 
w przypadku, gdy te przepisy maj� zastosowanie. 

Podział zamówienia publicznego w celu unikni�cia stosowania zasad okre�lonych  

w ustawie pzp jest niedozwolony, a koszty powstałe w wyniku niedozwolonego 

podziału zamówienia publicznego uznane zostan� za niekwalifikowalne; 

6) zrealizowania operacji i zło�enia wniosku o płatno�� ko�cow� z zachowaniem 
terminów wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 4; 

7) osi�gni�cia celu operacji oraz wska�ników jego realizacji okre�lonych w § 3 ust. 3, 
 nie pó�niej ni� do dnia zło�enia wniosku o płatno�� ko�cow�, a gdy Beneficjent 
został wezwany do usuni�cia braków w tym wniosku nie pó�niej ni� w terminie 14 
dni od dnia dor�czenia tego wezwania, z zastrze�eniem zachowania terminów na 
zako�czenie realizacji operacji i zło�enie wniosku o płatno�� ko�cow�, wskazanych 
w § 9 ust. 1 pkt. 4;  

8) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, 
zgodnie z przepisami zał�cznika III do rozporz�dzenia 808/2014 opisanymi 
szczegółowo w Ksi�dze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014−2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatno�ci 
ko�cowej, a w przypadku operacji, w której całkowite wsparcie publiczne przekracza 
500 tys. euro, równie� przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatno�ci ko�cowej; 

9) niezwłocznego poinformowania Samorz�du Województwa o prawomocnym 
orzeczeniu s�du o zakazie dost�pu do �rodków publicznych, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 

10) przekazywania i udost�pniania Samorz�dowi Województwa oraz innym 
uprawnionym podmiotom danych zwi�zanych z operacj�, w terminie wynikaj�cym z 
wezwania do przekazania tych danych; 

11) dostarczenia na ��danie Samorz�du Województwa dokumentów potwierdzaj�cych 
zabezpieczenie �rodków finansowych na bie��c� konserwacj� – do dnia, 
w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatno�ci ko�cowej; 

12) do dnia zło�enia informacji, o której mowa w pkt 16, podł�czenia do wybudowanej 
lub przebudowanej sieci, w liczbie co najmniej 50% przył�cze� zadeklarowanych  
we wniosku o przyznanie pomocy; 

13) realizacji operacji zgodnie z: 

a) wybranym wariantem osi�gni�cia celu operacji wynikaj�cym z analizy 
efektywno�ci kosztowej, z uwzgl�dnieniem kosztów inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych, 

b) przepisami Unii Europejskiej okre�laj�cymi wymagania dotycz�ce oczyszczania 
�cieków, a w przypadku operacji dotycz�cych przydomowych oczyszczalni 
�cieków – równie� zgodnie z normami EN 12566 okre�laj�cymi wymagania  
w zakresie przydomowych oczyszczalni �cieków, udost�pnionymi na stronie 
internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny; 

14) realizacji operacji zgodnie z kryteriami, o których mowa w:  
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a) § 11 ust. 4 pkt 7 rozporz�dzenia – operacja dotyczy ł�cznie gospodarki wodnej 
i �ciekowej1, 

b) § 11 ust. 4 pkt 8 rozporz�dzenia – operacja b�dzie realizowana w zwi�zku 
z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 
137 rozporz�dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznaj�cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn�trznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,  
str. 1, z pó�n. zm.) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sie� 
szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378)1, 

c) § 11 ust. 5 pkt 2 lit. c rozporz�dzenia – wysoko�� kosztów kwalifikowalnych 
planowanej operacji w zakresie odprowadzania lub oczyszczania �cieków wynosi 
co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji1, 

d) § 11 ust. 5 pkt 8 lit. d rozporz�dzenia – w przypadku realizacji operacji  
w zakresie gospodarki wodnej – je�eli została wydana przez wła�ciwego 
pa�stwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jako�ci wody 
przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, w której stwierdzono, 
�e na obszarze obj�tym planowan� operacj� jako�� wody nie odpowiada 
wymaganiom okre�lonym w zał�cznikach nr 1–5 do rozporz�dzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej  
do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), oraz je�eli w wyniku realizacji 
operacji wymagania te zostan� spełnione1, 

e) § 11 ust. 5 pkt 11 lit. a rozporz�dzenia – liczba mieszka�ców obszaru obj�tego 
planowan� operacj�, która zostanie przył�czona do sieci kanalizacyjnej lub sieci 
wodoci�gowej w wyniku realizacji operacji, wyniesie: 

- 301 i wi�cej1, 

- 201 – 3001, 

- 100-2001, 

f) § 11 ust. 5 pkt 11 lit. d rozporz�dzenia – w przypadku realizacji operacji 
w zakresie gospodarki wodnej – je�eli została wydana przez wła�ciwego 
pa�stwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jako�ci wody 
przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, w której stwierdzono, �e na obszarze 
obj�tym planowan� operacj� jako�� wody nie odpowiada wymaganiom 
okre�lonym w zał�cznikach nr 1–5 do rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi 
oraz je�eli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostan� spełnione1, 

g) § 11 ust. 5 pkt 12 lit. a rozporz�dzenia – ponad 50% kosztów kwalifikowalnych 
operacji b�dzie dotyczy� kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni �cieków,  
z wył�czeniem inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy systemu 
zaopatrzenia w wod� oraz stacji uzdatniania wody1, 

h) § 11 ust. 5 pkt 12 lit. b rozporz�dzenia – liczba przył�czonych gospodarstw 
domowych do sieci wodoci�gowej lub kanalizacyjnej obj�tych operacj� wynosi: 

- powy�ej 100 gospodarstw domowych1, 

- powy�ej 50 do 100 gospodarstw domowych1, 
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i) § 11 ust. 5 pkt 13 lit. a rozporz�dzenia - planowana liczba mieszka�ców, którzy 
w wyniku realizacji operacji zostan� przył�czeni do sieci wodoci�gowej, 
kanalizacyjnej lub oczyszczalni �cieków, w tym przydomowej, wynosi: 

- powy�ej 3001, 

- od 101 do 3001, 

- od 51 do 1001, 

- od 20 do 501, 

j) § 11 ust. 5 pkt 15 lit. b rozporz�dzenia - je�eli w ramach planowanej operacji: 

- co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy si� na budow� 

przydomowych oczyszczalni �cieków1, 

- od 25% do 49,99% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy si� na budow� 

przydomowych oczyszczalni �cieków1, 

– w przypadku, gdy operacji przyznano punkty według tych kryteriów; 

15) dostarczenia do Samorz�du Województwa, w tym przez nadanie przesyłki 
rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa 
pocztowego, albo w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn� skrzynk� 
podawcz�, w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego 
liczonego od roku otrzymania płatno�ci ko�cowej wypełnionej „Informacji po 
realizacji operacji”, której wzór stanowi zał�cznik nr 3 do umowy; 

16)  dostarczenia do Samorz�du Województwa, w tym przez nadanie przesyłki 
rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa 
pocztowego, albo w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn� skrzynk� 
podawcz�, w terminie 12 miesi�cy od otrzymania płatno�ci ko�cowej wypełnionej 
„Informacji o podł�czonych przył�czach”, której wzór stanowi zał�cznik nr 4 do 
umowy. 

2. W przypadku gdy w okresie obowi�zywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagro�enia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych na podstawie ustawy  
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka�e� i chorób zaka�nych  
u ludzi w zwi�zku z zaka�eniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego w zwi�zku z zaka�eniami tym wirusem, Beneficjent nie spełnia 
warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowi�za� zwi�zanych z 
przyznan� pomoc�, Beneficjent mo�e spełni� te warunki lub zrealizowa� te 
zobowi�zania w terminie pó�niejszym, uzgodnionym z Samorz�dem Województwa. 
Terminy na zło�enie informacji, wskazane w ust. 1 pkt 15 i 16, mog� zosta� 
maksymalnie przedłu�one o 6 miesi�cy. 

� 

§ 6 

Ocena post�powania o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Beneficjent przedkłada Samorz�dowi Województwa dokumentacj� z przeprowadzonego 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, je�eli przed jej zawarciem została 
zawarta umowa z wykonawc�; 

2) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawc� je�eli umowa z 
wykonawc� została zawarta po dniu zawarcia umowy; 



U-1/PROW 2014-2020/7.2.2/20/6z 

� Strona 11 

�

3) nie pó�niej ni� w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2,  
w przypadku gdy umowa z wykonawc� została zawarta w terminie krótszym ni� 30 
dni przed upływem terminu zło�enia wniosku o płatno��, którego dotyczy 
post�powanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Beneficjent przedkłada Samorz�dowi Województwa dokumentacj�, o której mowa  
w ust. 1, w formie kopii potwierdzonych za zgodno�� z oryginałem przez osob� 
pełni�c� funkcj� kierownika Zamawiaj�cego lub osob� upowa�nion� przez 
Zamawiaj�cego. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) kompletn� dokumentacj� przetargow� przygotowan� przez Zamawiaj�cego,  
w tym ogłoszenia; 

2) kompletn� dokumentacj� z przebiegu prac komisji przetargowej; 

3) kompletn� ofert� wybranego wykonawcy wraz z umow� zawart� z wybranym 
wykonawc� oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców; 

4) kompletn� dokumentacj� zwi�zan� z odwołaniami oraz zapytaniami i wyja�nieniami 
dotycz�cymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, je�eli miały miejsce 
w danym post�powaniu; 

5) upowa�nienie do potwierdzenia za zgodno�� z oryginałem dokumentacji 
z przeprowadzonego post�powania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby 
upowa�nionej przez Zamawiaj�cego3. 

4. Samorz�d Województwa mo�e ��da� innych dokumentów przetargowych, je�eli 
w procesie oceny post�powania o udzielenie zamówienia publicznego zajdzie potrzeba  
ich zweryfikowania. 

5. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r�ki  
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, Beneficjent zobligowany jest do 
przedło�enia: 

1) kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego post�powania w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego; 

2) uzasadnienia faktycznego i prawnego zaistnienia przesłanek do udzielenia 
zamówienia z wolnej r�ki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, 

- je�eli post�powanie zostało wszcz�te po wej�ciu w �ycie ustawy z dnia 22 czerwca  
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówie� publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1020), albo: 

1) protokołów z kolejno uniewa�nionych post�powa�, zawieraj�cych podstaw� prawn� 
i odpowiednie uzasadnienie faktyczne – w przypadku, gdy uniewa�nienie 
post�powania nast�piło w konsekwencji braku ofert lub wniosków o dopuszczenie  
do udziału w post�powaniu; 

2) kompletnej dokumentacji zwi�zanej z uniewa�nionymi post�powaniami o udzielenie 
zamówienia publicznego – w przypadku, gdy przyczyn� uniewa�nienia 
post�powania było odrzucenie wszystkich zło�onych ofert, ze wzgl�du na ich 
niezgodno�� z opisem przedmiotu zamówienia; 

- je�eli post�powanie zostało wszcz�te przed wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówie� publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). 

���������������������������������������� �������������������

3Je�eli dotyczy. 
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6. W przypadku, gdy zło�ona dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 5 zawiera braki, 
Samorz�d Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usuni�cia  
w terminie 7 dni od dnia dor�czenia wezwania. 

7. Je�eli zaistnieje konieczno�� uzyskania wyja�nie�, Samorz�d Województwa wzywa 
Beneficjenta do udzielenia wyja�nie� w terminie 7 dni od dnia dor�czenia wezwania.  

8. Wezwania, o których mowa w ust. 6 i 7, oraz przypadki, gdy w trakcie oceny 
post�powania niezb�dne jest uzyskanie opinii innego podmiotu lub wyst�pienie o 
kontrol� dora�n� Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych, wydłu�aj� termin dokonania 
oceny, o której mowa w ust. 10, o czas niezb�dny do usuni�cia braków/składania 
wyja�nie� oraz o czas niezb�dny do uzyskania opinii lub wyników kontroli dora�nej, o 
czym Samorz�d Województwa informuje Beneficjenta na pi�mie. 

9. Je�eli Beneficjent, nie zło�ył wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa 
w ust. 6, lub nie zło�ył wyja�nie� w terminie okre�lonym w ust. 7, Samorz�d 
Województwa dokonuje oceny w oparciu o posiadane dokumenty. 

10. O wyniku dokonanej oceny post�powania o udzielenie zamówienia publicznego 
Beneficjent zostanie poinformowany na pi�mie w terminie 65 dni od dnia zło�enia 
dokumentacji, o której mowa w ust. 3 lub 5, z zastrze�eniem ust. 8. 

 

� 7 

Wniosek o płatno�� – termin zło�enia 

1. Wniosek o płatno�� składany jest w Urz�dzie Marszałkowskim albo przez nadanie 
rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomoc� operatora wyznaczonego w rozumieniu 
prawa pocztowego4, albo w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn� 
skrzynk� podawcz�5,6,7, w terminie okre�lonym w umowie wraz z wymaganymi 
dokumentami niezb�dnymi do wypłaty �rodków finansowych z tytułu pomocy, 
potwierdzaj�cymi spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera 
formularz wniosku o płatno��, w nast�puj�cych terminach: 

1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie – po zako�czeniu realizacji cało�ci 
operacji, w terminie od dnia ……… 20…. r. do dnia ……… 20…. r., 

2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach: 

a) po zako�czeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia 
…………. 20….r. do dnia …………….……. 20....r.,  

b) po zako�czeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia 
…….…… 20….r. do dnia …………….……. 20....r., 1; 

– jednak nie pó�niej ni� w terminie 24 miesi�cy (w przypadku operacji realizowanych 
w jednym etapie) / 36 miesi�cy (w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach) 

���������������������������������������� �������������������
4 Za dzie� zło�enia wniosku uznaje si� dzie�, w którym nadano t� przesyłk�. 

5Dokument zło�ony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn� skrzynk� podawcz� w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) 

powinien: 

1) by� opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w 

sposób zapewniaj�cy mo�liwo�� potwierdzenia pochodzenia i integralno�ci weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, 

2) zawiera� adres elektroniczny wnosz�cego dokument. 

6Je�eli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie 

zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdra�aj�cego została przewidziana mo�liwo�� składania 

dokumentów w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn� skrzynk� podawcz� w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517). 

7W przypadku wniesienia wniosku o płatno�� drog� elektroniczn� o terminowo�ci decyduje dzie� wprowadzenia ��dania do systemu 

teleinformatycznego Urz�du Marszałkowskiego. 
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od dnia zawarcia umowy, z zastrze�eniem § 5 ust. 2 i nie pó�niej ni� do dnia 30 
czerwca 2023 r. 

2. Wniosek o płatno�� składa si� na formularzu udost�pnionym na stronie internetowej 
Urz�du Marszałkowskiego. 

3. W przypadku niezło�enia wniosku o płatno�� w terminie okre�lonym w umowie, 
z zastrze�eniem § 5 ust. 2, Samorz�d Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do 
zło�enia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, uwzgl�dniaj�c terminy 
wskazane w § 9 ust. 1 pkt 4. Niezło�enie przez Beneficjenta wniosku o płatno�� w 
terminie wynikaj�cym z drugiego wezwania Samorz�du Województwa, skutkowa� 
b�dzie wypowiedzeniem umowy, z zastrze�eniem ust. 4. 

4. Istnieje mo�liwo�� zło�enia wniosku o płatno�� po realizacji operacji lub jej etapu przed 
terminem okre�lonym w ust. 1. Samorz�d Województwa mo�e uwzgl�dni� wniosek o 
płatno�� zło�ony po terminie, o którym mowa w ust. 1, lub po terminie wynikaj�cym z 
drugiego wezwania, o którym mowa w ust. 3, o ile nie została wypowiedziana umowa i 
nie upłyn�ły terminy wskazane w § 9 ust. 1 pkt 4, z zastrze�eniem ust. 5. 

5. Samorz�d Województwa, na uzasadnion� pro�b� Beneficjenta, zło�on� najpó�niej w 
dniu, w którym upływa termin okre�lony w ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w 
ust. 3, nie pó�niej ni� w dniu, w którym upływa termin wynikaj�cy z drugiego 
wezwania, o którym mowa w ust. 3, mo�e wyrazi� zgod� na zako�czenie realizacji 
operacji lub zło�enie wniosku o płatno�� po upływie terminów okre�lonych w § 9 ust. 1 
pkt 4 w terminie pó�niejszym, z tym, �e nie pó�niej ni� do dnia 30 czerwca 2023 r. 
Samorz�d Województwa nie rozpatrzy pro�by Beneficjenta w tym zakresie zło�onej bez 
zachowania okre�lonego powy�ej terminu. Przepis § 13 ust. 2 stosuje si� odpowiednio. �
�

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 czas wydłu�enia realizacji operacji lub zło�enia 
wniosku o płatno��, nie mo�e jednorazowo przekroczy� 6 miesi�cy.�

 

§ 8 

Wniosek o płatno�� – etap rozpatrywania 

1. Rozpatruj�c wniosek o płatno�� Samorz�d Województwa sprawdza zgodno�� realizacji 
operacji lub jej etapu z warunkami okre�lonymi w Programie, ustawie, rozporz�dzeniu, 
przepisach odr�bnych oraz umowie, w szczególno�ci pod wzgl�dem spełnienia 
warunków wypłaty pomocy w zakresie kompletno�ci i poprawno�ci formalnej wniosku  
oraz prawidłowo�ci realizacji i finansowania operacji. 

2. W przypadku gdy zło�ony wniosek o płatno�� zawiera braki, Beneficjent zostanie 
wezwany w formie pisemnej do ich usuni�cia, w terminie 14 dni od dnia dor�czenia 
wezwania. 

3. Je�eli Beneficjent pomimo wezwania do usuni�cia braków, nie usun�ł ich w terminie, 
wzywa si� go ponownie, w formie pisemnej, do ich usuni�cia w terminie 14 dni od dnia 
dor�czenia wezwania. 

4. Je�eli Beneficjent pomimo wezwania nie usun�ł braków, wniosek o płatno�� 
rozpatrywany jest w takim zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie 
doł�czonych do niego poprawnie sporz�dzonych dokumentów. 

5. W ramach kontroli administracyjnej wniosku o płatno��, Beneficjent mo�e by� 
wzywany w formie pisemnej, do wyja�nienia faktów istotnych dla rozstrzygni�cia 
sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni 
od dnia dor�czenia wezwania.  
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6. W przypadku usuni�cia braków/zło�enia wyja�nie� nadanych przesyłk� rejestrowan�  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa 
pocztowego, o terminowo�ci ich zło�enia decyduje data stempla pocztowego, a w 
przypadku ich dostarczenia w innej formie, albo w formie dokumentu elektronicznego 
na elektroniczn� skrzynk� podawcz�, o terminowo�ci zło�enia decyduje data wpływu 
do Urz�du Marszałkowskiego / dzie� wprowadzenia ��dania do systemu 
teleinformatycznego Urz�du Marszałkowskiego. 

7. W trakcie weryfikacji wniosku o płatno�� mog� zosta� przeprowadzone wizyty  
w miejscu lub kontrole na miejscu oraz kontrole w trybie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy,  
w celu zweryfikowania zgodno�ci informacji zawartych we wniosku i doł�czonych  
do niego dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyja�nie�. 

8. Wezwanie Beneficjenta do wykonania okre�lonych czynno�ci w toku post�powania 
w sprawie wypłaty pomocy, o których mowa w ust. 2, 3, 5 wstrzymuje bieg terminu, 
o którym mowa w ust. 10 do czasu wykonania przez Beneficjenta tych czynno�ci. 

9. Po rozpatrzeniu wniosku o płatno�� Samorz�d Województwa informuje Beneficjenta  
na pi�mie o przekazaniu Agencji zlecenia wypłaty cało�ci lub cz��ci kwoty pomocy  
lub odmowie jej wypłaty. 

10. Agencja dokonuje wypłaty �rodków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie  
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatno�� przez Samorz�d Województwa  
i otrzymaniu zlecenia płatno�ci, w terminie 3 miesi�cy od dnia zło�enia wniosku 
o płatno��.  

11. W przypadku wyst�pienia opó�nienia w otrzymaniu przez Agencj� �rodków 
finansowych na wypłat� pomocy, Agencja dokona wypłaty pomocy niezwłocznie po 
ich otrzymaniu. 

12. W przypadku uzasadnionych zmian dotycz�cych realizacji zakresu rzeczowo-
finansowego operacji, zaistniałych w trakcie realizacji operacji, Samorz�d 
Województwa dokona ponownej oceny racjonalno�ci kosztów operacji na etapie 
rozpatrywania wniosku o płatno��. 

 

§ 9 

Warunki wypłaty pomocy 

1. Agencja wypłaca �rodki finansowe z tytułu pomocy, je�eli Beneficjent: 

1) zrealizował operacj� lub jej etap, zgodnie z warunkami okre�lonymi w 
rozporz�dzeniu, w innych przepisach dotycz�cych inwestycji obj�tych operacj� oraz w 
umowie, w tym poniósł i opłacił zwi�zane z tym koszty nie pó�niej ni� do dnia 
zło�enia wniosku o płatno��, a w przypadku gdy został wezwany do usuni�cia braków 
w tym wniosku nie pó�niej ni� w terminie 14 dni od dnia dor�czenia tego wezwania, z 
zastrze�eniem § 5 ust. 2; 

2) zrealizował lub realizuje zobowi�zania okre�lone w umowie; 
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym zwi�zanych; 
4) zło�ył wniosek o płatno�� ko�cow� nie pó�niej ni� w terminie: 

a) 24 miesi�cy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych  
w jednym etapie, 

b) 36 miesi�cy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych  
w dwóch etapach, 

��lecz nie pó�niej ni� do dnia 30 czerwca 2023 r., z zastrze�eniem § 7.�
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5) zło�ył zabezpieczenie nale�ytego wykonania zobowi�za� okre�lonych w umowie 
zgodnie z § 16 ust. 13. 

2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1−4, �rodki finansowe z tytułu pomocy mog� by� wypłacone w cz��ci 
dotycz�cej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, 
oraz je�eli cel operacji został osi�gni�ty lub mo�e zosta� osi�gni�ty do dnia zło�enia 
wniosku o płatno�� ko�cow�. 

3. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków okre�lonych 
w ust. 1 oraz nie zaistniały okoliczno�ci, o których mowa w ust. 2 lub zostały naruszone 
warunki przyznania pomocy, Samorz�d Województwa odmawia wypłaty cało�ci 
pomocy. 

4. Podstaw� do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty s� faktycznie i prawidłowo 
poniesione koszty kwalifikowalne z uwzgl�dnieniem § 5 ust. 1 pkt 5, jednak w 
wysoko�ci nie wy�szej ni� suma kosztów kwalifikowalnych wykazana dla operacji w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowi�cym zał�cznik nr 1 do umowy. 

5. W przypadku, gdy w zło�onym wniosku o płatno�� wykazane zostanie, �e poszczególne 
pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysoko�ci wy�szej, w 
stosunku do warto�ci okre�lonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
stanowi�cym zał�cznik nr 1 do umowy, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy 
przysługuj�cej do wypłaty, koszty te b�d� uwzgl�dniane w wysoko�ci faktycznie 
poniesionej, o ile b�d� uzasadnione i racjonalne i nie spowoduje to zwi�kszenia 
całkowitej kwoty pomocy, okre�lonej w umowie, z zastrze�eniem § 4 ust. 2. 

6. W przypadku: 

1) rozpocz�cia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego 
kosztu przed dniem zło�enia wniosku o przyznanie pomocy, z wył�czeniem 
ponoszenia kosztów ogólnych, które mog� by� ponoszone od dnia 1 stycznia 2014 r., 
kwot� kosztów kwalifikowalnych operacji stanowi�cych podstaw� do wyliczenia 
kwoty pomocy do wypłaty pomniejsza si� o warto�� tych kosztów, w zakresie, w 
jakim zostały poniesione przed dniem zło�enia wniosku o przyznanie pomocy; 

2) stwierdzenia finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójno�ci lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu 
finansowego – kwot� kosztów kwalifikowalnych operacji, stanowi�cych podstaw� 
do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty, pomniejsza si� o warto�� tych kosztów, 
które zostały sfinansowane z tych �rodków; 

3) stwierdzenia braku realizacji operacji zgodnie z: 

a) wybranym wariantem osi�gni�cia celu operacji wynikaj�cym z analizy 
efektywno�ci kosztowej, z uwzgl�dnieniem kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych, 

b) przepisami Unii Europejskiej okre�laj�cymi wymagania dotycz�ce oczyszczania 
�cieków, a w przypadku operacji dotycz�cych przydomowych oczyszczalni 
�cieków – równie� zgodnie z normami EN 12566 okre�laj�cymi wymagania  
w zakresie przydomowych oczyszczalni �cieków, udost�pnionymi na stronie 
internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny, 

– nast�puje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku, gdy cz��� pomocy została 
wcze�niej wypłacona – równie� zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy; 

4) stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 14: 
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a) gdy przyznanie punktów spowodowało, �e operacja uzyskała liczb� punktów 
wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków 
 o przyznanie pomocy – nast�puje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy 
cz��� pomocy została wcze�niej wypłacona – równie� zwrot dotychczas 
wypłaconych kwot pomocy, 

b) gdy przyznanie punktów nie miało wpływu na osi�gni�cie liczby punktów 
wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków  
o przyznanie pomocy – zmniejszeniu podlega 5% kwoty pomocy za ka�de 
niespełnione kryterium; 

5) niezrealizowania działa� informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z przepisami 
zał�cznika III do rozporz�dzenia 808/2014 opisanymi szczegółowo w Ksi�dze 
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020, 
opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 8 – kwot� pomocy do wypłaty pomniejsza si� 
o 1% tej kwoty; 

6) nieuwzgl�dnienia, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4, w oddzielnym systemie rachunkowo�ci 
zdarzenia powoduj�cego poniesienie kosztów kwalifikowalnych albo gdy do jego 
identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa 
w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporz�dzenia 1305/2013, koszty danego zdarzenia 
podlegaj� refundacji w wysoko�ci pomniejszonej o 10%; 

7) uniemo�liwienia przeprowadzenia kontroli lub wizyt zwi�zanych z przyznan� 
pomoc� w trakcie realizacji operacji, po zło�eniu wniosku o płatno�� – wniosek o 
płatno�� podlega odrzuceniu i w konsekwencji nast�puje odmowa wypłaty pomocy, 
a w przypadku gdy cz��� pomocy została wcze�niej wypłacona – równie� zwrot 
dotychczas wypłaconych kwot pomocy; 

8) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, kwot� pomocy dla danego 
post�powania pomniejsza si� o 0,1% za ka�dy dzie� opó�nienia, jednak�e nie wi�cej 
ni� 2% kwoty pomocy wynikaj�cej z danego post�powania; 

9) niezło�enia dokumentacji z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego 
najpó�niej na drugie wezwanie do usuni�cia braków we wniosku o płatno��, koszty 
obj�te tym post�powaniem uznaje si� za koszty niekwalifikowalne; 

10) niezapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych �cieków, 
w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni �cieków - kwot� 
pomocy do wypłaty pomniejsza si� o 0,5% tej kwoty. 

7. Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługuj�cej do wypłaty poniesione koszty ogólne 
b�d� uwzgl�dnione w wysoko�ci nie wy�szej ni� okre�lone w umowie dla 
poszczególnych pozycji wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

8. Na etapie rozliczenia całej operacji (wniosek o płatno�� ko�cow�) kwota kosztów 
ogólnych nie mo�e przekroczy� poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
(inwestycyjnych) operacji. 

9. W przypadku gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatno�� kwota 
pomocy jest wy�sza o wi�cej ni� 10% od kwoty obliczonej przez Samorz�d 
Województwa na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, 
kwot� refundacji pomniejsza si� o kwot� stanowi�c� ró�nic� pomi�dzy kwot� 
wnioskowan� a kwot� obliczon� na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych. Pomniejszenie nie ma zastosowania, je�eli Beneficjent udowodni, �e 
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nie ponosi winy za wł�czenie niekwalifikuj�cej si� kwoty do kwoty pomocy 
wnioskowanej we wniosku o płatno��8. 

10. Je�eli ogólna ocena wniosku prowadzi do ustalenia przez Samorz�d Województwa 
powa�nej niezgodno�ci, albo je�eli ustalono, �e Beneficjent przedstawił fałszywe 
dowody w celu otrzymania pomocy lub w wyniku zaniedbania nie dostarczył 
niezb�dnych informacji, odmawia si� wypłaty pomocy lub pomoc podlega zwrotowi w 
cało�ci. Beneficjent zostaje dodatkowo wykluczony z takiego samego �rodka lub 
rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodno�� oraz w 
kolejnym roku kalendarzowym9. 

11. Płatno�� ko�cowa jest dokonywana pod warunkiem zło�enia przez Beneficjenta 
poprawnego i kompletnego sprawozdania z realizacji operacji wraz z wnioskiem o 
płatno�� ko�cow�. 

12. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia oceny post�powania o udzielenie 
zamówienia publicznego, o której mowa w § 6, Samorz�d Województwa stwierdzi,  
�e Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp, na etapie wniosku o płatno�� zostanie 
zastosowane zmniejszenie kwoty pomocy zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 43a 
ust. 5f i 5g ustawy lub w rozporz�dzeniu, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy i 
zał�cznikach do tego rozporz�dzenia, z zastrze�eniem ust. 13. 

13. W przypadku kosztów ogólnych, poniesionych w trybie ustawy pzp od dnia 1 stycznia  
2014 r. do dnia 17 stycznia 2017 r., gdy w wyniku przeprowadzenia oceny 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w § 6, Samorz�d 
Województwa stwierdzi, �e Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp, na etapie 
wniosku o płatno�� zostanie zastosowane zmniejszenie kwoty pomocy stosownie do: 

1) zał�cznika nr 5 do umowy – je�eli post�powanie o udzielenie zamówienia 
publicznego zostało wszcz�te przed dniem wej�cia w �ycie przepisów ustawy z dnia 
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówie� publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);  

2) zał�cznika nr 5a do umowy – je�eli post�powanie o udzielenie zamówienia 
publicznego zostało wszcz�te od dnia wej�cia w �ycie przepisów ustawy z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówie� publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). 

14. W przypadku niezrealizowania wska�nika(ów) realizacji celu operacji, wysoko�� 
kosztów kwalifikowalnych pomniejsza si� proporcjonalnie o kwot�, okre�lon� jako 
procent niezrealizowanego(ych) wska�nika(ów). Kwota ta, okre�lona jako stopie� 
niezrealizowanego wska�nika, wi�za� si� b�dzie z procentowym pomniejszeniem 
wydatków kwalifikowalnych operacji. Pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych 
z tytułu niezrealizowania wska�nika(ów) dotyczy kosztów zwi�zanych z zadaniem 
(zadaniami) i bezpo�rednio zwi�zanych ze wska�nikiem, którego zało�enia nie zostały 
osi�gni�te. Pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych z tytułu nieosi�gni�cia 
wska�nika(ów) dotyczy równie� kosztów ogólnych proporcjonalnie do udziału kosztów 
kwalifikowalnych, zwi�zanych bezpo�rednio z nieosi�gni�tym(i) wska�nikiem(ami), w 
kosztach kwalifikowalnych operacji (z wył�czeniem kosztów ogólnych) oraz bior�c 
pod uwag� stopie� niezrealizowania wska�nika(ów). 

15. Samorz�d Województwa mo�e odst�pi� od rozliczania operacji zgodnie z reguł� 
proporcjonalno�ci lub obni�y� wysoko�� �rodków podlegaj�cych tej regule, je�eli 

���������������������������������������� �������������������
8Art. 63 ust. 1 rozporz�dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiaj�cego zasady stosowania 

rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz�dzania i kontroli, 

�rodków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno�ci (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z pó�n. zm.). 

9Art. 35 ust. 5 i 6 rozporz�dzenia 640/2014. 
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Beneficjent o to wnioskuje i nale�ycie uzasadni przyczyny nieosi�gni�cia 
wska�nika(ów), w szczególno�ci wyka�e swoje starania zmierzaj�ce do osi�gni�cia 
wska�nika(ów). 

�

16. Agencja przekazuje �rodki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy 
Beneficjenta wskazany w: 

1)  za�wiadczeniu z banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo – kredytowej, 
wskazuj�cym numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez 
spółdzielcz� kas� oszcz�dno�ciowo - kredytow�; albo 

2) kopii umowy z bankiem lub spółdzielcz� kas� oszcz�dno�ciowo - kredytow� 
na prowadzenie rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez 
spółdzielcz� kas� oszcz�dno�ciowo – kredytow�, lub cz��ci tej umowy, pod 
warunkiem, �e ta cz��� b�dzie zawiera� dane niezb�dne do dokonania przelewu 
�rodków finansowych; albo 

3) innym dokumencie z banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo - kredytowej 
�wiadcz�cym o aktualnym numerze rachunku bankowego lub rachunku 
prowadzonego przez spółdzielcz� kas� oszcz�dno�ciowo - kredytow�, pod 
warunkiem, �e b�dzie on zawierał dane niezb�dne do dokonania przelewu �rodków 
finansowych.  

17. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w ust. 16, Beneficjent jest 
zobowi�zany niezwłocznie poinformowa� Samorz�d Województwa o tej zmianie  
i wskaza� numer rachunku, na który maj� by� przekazane �rodki z tytułu pomocy, 
przedkładaj�c jeden z dokumentów wymienionych w ust. 16. 

 

§ 10 

O�wiadczenia Beneficjenta 

Beneficjent o�wiadcza, �e: 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie b�d� wspófinansowane z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójno�ci lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego; 

2) nie podlega wykluczeniu z ubiegania si� o przyznanie pomocy na podstawie przepisów 
rozporz�dzenia 640/2014; 

3) ubiegaj�c si� o przyznanie pomocy w zakresie okre�lonym we wniosku o przyznanie 
pomocy o znaku: …………..……………..………….….. wraz z zał�cznikami zło�ył 
rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym o�wiadczenia oraz dokumenty; 

4) nie podlega zakazowi dost�pu do �rodków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia s�du 
i zobowi�zuje si� do niezwłocznego poinformowania Samorz�du Województwa 
o prawomocnym orzeczeniu s�du o zakazie dost�pu do �rodków publicznych, wydanym 
w stosunku do Beneficjenta po zawarciu umowy; 

5) w przewidzianym we wniosku o przyznanie pomocy terminie, realizacja operacji  
nie jest mo�liwa bez udziału �rodków publicznych. 

 

§ 11  

Wypowiedzenie umowy 
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1. Wypowiedzenie umowy przez Samorz�d Województwa nast�puje w przypadku: 

1) nierozpocz�cia przez Beneficjenta realizacji operacji przed upływem terminu 
zło�enia wniosku o płatno�� (w przypadku operacji jednoetapowych) lub pierwszego 
wniosku o płatno�� (w przypadku operacji dwuetapowych); 

2)  nieosi�gni�cia celu operacji oraz wska�ników jego realizacji okre�lonych w § 3 ust. 
3, w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 pkt 4; 

3) niezło�enia przez Beneficjenta wniosku o płatno�� w okre�lonym w umowie 
terminie, z zastrze�eniem § 7 ust. 3−5;  

4) odst�pienia przez Beneficjenta: 

a) od realizacji operacji, lub 

b) od realizacji zobowi�za� wynikaj�cych z umowy po wypłacie pomocy, z 
zastrze�eniem § 12 ust. 1 i 2; 

5) odmowy wypłaty cało�ci pomocy dla zrealizowanej operacji na podstawie przesłanek 
okre�lonych w § 9 ust. 3; 

6) stwierdzenia, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatno�ci ko�cowej, 
nieprawidłowo�ci10 zwi�zanych z ubieganiem si� o przyznanie pomocy lub realizacj� 
operacji, lub niespełnienia warunków okre�lonych w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. c–e lub § 9 
ust. 1; 

7) wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa w art. 35 ust. 5  
 lub 6 rozporz�dzenia 640/2014; 

8) orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dost�pu do �rodków publicznych, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie 
prawomocnego orzeczenia s�du po zawarciu umowy; 

9) zło�enia przez Beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetelnych  
lub stwierdzaj�cych nieprawd� dokumentów lub o�wiadcze�, maj�cych wpływ na 
przyznanie lub wypłat� pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 
cało�� wypłaconej kwoty pomocy. 

2. Beneficjent mo�e zrezygnowa� z realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku 
o rozwi�zanie umowy za porozumieniem stron. 

 

§ 12 

Zwrot wypłaconej pomocy 

1. Samorz�d Województwa ��da od Beneficjenta zwrotu nienale�nie lub nadmiernie 
pobranej kwoty pomocy, z zastrze�eniem ust. 2, w przypadku ustalenia niezgodno�ci 
realizacji operacji z przepisami ustawy, rozporz�dzenia oraz umow� lub przepisami 
odr�bnymi, a w szczególno�ci wyst�pienia jednej z nast�puj�cych okoliczno�ci11: 

1) zaistnienia okoliczno�ci skutkuj�cych wypowiedzeniem umowy, o których mowa  
w § 11; 

2) niespełnienia przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowi�za� okre�lonych 
niniejsz� umow�, w tym: 

���������������������������������������� �������������������
10W rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporz�dzenia 1303/2013. 

11Zgodnie z przepisami ustawy. 
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a) rozpocz�cia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie 
danego kosztu przed dniem zło�enia wniosku o przyznanie pomocy, z 
wył�czeniem ponoszenia kosztów ogólnych, które mog� by� ponoszone nie 
wcze�niej ni� od dnia 1 stycznia 2014 r., przy czym w takim przypadku zwrotowi 
podlega warto�� zrefundowanego kosztu, w zakresie, w jakim został poniesiony 
przed dniem zło�enia wniosku o przyznanie pomocy, 

b) finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych �rodków 
publicznych, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega warto�� 
zrefundowanego kosztu, który został sfinansowany z udziałem innych �rodków 
publicznych, 

c) nieprzechowywania dokumentów zwi�zanych z przyznan� pomoc� do dnia, 
w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencj� płatno�ci ko�cowej, przy 
czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysoko�ci 
proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym, �e nie wi�cej 
ni� 3% wypłaconej kwoty pomocy, 

d) uniemo�liwienia przeprowadzenia kontroli i wizyt zwi�zanych z przyznan� 
pomoc� do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatno�ci ko�cowej – 
przy czym w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim 
uniemo�liwienie przeprowadzenia kontroli lub wizyty uniemo�liwiło ocen� 
warunków zachowania wypłaconej pomocy, których spełnienie miało by� 
sprawdzone poprzez przeprowadzenie kontroli lub wizyty, 

e) niezło�enia informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 16, w terminie okre�lonym  
w umowie, przy czym Samorz�d Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta  
do zło�enia informacji w kolejnych wyznaczonych terminach - zwrotowi podlega 
50% wypłaconej kwoty pomocy, 

f) niepodł�czenia, do wybudowanej lub przebudowanej sieci co najmniej 50% 
przył�cze� zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy do dnia zło�enia 
informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 16 – zwrotowi podlega 1% wypłaconej 
kwoty pomocy za ka�dy brakuj�cy 1% niespełnienia powy�szego warunku, 

g) niezło�enia informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, w terminie 
okre�lonym w umowie, przy czym Samorz�d Województwa dwukrotnie wzywa 
Beneficjenta do zło�enia informacji w kolejnych wyznaczonych terminach - 
zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy, 

h) nieudost�pnienia uprawnionym podmiotom informacji niezb�dnych  
do przeprowadzenia ewaluacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. i, do dnia w 
którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatno�ci ko�cowej – zwrotowi podlega 
0,5% wypłaconej kwoty pomocy, 

i) niezapewnienia trwało�ci operacji, zgodnie z art. 71 rozporz�dzenia 1303/2013 
do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatno�ci ko�cowej – zwrotowi 
podlega kwota proporcjonalna do okresu, w którym nie spełniono wymaga� w 
tym zakresie,  

j) nieinformowania lub nierozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej  
z EFRROW, zgodnie z przepisami zał�cznika III do rozporz�dzenia 808/2014 
opisanymi szczegółowo w Ksi�dze wizualizacji znaku Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020, opublikowanej na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 8, 
przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysoko�ci 
proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowi�zku, z tym, �e nie 
wi�cej ni� 1% wypłaconej kwoty pomocy, 

k) stwierdzenia, �e Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp, kwoty nienale�nie 
wypłacone podlegaj� zwrotowi w wysoko�ci odpowiadaj�cej wysoko�ci 
zmniejsze� okre�lonych zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 43a ust. 5f i 5g 
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ustawy lub rozporz�dzeniu, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy i 
zał�cznikach do tego rozporz�dzenia; 

�  
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3) innych władczych rozstrzygni�� uprawnionych organów pa�stwowych lub orzecze� 
s�dowych stwierdzaj�cych popełnienie przez Beneficjenta, w zwi�zku z ubieganiem 
si� o przyznanie lub wypłat� pomocy, czynów zabronionych przepisami odr�bnymi – 
przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega nienale�nie lub nadmiernie 
wypłacona kwota pomocy. 

2. Z uwzgl�dnieniem regulacji uj�tych w ust. 1, Beneficjent mo�e zachowa� prawo do 
cało�ci albo cz��ci pomocy: 

1) w cz��ci dotycz�cej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, 
o których mowa w § 9 ust. 1, lub  

2) je�eli uzyskał zwolnienie, o którym mowa w § 15 ust. 1. 

3. Beneficjent zwraca nienale�nie lub nadmiernie pobran� kwot� pomocy powi�kszon� 
o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4. 

4. Odsetki naliczane s� w wysoko�ci jak dla zaległo�ci podatkowych, za okres mi�dzy 
terminem zwrotu �rodków przez Beneficjenta wyznaczonym w pi�mie 
powiadamiaj�cym o konieczno�ci zwrotu, a dat� zwrotu cało�ci zadłu�enia lub 
odliczenia. 

5. Beneficjent zobowi�zuje si� zwróci� cało�� lub cz��� otrzymanej pomocy w terminie  
60 dni od dnia dor�czenia pisma powiadamiaj�cego o konieczno�ci zwrotu �rodków, a 
po upływie tego terminu, zobowi�zany jest zwróci� cało�� lub cz��� otrzymanej 
pomocy wraz z nale�nymi odsetkami.  

6. Zwrotu �rodków, o których mowa w ust. 3, 51 Beneficjent dokona na rachunek bankowy 
Agencji, przeznaczony dla �rodków odzyskiwanych lub zwróconych przez Beneficjenta  
w ramach PROW 2014–2020 o numerze 05 1010 1010 0088 2014 9840 0000. 
Beneficjent zobligowany do zwrotu �rodków finansowych w tytule wpłaty podaje 
numer umowy oraz zaznacza, i� dokonuje zwrotu �rodków finansowych nienale�nie lub 
nadmiernie pobranej kwoty pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-�ciekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudow� wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� 
odnawialn� i w oszcz�dzanie energii”. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Umowa mo�e zosta� zmieniona na wniosek ka�dej ze Stron, przy czym zmiana ta nie 
mo�e powodowa�: 

1) zmiany zobowi�zania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowalnych operacji  
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno�ci lub jakiegokolwiek innego unijnego 
instrumentu finansowego; 

2) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, maj�cych wpływ na liczb� 
punktów przyznanych na operacj�, w taki sposób, �e operacja ta nie uzyskałaby liczby 
punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków 
 o przyznanie pomocy; 

3) uwzgl�dnienia, w trakcie realizacji kolejnego etapu operacji, kwoty pomocy 
niewypłaconej w ramach rozliczonego etapu operacji, je�eli nie została dokonana 
zmiana umowy w tym zakresie, o czym mowa w ust. 6 pkt 1. 

2. Samorz�d Województwa rozpatruje wniosek o zmian� umowy w terminie 30 dni od dnia 
jego zło�enia. Wezwanie przez Samorz�d Województwa Beneficjenta do wykonania 
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okre�lonych czynno�ci w toku post�powania o zmian� umowy, wydłu�a termin 
rozpatrzenia wniosku o zmian� umowy o czas wykonania przez Beneficjenta tych 
czynno�ci. 

3. Umowa nie podlega zmianie w zakresie maj�cym wpływ na spełnienie kryteriów 
decyduj�cych o kolejno�ci przysługiwania pomocy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14. 

4. Umowa nie wymaga dokonania zmiany w przypadku: 

1) zmian wysoko�ci poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych operacji 
w przypadku wskazanym w § 9 ust. 5, z zastrze�eniem § 9 ust. 4; 

2) zmian powstałych przy realizacji operacji o charakterze budowlanym, wynikaj�cych 
z praktycznych rozwi�za� realizacji inwestycji, nienaruszaj�cych przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)  
i wydanych na ich podstawie decyzji wła�ciwych organów oraz niewpływaj�cych na 
cel i przeznaczenie operacji; 

3) zło�enia wniosku o płatno�� przed terminami okre�lonymi w § 7 ust. 1. 

5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

6. Zmiana umowy jest wymagana w szczególno�ci w przypadku: 

1) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowi�cym zał�cznik nr 1  
do umowy, zwi�zanych ze12: 

a) zmniejszeniem zakresu lub wysoko�ci kosztów kwalifikowalnych operacji  
w ramach jednego z etapów i zwi�kszeniem zakresu lub wysoko�ci kosztów 
kwalifikowalnych operacji w ramach etapu pó�niejszego, wniosek w tej sprawie 
Beneficjent składa najpó�niej w dniu zło�enia wniosku o płatno�� w ramach 
etapu, którego zakres lub wysoko�� kosztów kwalifikowalnych operacji została 
zmniejszona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmian� 
umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy 
zło�ony wniosek o płatno�� i Samorz�d Województwa rozpatrzy wniosek o 
płatno�� zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, 

b) zwi�kszeniem zakresu lub wysoko�ci kosztów kwalifikowalnych operacji 
w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysoko�ci kosztów 
kwalifikowalnych operacji w ramach etapu pó�niejszego; wniosek w tej sprawie 
Beneficjent składa najpó�niej w dniu zło�enia wniosku o płatno�� w ramach 
etapu, w którym zakres lub wysoko�� kosztów kwalifikowalnych operacji ma 
zosta� zwi�kszona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy 
zostanie dokonana do wysoko�ci przewidzianej w umowie dla poszczególnych 
płatno�ci; 

2) zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
stanowi�cym zał�cznik nr 1 do umowy, uzasadnionych analiz� potrzeb,  
z zastrze�eniem ust. 1 pkt 2. Wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpó�niej  
w dniu zło�enia wniosku o płatno�� (dotycz�cego operacji lub jej etapu, którego 
zakres ma by� zmieniony poprzez aneksowanie umowy); w przypadku 
niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmian� umowy nie zostanie rozpatrzony 
pozytywnie i Samorz�d Województwa rozpatrzy wniosek o płatno�� zgodnie z 
postanowieniami zawartej umowy; 

3) zmiany miejsc realizacji operacji okre�lonych w zał�czniku nr 2 do umowy; 

���������������������������������������� �������������������
12Dotyczy operacji, dla których pomoc b�dzie przekazywana w dwóch płatno�ciach. 
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4) zmiany dotycz�cej terminu zło�enia wniosku o płatno��, z zastrze�eniem terminów 
wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 4 – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpó�niej 
w dniu zło�enia wniosku o płatno�� lub po drugim wezwaniu Samorz�du 
Województwa, o którym mowa w § 7 ust. 3. Samorz�d Województwa mo�e nie 
rozpatrzy� wniosku Beneficjenta o zmian� umowy zło�onego bez zachowania tego 
terminu, z zastrze�eniem ust. 4 pkt 3; 

5) kiedy ocena przeprowadzonego post�powania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie okre�lonym w § 6 powoduje zmniejszenie kwoty pomocy, okre�lonej w § 4 
ust. 1, pod warunkiem, �e to zmniejszenie nie byłoby wynikiem niezgodno�ci 
skutkuj�cej zastosowaniem zmniejsze� kwoty pomocy, okre�lonych w zał�czniku nr 
5 lub 5a do umowy albo w art. 43a ust. 5f−5h ustawy przy uwzgl�dnieniu kryteriów 
okre�lonych w art. 35 ust. 3 rozporz�dzenia 640/2014 i w przepisach wydanych na 
podstawie art. 43a ust. 6 ustawy; 

6) zmiany celu operacji. Zmiana taka (celu oraz, b�d�ca efektem zmiany celu, zmiana 
wska�ników jego realizacji) jest mo�liwa tylko w wyj�tkowych przypadkach oraz 
gdy zmiana ta uzyskała zgod� Samorz�du Województwa, a cel przewidziany dla 
danego celu szczegółowego zostanie osi�gni�ty zgodnie z przepisami 
obowi�zuj�cymi dla operacji typu „Gospodarka wodno �ciekowa”- wniosek w tej 
sprawie Beneficjent składa najpó�niej w dniu zło�enia wniosku o płatno�� w ramach 
etapu, w którym dokonano zmiany celu operacji, w przypadku niedotrzymania tego 
terminu, wniosek o zmian� umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie 
etapu, którego dotyczy zło�ony wniosek o płatno�� i Samorz�d Województwa 
rozpatrzy wniosek o płatno�� zgodnie z postanowieniami zawartej umowy; 

7) zwi�kszenia przyznanej kwoty pomocy. Zwi�kszenie takie jest mo�liwe o ile b�dzie 
pisemnie uzasadnione dokonanym przez Beneficjenta rozeznaniem rynku po 
uzyskaniu zgody Samorz�du Województwa, z zastrze�eniem, �e zwi�kszona kwota 
pomocy nie mo�e przekracza� maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej w § 6 ust 2 
rozporz�dzenia. Wniosek w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem zawieraj�cym 
rozeznanie rynku, Beneficjent składa najpó�niej w dniu zło�enia wniosku o płatno��, 
którego ta zmiana dotyczy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Samorz�d 
Województwa rozpatrzy wniosek o płatno�� zgodnie z postanowieniami zawartej 
umowy. 

7. Zawarcie aneksu do umowy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku  
o zmian� umowy nie wymaga osobistego stawiennictwa Beneficjenta w Urz�dzie 
Marszałkowskim i mo�e zosta� dokonane poprzez korespondencyjny obieg dokumentów. 

 

§ 14 

Nast�pca prawny Beneficjenta /Nabywca własno�ci lub posiadania dóbr obj�tych 

operacj� 

1. Na warunkach okre�lonych w ustawie i rozporz�dzeniu, Samorz�d Województwa mo�e  
w trakcie realizacji operacji przyzna� pomoc nast�pcy prawnemu Beneficjenta.  

�� W przypadku zaistnienia w okresie 5 lat liczonym od dnia wypłaty przez Agencj� 
płatno�ci ko�cowej uzasadnionych okoliczno�ci, Beneficjent mo�e wyst�pi� do 
Samorz�du Województwa o wyra�enie zgody na:�

1) poł�czenie lub podział lub przekształcenie Beneficjenta; lub  

2) przeniesienie własno�ci lub posiadania nabytych dóbr obj�tych operacj�, je�eli 
przeniesienie to nast�pi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i 
wypłaty pomocy i przejmie zobowi�zania dotychczasowego Beneficjenta. 
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3. Beneficjent zgłasza zamiar dokonania czynno�ci, o których mowa w ust 2, w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem i niezb�dnymi dokumentami przed planowan� zmian�. 

4. Samorz�d Województwa mo�e wyrazi� zgod� na: 

1) poł�czenie lub podział lub przekształcenie Beneficjenta, je�eli: 

a) nast�pca prawny spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz zobowi��e 
si� do przej�cia obowi�zków zwi�zanych z przyznan� i wypłacon� pomoc�, 

b) w wyniku nast�pstwa prawnego nie zostan� naruszone cel i przeznaczenie 
operacji, 

c) zmiana ta nie sprzeciwia si� zasadom okre�lonym w Programie, przepisom 
rozporz�dzenia 1305/2013, ustawy, rozporz�dzenia i postanowieniom umowy; 

2) przeniesienie własno�ci lub posiadania nabytych dóbr obj�tych operacj�, je�eli: 

a) podmiot, na rzecz którego ma nast�pi� przeniesienie własno�ci lub posiadania 
nabytych dóbr obj�tych operacj�, spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy 
oraz zobowi��e si� do przej�cia obowi�zków dotychczasowego Beneficjenta, 
zwi�zanych z przyznan� i wypłacon� pomoc�, 

b) w wyniku przeniesienia własno�ci albo nast�pstwa prawnego nie zostan� 
naruszone cel i przeznaczenie operacji, 

c) zmiana ta nie sprzeciwia si� zasadom okre�lonym w Programie, przepisom 
rozporz�dzenia 1305/2013, ustawy, rozporz�dzenia i postanowieniom umowy. 

5. Samorz�d Województwa, po rozpatrzeniu pisma Beneficjenta, o którym mowa w ust. 3, 
wskazuje warunki, tryb oraz obowi�zki zwi�zane z dokonaniem przez Beneficjenta 
wnioskowanych zmian albo okoliczno�ci faktyczne i prawne wykluczaj�ce dokonanie 
zmian postanowie� umowy. 

6. Beneficjent albo nabywca albo nast�pca prawny, stosownie do zakresu zdarzenia, 
zobowi�zany jest niezwłocznie po dokonaniu czynno�ci, o których mowa w ust. 2 albo  
w wyznaczonym przez Samorz�d Województwa terminie, zło�y� w Samorz�dzie 
Województwa niezb�dne o�wiadczenia i dokumenty potwierdzaj�ce spełnienie 
warunków uprawniaj�cych do dokonania zmian, na podstawie których Samorz�d 
Województwa wyra�a zgod� na dokonane zmiany albo wzywa do zwrotu wypłaconej 
kwoty, a w szczególno�ci: 

1) dokumenty potwierdzaj�ce przeniesienie własno�ci lub posiadania nabytych dóbr 
obj�tych operacj�, lub przekształcenie lub poł�czenie lub podział Beneficjenta; 

2) dokumenty potwierdzaj�ce przej�cie przez nabywc� albo nast�pc� prawnego 
zobowi�za� zwi�zanych z przyznan� Beneficjentowi pomoc�, w szczególno�ci 
umow� okre�laj�c� warunki przej�cia przez nabywc� albo nast�pc� prawnego 
zobowi�za� wynikaj�cych z umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Beneficjentem; 

3) dokumenty potwierdzaj�ce spełnianie przez nast�pc� prawnego lub nabywc� 
warunków przyznania pomocy; 

4) inne dokumenty niezb�dne do potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w ust. 4. 

 

 

 

 



U-1/PROW 2014-2020/7.2.2/20/6z 

� Strona 26 

�

§ 15 

Siła wy�sza i nadzwyczajne okoliczno�ci 

1. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowi�za�, o których mowa w § 
5, § 7 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, z powodu zaistnienia okoliczno�ci o charakterze siły 
wy�szej lub nadzwyczajnych okoliczno�ci okre�lonych w przepisach unijnych13 
Beneficjent mo�e zosta� całkowicie lub cz��ciowo zwolniony przez Samorz�d 
Województwa z wykonania tego zobowi�zania lub za jego zgod� mo�e ulec zmianie 
termin jego wykonania.  

2. W sprawie zwolnienia z wykonania któregokolwiek ze zobowi�za� lub zmiany terminu 
wykonania zobowi�za�, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa w Urz�dzie 
Marszałkowskim wniosek, zawieraj�cy opis sprawy wraz z uzasadnieniem  
oraz niezb�dnymi dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym 
Beneficjent lub upowa�niona przez niego osoba s� w stanie dokona� czynno�ci zło�enia 
takiego wniosku.  

 

§ 16 

Zabezpieczenie wykonania umowy14 

1. Zabezpieczeniem nale�ytego wykonania przez Beneficjenta zobowi�za� okre�lonych  
w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracj� wekslow� sporz�dzon�  
na formularzu udost�pnionym przez wła�ciwy organ samorz�du województwa  
albo samorz�dow� jednostk� wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez Beneficjenta  
w obecno�ci upowa�nionego pracownika Urz�du Marszałkowskiego i zło�ony w 
Urz�dzie Marszałkowskim nie pó�niej ni� do dnia zło�enia pierwszego wniosku o 
płatno�� po�redni�, a gdy został wezwany do usuni�cia braków w tym wniosku zgodnie 
z § 8 ust. 2 lub 3 - nie pó�niejni� w terminie 14 dni od dnia dor�czenia tego wezwania.  

2. W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta zobowi�za� okre�lonych w umowie, 
Samorz�d Województwa zwróci Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po 
upływie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencj� płatno�ci ko�cowej, z uwzgl�dnieniem 
ust. 3.  

3. Samorz�d Województwa zwraca Beneficjentowi niezwłocznie weksel, o którym mowa  
w ust. 1, w przypadku: 

1) wypowiedzenia umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy; 

2) odmowy wypłaty cało�ci pomocy; 

3) zwrotu przez Beneficjenta cało�ci otrzymanej pomocy wraz z nale�nymi odsetkami, 
zgodnie z postanowieniami § 12. 

4. Beneficjent mo�e odebra� weksel wraz z deklaracj� wekslow� w Urz�dzie 
Marszałkowskim w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek ze zdarze� 
wskazanych w ust. 2 i 3. Po upływie tego terminu Samorz�d Województwa dokonuje 
komisyjnego zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, sporz�dzaj�c na t� okoliczno�� 
stosowny protokół. Protokół komisyjnego zniszczenia ww. dokumentów pozostawia si� 
w aktach sprawy. 

���������������������������������������� �������������������
13Art. 2 ust. 2 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 L 347 z 20.12.2013, str. 549, z pó�n. zm.) oraz 

art. 4 rozporz�dzenia 640/2014. 
14 Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Podmioty b�d�ce jednostkami sektora finansów publicznych nie musz� składa� 

weksli jako zabezpiecze� nale�ytego wykonania zobowi�za� okre�lonych w umowie o przyznaniu pomocy. 
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§ 17 

Postanowienia w zakresie korespondencji 

1. Strony b�d� porozumiewa� si� pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej we 
wszelkich sprawach dotycz�cych realizacji umowy. Korespondencja zwi�zana z 
realizacj� umowy przekazywana b�dzie przez: 

1) Beneficjenta na 
adres:…………………………………………………………………... 

2) Samorz�d Województwa na adres:………………………… 
………………….............. 

2. Strony zobowi�zuj� si� do podawania numeru umowy w prowadzonej przez  
nie korespondencji. 

3. Beneficjent jest zobowi�zany do niezwłocznego przesyłania do Samorz�du 
Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych 
zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

4. W przypadku niepowiadomienia Samorz�du Województwa przez Beneficjenta o 
zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelk� 
korespondencj� wysyłan� przez Samorz�d Województwa zgodnie z posiadanymi 
danymi Strony uznaj� za dor�czon�. 

5. Korespondencja elektroniczna jest prowadzona za po�rednictwem elektronicznej 
skrzynki podawczej, o której mowa w § 1 pkt 4. Dokumenty elektroniczne składane  
w tej formie do Urz�du Marszałkowskiego musz� by� opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub 
uwierzytelnione w sposób zapewniaj�cy mo�liwo�� potwierdzenia pochodzenia i 
integralno�ci weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawiera� adres 
elektroniczny Beneficjenta, na który kierowana b�dzie dalsza korespondencja. 

6. Komunikacja w formie elektronicznej jest uzale�niona od wyra�enia przez Beneficjenta 
zgody na dor�czanie pism w tej formie i wskazania Samorz�dowi Województwa adresu 
elektronicznego, na który ta korespondencja ma by� kierowana. 

7. Beneficjent wyra�a zgod�/nie wyra�a zgody1 na prowadzenie korespondencji w formie 
elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w § 1 pkt 4, 
wobec czego wszelka korespondencja pomi�dzy Samorz�dem Województwa a 
Beneficjentem mo�e by�/nie mo�e by�1 prowadzona przy u�yciu urz�dze� 
teleinformatycznych. 

8. Strony o�wiadczaj�, �e elektroniczny adres do korespondencji Beneficjenta to: 
……………………………………………………..…………….1 . 

9. W przypadku, gdy Beneficjent wyrazi zgod� na komunikacj� w formie elektronicznej, 
korespondencja, która zgodnie z postanowieniami umowy przesyłana jest 
Beneficjentowi w formie pisemnej lub na pi�mie, b�dzie przekazywana Beneficjentowi 
w formie elektronicznej. 

 

§ 18 

�rodki zaskar�enia  

1. Beneficjentowi przysługuje jednorazowe prawo do wniesienia do Samorz�du 
Województwa pro�by o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem w zakresie 
rozstrzygni�cia Samorz�du Województwa dotycz�cego: oceny wniosku o płatno��, 
ró�nicy mi�dzy wnioskowan� kwot� pomocy a kwot� �rodków zatwierdzonych do 
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wypłaty, odmowy wypłaty cało�ci albo cz��ci pomocy, zaistnienia przesłanek do 
wypowiedzenia umowy, oceny post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
terminie 21 dni od dnia dor�czenia Beneficjentowi pisma o danym rozstrzygni�ciu. 

2. Szczegółowe zasady dotycz�ce wnoszenia przez Beneficjenta pro�by o ponowne 
rozpatrzenie sprawy okre�la pismo o danym rozstrzygni�ciu, przesyłane przez 
Samorz�d Województwa. 

3. Samorz�d Województwa rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie  
30 dni od dnia wniesienia pro�by o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z 
uzasadnieniem. 

4. Beneficjent zobowi�zany jest do zło�enia uzupełnie� lub wyja�nie� w terminie  
14 dni od dnia dor�czenia wezwania do zło�enia uzupełnie� lub wyja�nie�.  

5. Je�eli Beneficjent nie zło�ył uzupełnie� lub wyja�nie� w terminie, o którym mowa 
w ust. 4, Samorz�d Województwa dokonuje rozpatrzenia pro�by o ponowne 
rozpatrzenie sprawy w oparciu o posiadane dokumenty.  

6. Wezwanie Beneficjenta do zło�enia uzupełnie� lub wyja�nie� wstrzymuje bieg terminu, 
o którym mowa w ust. 3, do czasu uzyskania tych uzupełnie� lub wyja�nie� lub upływu 
terminu, o którym mowa w ust. 4.  

7. Je�eli w trakcie rozpatrywania pro�by o ponowne rozpatrzenie sprawy niezb�dne jest 
uzyskanie dodatkowych wyja�nie� lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie 
czynno�ci kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3, wydłu�a si� o czas niezb�dny  
do uzyskania tych wyja�nie� lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu  
z czynno�ci kontrolnych, o czym Samorz�d Województwa informuje Beneficjenta. 

8. Termin, o którym mowa w ust. 4, uwa�a si� za zachowany, je�eli przed jego upływem 
pismo zostało nadane w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
prawa pocztowego albo zło�one w Urz�dzie Marszałkowskim, a w przypadku zło�enia 
uzupełnie� lub wyja�nie� w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn� 
skrzynk� podawcz�, o terminowo�ci ich zło�enia decyduje dzie� wprowadzenia ��dania 
do systemu teleinformatycznego Urz�du Marszałkowskiego. 

9. Zło�enie pro�by o ponowne rozpatrzenie sprawy po upływie terminu, o którym mowa  
w ust. 1, skutkuje pozostawieniem pro�by o ponowne rozpatrzenie sprawy bez 
rozpatrzenia lub skierowaniem sprawy do windykacji, w przypadku konieczno�ci 
odzyskania wypłaconej Beneficjentowi kwoty pomocy. 

10. Wszystkie spory pomi�dzy Samorz�dem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane 
b�d� przez s�d powszechny wła�ciwy dla siedziby Samorz�du Województwa. 

 

§ 19 

Akty prawne maj�ce zastosowanie 

W sprawach nieuregulowanych umow� maj� w szczególno�ci zastosowanie przepisy: 

1) rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiaj�cego wspólne przepisy dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj�cego przepisy 
ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylaj�cego rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pó�n. zm.); 
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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 L 347 z 20.12.2013, str. 487, z 
pó�n. zm.); 

3) 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 L 347 z 20.12.2013, str. 549, z pó�n. zm.); 

4) rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniaj�cego rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz�dzania i kontroli oraz warunków 
odmowy lub wycofania płatno�ci oraz do kar administracyjnych maj�cych zastosowanie  
do płatno�ci bezpo�rednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 
wzajemnej zgodno�ci (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z pó�n. zm.); 

5) rozporz�dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
ustanawiaj�cego zasady stosowania rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 
z 31.07.2014, str. 18, z pó�n. zm.); 

6) rozporz�dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
ustanawiaj�cego zasady stosowania rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz�dzania i kontroli, 
�rodków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno�ci (Dz. Urz. UE L 
227 z 31.07.2014, str. 69, z pó�n. zm.); 

7) rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); 

8) rozporz�dzenia 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-�ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji zwi�zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow� wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi� odnawialn� i w oszcz�dzanie energii” 
obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 
r. poz. 526); 

9) rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków dokonywania zmniejsze� kwot pomocy oraz pomocy 
technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. 
poz. 1028); 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 
pó�n. zm.); 

11) 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 2020 r. 
poz. 217, 300, 695 i 1440); 

�
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12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086); 

13) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 
oraz z 2020 r. poz. 875); 

14) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1505); 

15) ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 719); 

16) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781). 

 

 

§ 20 

Zał�czniki 

Zał�cznikami stanowi�cymi integraln� cz��� umowy s�: 

1) Zał�cznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

2) Zał�cznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana b�dzie operacja 
trwale zwi�zana z nieruchomo�ci�; 

3) Zał�cznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji; 

4) Zał�cznik nr 4 – Informacja o podł�czonych przył�czach; 

5) Zał�cznik nr 5 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych dla post�powa� o udzielenie zamówienia publicznego wszcz�tych przed 
dniem wej�cia w �ycie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówie� publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);  

6) Zał�cznik nr 5a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych dla post�powa� o udzielenie zamówienia publicznego wszcz�tych od dnia 
wej�cia w �ycie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówie� publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). 

 

 

§ 21 

Postanowienia ko�cowe 

1. Umowa została sporz�dzona w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Beneficjent, a dwa Samorz�d Województwa. 

2. Umowa obowi�zuje od dnia jej zawarcia. 

 

 

 

1) .................................................................. 

 

 

 

1) ............................................................ 
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2) .................................................................. 

 

 

 

2) …….................................................... 

Samorz�d Województwa Beneficjent 

 

 


