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UCHWAŁA Nr 1872/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 9 października 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1377/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt. 2, art. 9 
ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431), biorąc pod uwagę zapisy zawarte 
w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w Załączniku Nr 1 do Uchwały 
Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
(z późn. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1377/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014 – 2020”, zmienioną Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 26 października 2017 r., Uchwałą Nr 1997/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017  r., Uchwałą Nr 895/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr 974/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w ten sposób, że 
Regulamin konkursu, stanowiący Załącznik do tej uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1872/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1377/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014 – 2020”, z późn. zm. 

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 
5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020” dotyczy: 

 zmiany definicji kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  

 zmiany §37 Regulaminu, w zakresie dokumentów dostarczanych przed 
podpisaniem umowy oraz na etapie wniosku o płatność. Zgodnie z wprowadzoną 
zmianą w przypadku projektów, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 
w stosunku do których IZ dopuści możliwość podpisania Umowy bez dokumentów 
dotyczących zagospodarowania przestrzennego, brakujące dokumenty powinny 
zostać dostarczone najpóźniej na moment złożenia przez Beneficjenta 
pierwszego wniosku o płatność, nie będącego wnioskiem sprawozdawczym, jako 
dokumenty obligatoryjne bez których niemożliwe jest dokonanie wypłaty środków. 

Dokonanie przedmiotowej zmiany pozwoli na zakontraktowanie projektów, 
które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz nie posiadają 
dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR. 

 


