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UCHWAŁA Nr 1929/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 23 listopada 2017 roku  

w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyj ęcia regulaminów konkursów 
dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3  Ochrona zasobów 
wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), 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 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), 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: 

 
1) Uchwałę Nr 1710/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej 
Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 
5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – 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., 

2) Uchwałę Nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej 
Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 
5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – 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., 
 

w taki sposób, że:  
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a) § 37 ust. 1 Regulaminu konkursu, przyjętego Uchwałą Nr 1710/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r., otrzymuje brzmienie 
„W przypadku projektu, w stosunku do którego IZ dopuści możliwość wyboru 
do dofinansowania bez: 
– przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko (jeśli dotyczy), 
– pozwolenia wodnoprawnego (jeśli dotyczy), 
– udokumentowania i potwierdzenia prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu (jeśli dotyczy), 
podpisanie Umowy następuje po przedłożeniu przez Wnioskodawcę 
ww. brakujących dokumentów, przy czym w przypadku inwestycji 
o charakterze liniowym, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
dla której szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero po opracowaniu 
projektu budowlanego dopuszcza się, na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy, 
udokumentowanie i potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością 
na cele realizacji projektu na moment pierwszego wniosku o płatność 
nie będącego wnioskiem sprawozdawczym. Brakujące dokumenty powinny 
zostać dostarczone w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia podjęcia 
przez ZWM uchwały, o której mowa w §35 ust. 1 Regulaminu. Termin ten 
może zostać przedłużony przez IZ na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy.”; 

b) W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej 
załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, przyjętego Uchwałą Nr 1710/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r., część D.1 
Krok 5 zdanie 3 otrzymuje brzmienie „W przypadku projektu, w stosunku 
do którego IZ dopuści możliwość wyboru do dofinansowania bez: 
� udokumentowania i potwierdzenia prawa do dysponowania 

nieruchomością  na cele realizacji projektu,  
� przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko, 
podpisanie Umowy / podjęcie Uchwały następuje po przedłożeniu przez 
Wnioskodawcę ww. brakujących dokumentów, przy czym w przypadku 
inwestycji o charakterze liniowym, realizowanej w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, dla której szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero 
po opracowaniu projektu budowlanego dopuszcza się, na uzasadnioną prośbę 
Wnioskodawcy, udokumentowanie i potwierdzenie prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu na moment pierwszego wniosku 
o płatność nie będącego wnioskiem sprawozdawczym.”; 

c) § 37 ust. 1 Regulaminu konkursu, przyjętego Uchwałą Nr 1191/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r., otrzymuje brzmienie 
„W przypadku projektu, w stosunku do którego IZ dopuści możliwość wyboru 
do dofinansowania bez: 
– przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko (jeśli dotyczy), 
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– pozwolenia wodnoprawnego (jeśli dotyczy), 
– udokumentowania i potwierdzenia prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu (jeśli dotyczy), 
– dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (dotyczy 

wyłącznie projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), 
podpisanie Umowy następuje po przedłożeniu przez Wnioskodawcę 
ww. brakujących dokumentów, przy czym w przypadku inwestycji 
o charakterze liniowym, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
dla której szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero po opracowaniu 
projektu budowlanego dopuszcza się, na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy, 
udokumentowanie i potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością 
na cele realizacji projektu na moment pierwszego wniosku o płatność 
nie będącego wnioskiem sprawozdawczym. Brakujące dokumenty powinny 
zostać dostarczone w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia podjęcia 
przez ZWM uchwały, o której mowa w §35 ust. 1 Regulaminu. Termin ten 
może zostać przedłużony przez IZ na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy.”; 

d) W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej 
załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, przyjętego Uchwałą Nr 1191/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r., część D.1 Krok 
5 zdanie 3 otrzymuje brzmienie „W przypadku projektu, w stosunku do którego 
IZ dopuści możliwość wyboru do dofinansowania bez: 
� udokumentowania i potwierdzenia prawa do dysponowania 

nieruchomością  na cele realizacji projektu (w przypadku projektów, 
których pozyskanie nieruchomości następuje w ramach decyzji 
administracyjnej np. ZIRD udokumentowanie prawa dysponowania 
nieruchomością następuje na moment przedstawienia prawomocnej 
decyzji tj. na moment pierwszego wniosku o płatność),  

� przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, 

� dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (dotyczy 
jedynie projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj), 

podpisanie Umowy / podjęcie Uchwały następuje po przedłożeniu przez 
Wnioskodawcę ww. brakujących dokumentów, przy czym w przypadku 
inwestycji o charakterze liniowym, realizowanej w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, dla której szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero 
po opracowaniu projektu budowlanego dopuszcza się, na uzasadnioną prośbę 
Wnioskodawcy, udokumentowanie i potwierdzenie prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu na moment pierwszego wniosku 
o płatność nie będącego wnioskiem sprawozdawczym.”; 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1929/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 
2017 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 5 
Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Zmiana w regulaminach konkursów oraz instrukcjach wypełniania wniosków 
do poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, pozwoli 
na zakontraktowanie projektów, dla których ze względu na rodzaj i tryb realizacji 
(inwestycje liniowe, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
gdzie szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero po opracowaniu projektu 
budowlanego), niemożliwe jest na moment podpisania umowy udokumentowanie 
i potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. 
Jednocześnie przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na ocenę projektów 
ani na etapie formalnym, ani merytorycznym i tym samym nie skutkuje nierównym 
traktowaniem Wnioskodawców. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 wskazanych regulaminów konkursów. 

 


