
 

 

 

UCHWAŁA Nr 251 / 4948 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 lutego 2021r. 

 

w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV 
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa  

RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18  
z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1  

pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), Uchwały Zarządu 

Województwa Podkarpackiego Nr 333/7160/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków na dofinansowanie 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 

konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 

4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Uchwały Nr 424/8861/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy 

ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu 

ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 

priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP 

na lata 2014-2020, Uchwały Nr 424/8862/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej 

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego działania 4.3  Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 

Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  

nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwały Nr 454/9483/18 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyboru projektów  

z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  

nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwały nr 9/204/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektu z Listy 

rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  

nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwały Nr 38/971/19 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów 



z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  

nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwały Nr 107/2531/19 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów 

z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały 

nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia  2018 r., Uchwały nr 110/2600/19 z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej 

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP  

na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwiększa się środki z EFRR przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach osi 

priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17 do kwoty 177 440 564,40 zł. 

 

§ 2 

 

Wybiera się do dofinansowania projekty z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej 

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, zgodnie z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Przyjmuje się zaktualizowaną Listę podstawową projektów wybranych  

do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, zgodnie 

z kolejnością określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 



§ 4 

 

Przyjmuje się zaktualizowaną Listę rezerwową projektów wybranych  

do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie uzależnione jest od posiadania przez Instytucję 

Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 odpowiedniego limitu środków finansowych. 

 

§ 6 

 

Wydłuża się określony w § 3 ust. 3 Regulaminu konkursu termin realizacji projektów 

wskazanych w § 2 niniejszej uchwały do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego 

po tym, w którym zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu, jednak  

nie dłużej niż do 31.05.2023 r. 

 

§ 7 

 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 4. 

 

§ 8 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 251/4948/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2021r.   
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania z Listy rezerwowej 1 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Nabór numer RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17 

 
 

Lp. 
Numer wniosku wg 

SL2014 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Całkowity koszt 
projektu  

(w zł) 

Dotacja w tym z: 
Wynik oceny 

merytorycznej  

EFRR (w zł) 
Budżet 

Państwa 
(zł) 

Liczba 
uzyskanyc
h punktów 

Ocena 
merytoryczna 

1. 
RPPK.04.03.01-18-
0014/17 

Gmina Haczów 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz przebudowa pompowni ścieków 

na terenie aglomeracji Haczów w 
miejscowościach: Haczów, Jabłonica 

Polska, Malinówka 

689 656,40* 451 322,15* 0,00 42,5 pozytywna 

 
1 Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 - w przypadku gdy dwa lub więcej projekty uzyskały jednakową liczbę punktów, zaś kwota przeznaczona na dofinansowanie nie wystarcza 
na dofinansowanie wszystkich tych projektów, wówczas o wyborze do dofinansowania decyduje, który z projektów uzyskał większą liczbę punktów w kryterium najwyżej punktowanym. Jeśli 
projekty uzyskały jednakową liczbę punktów w najwyżej punktowanym kryterium, wówczas bierze się pod uwagę kolejne kryteria o największej liczbie punktów. W sytuacji, gdy jest kilka 
kryteriów o tej samej maksymalnej liczbie punktów, porównuje się sumę punktów uzyskanych przez projekty w tych kryteriach. 
 



2. 
RPPK.04.03.01-18-
0002/17 

Gmina Cmolas 

Budowa czterech odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Cmolas oraz zakup pomp i studni 
na pompownie ścieków w Ostrowach 

Tuszowskich i Jagodniku 

510 599,31* 264 750,03* 0,00 37,5 pozytywna 

3. 
RPPK.04.03.01-18-
0026/17 

Gmina Miejska Dynów 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z 
budową przejścia pod dnem rzeki San 

kanałem sanitarnym i rozbudową 
miejskiej oczyszczalni ścieków o 

instalację fotowoltaiczną 

15 019 564,21 9 112 605,44 0,00 37,5 pozytywna 

 

Nazwy Wnioskodawców, tytuły projektów podano zgodnie z treścią złożonych wniosków, natomiast kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano 
zgodnie z korespondencją przekazaną przez Wnioskodawców w styczniu br. 
 

*Kwota uwzględnia oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zrealizowanej części zakresu 
rzeczowego projektu. 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 251/4948/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2021r.   

 
 

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania2 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Nabór numer RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17 

 
 

 

 
2 Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 - w przypadku, gdy dwa lub więcej projekty uzyskały jednakową liczbę punktów, zaś kwota przeznaczona na dofinansowanie 
nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich tych projektów, wówczas o wyborze do dofinansowania decyduje, który z projektów uzyskał większą liczbę punktów w kryterium najwyżej 
punktowanym. Jeśli projekty uzyskały jednakową liczbę punktów w najwyżej punktowanym kryterium, wówczas bierze się pod uwagę kolejne kryteria o największej liczbie punktów. 
W sytuacji, gdy jest kilka kryteriów o tej samej maksymalnej liczbie punktów, porównuje się sumę punktów uzyskanych przez projekty w tych kryteriach. 
 

Lp. 
Numer 

wniosku wg 
SL2014 

Wnioskodawca Tytuł projektu 
Całkowity 

koszt projektu 
(w zł) 

Dotacja w tym z: 
Wynik oceny  

merytorycznej  

EFRR (w zł) 
Budżet 
Państw

a (zł) 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Ocena 
merytoryczna 

1. 
RPPK.04.03.01

-18-0007/17 
Gmina Olszanica 

Budowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacji sanitarnej z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz 

obiektami technicznymi dla 
aglomeracji Uherce Mineralne 

22 922 156,75 14 872 659,36 0,00 87,5 pozytywna 

2. 
RPPK.04.03.01

-18-0022/17 
Gmina Krzeszów 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w Aglomeracji Krzeszów 

poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków 

18 270 884,52 8 670 997,78 0,00 87,5 pozytywna 



3. 
RPPK.04.03.01

-18-0009/17 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Gminy 

Radymno Sp. z o. o. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Skołoszów, Gmina 

Radymno – II etap z rozbudową 
oczyszczalni w Świętem 

19 634 928,79 13 025 747,44 0,00 87,5 pozytywna 

4. 
RPPK.04.03.01

-18-0019/17 
Gmina Hyżne 

Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 

z rozbudową sieci kanalizacji 
w aglomeracji Hyżne 

10 881 215,29 6 714 492,64 0,00 80 pozytywna 

5. 
RPPK.04.03.01

-18-0015/17 
Gmina Wadowice 

Górne 

Rozbudowa i przebudowa 
mechaniczno - biologicznej 

oczyszczalni ścieków do 
przepustowości 800 m.sz./d 

w miejscowości Izbiska 

11 230 172,47 5 559 443,24 0,00 75 pozytywna 

6. 
RPPK.04.03.01

-18-0005/17 
Gmina Jeżowe 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Jeżowem 

12 562 794,73 7 748 150,84 0,00 75 pozytywna 

7. 
RPPK.04.03.01

-18-0013/17 
Gmina Jodłowa 

Budowa oczyszczalni ścieków oraz 
budowa części sieci kanalizacji w 

Gminie Jodłowa 
22 289 831,10 14 996 114,54 0,00 72,5 pozytywna 

8. 
RPPK.04.03.01

-18-0020/17 
Gmina Narol 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Płazów oraz 

przebudowa oczyszczalni ścieków 
dla aglomeracji Ruda Różaniecka 

12 116 155,99 7 611 362,52 0,00 72,5 pozytywna 

 
 

9. 
 

RPPK.04.03.01
-18-0017/17 

Gmina Borowa 

Przebudowa i rozbudowa 
mechaniczno - biologicznej 

oczyszczalni ścieków do 
przepustowości 500 [m3/d] 
i rlm=4000 w miejscowości 

Sadkowa Góra 

10 493 560,50 7 251 647,50 0,00 70 pozytywna 

10. 
RPPK.04.03.01
-18-0003/17 

Gmina Radomyśl Wielki 
Poprawa gospodarki ściekowej w 

Gminie Radomyśl Wielki 
19 422 429,30 10 332 879,43 0,00 70 pozytywna 

11. 
RPPK.04.03.01
-18-0011/17 

Gmina Czermin 
Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Czerminie 
6 431 754,65 4 427 758,81 0,00 65 pozytywna 

12. 
RPPK.04.03.01
-18-0027/17 

Gmina Jawornik Polski 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej Etap II - budowa części 
kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Manasterz oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznych 
dla przepompowni i oczyszczalni 

ścieków 

14 413 804,96 9 484 333,98 0,00 65 pozytywna 



13. 
RPPK.04.03.01
-18-0033/17 

Gmina Strzyżów 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Godowa - etap II 
10 706 902,04 6 874 515,16 0,00 65 pozytywna 

14. 
RPPK.04.03.01
-18-0004/17 

Gmina Besko 
Poprawa gospodarki ściekowej w 

Gminie Besko 
2 971 554,84 1 899 718,87 0,00 65 pozytywna 

15. 
RPPK.04.03.01
-18-0037/17 

Gmina Leżajsk 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w aglomeracji Brzóza Królewska - 
etap I 

12 961 787,69 5 490 661,76 0,00 62,5 pozytywna 

16. 
RPPK.04.03.01
-18-0018/17 

Zakład Usług 
Komunalnych  

Sp. z o.o.  
w Cieszanowie 

Budowa kanalizacji przy 
ul. Kościuszki i modernizacja 

oczyszczalni ścieków 
w Cieszanowie 

1 570 158,86 746 313,49 0,00 62,5 pozytywna 

17. 
RPPK.04.03.01
-18-0032/17 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Nowa 
Sarzyna Sp. z o.o. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i obiektami 

towarzyszącymi w miejscowości 
Łętownia – etap I 

12 742 806,63 5 540 634,32 0,00 57,5 pozytywna 

18. 
RPPK.04.03.01
-18-0012/17 

Gmina Solina 

Rozwój gospodarki ściekowej 
w Gminie Solina – budowa 

oczyszczalni ścieków oraz budowa 
kanalizacji ściekowej w Aglomeracji 

Polańczyk 

30 363 140,06 13 631 942,46 0,00 57,5 pozytywna 

19. 
RPPK.04.03.01
-18-0001/17 

Gmina Chłopice 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Chłopice 
3 199 698,22 2 210 153,56 0,00 55 pozytywna 

20. 
RPPK.04.03.01
-18-0021/17 

Leskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne  
Sp. z o.o. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
na terenie Aglomeracji Lesko 

13 538 847,98 8 465 312,60 0,00 55 pozytywna 

21. 
RPPK.04.03.01
-18-0031/17 

Gmina i Miasto Ulanów 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Kępa Rudnicka i Bieliniec 
1 408 814,67 960 493,89 0,00 55 pozytywna 

22. 
RPPK.04.03.01
-18-0010/17 

Gmina Radomyśl nad 
Sanem 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Żabno 

9 783 605,55 6 659 929,37 0,00 52,5 pozytywna 



 

Dla pozycji 1-24 nazwy Wnioskodawców, tytuły projektów, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonych 
wniosków.  
 

Dla pozycji 25-27 nazwy Wnioskodawców, tytuły projektów podano zgodnie z treścią złożonych wniosków, natomiast kwoty kosztów całkowitych 
i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z korespondencją przekazaną przez Wnioskodawców w styczniu br. 
 
 
 
  

23. 
RPPK.04.03.01
-18-0034/17 

Gmina Dydnia 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Grabówka na 

terenie Gminy Dydnia 
3 842 676,78 1 378 556,40 0,00 50 pozytywna 

24. 
RPPK.04.03.01
-18-0023/17 

Gmina Żurawica 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Maćkowice i Kosienice etap III 

wraz z ciągami uzupełniającymi w 
Gminie Żurawica 

4 708 242,04 3 058 066,82 0,00 45 pozytywna 

25. 
RPPK.04.03.01
-18-0014/17 

Gmina Haczów 

Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudowa 

pompowni ścieków na terenie 
aglomeracji Haczów w 

miejscowościach: Haczów, 
Jabłonica Polska, Malinówka 

689 656,40 451 322,15 0,00 42,5 pozytywna 

26. 
RPPK.04.03.01
-18-0002/17 

Gmina Cmolas 

Budowa czterech odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Cmolas oraz zakup 
pomp i studni na pompownie 

ścieków w Ostrowach Tuszowskich 
i Jagodniku 

510 599,31 264 750,03 0,00 37,5 pozytywna 

27. 
RPPK.04.03.01
-18-0026/17 

Gmina Miejska Dynów 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz 
z budową przejścia pod dnem rzeki 

San kanałem sanitarnym i 
rozbudową miejskiej oczyszczalni 

ścieków o instalację fotowoltaiczną 

15 019 564,21 9 112 605,44 0,00 37,5 pozytywna 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 251/4948/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2021r.   
 

Lista rezerwowa projektów 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Nabór numer RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17 

 
 

Lp. 
Numer wniosku wg 

SL2014 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Całkowity koszt 
projektu  

(w zł) 

Dotacja w tym z: 
Wynik oceny 

merytorycznej  

EFRR (w zł) 
Budżet 

Państwa 
(zł) 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Ocena 
merytoryczna 

1. 
RPPK.04.03.01-18-

0039/17 
Gmina Pruchnik 

Budowa systemu gospodarki ściekowej 
w gminie Pruchnik – budowa sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Rozbórz 
Długi 

13 834 104,70 8 613 863,38 0,00 42,5 pozytywna 

 

Nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwotę kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku. 
 
 
 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 251/4948/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2021r.   

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały 333/7160/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla 
poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 do kompetencji Zarządu Województwa 
należy podjęcie w drodze uchwały decyzji o wyborze projektów do dofinansowania 
na podstawie listy ocenionych projektów, opracowanej zgodnie z wynikami oceny Komisji Oceny 
Projektów dokonującej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie. 

W związku z dostępnością środków w poddziałaniu 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na 
lata 2014-2020 powstała możliwość dofinansowania kolejnych projektów z Listy rezerwowej. 

Po zakończeniu oceny projektów w ww. poddziałaniu, nastąpiły jednak zmiany przepisów 
powszechnie obowiązujących w zakresie związanym z kryteriami oceny. Z dniem 31.12.2020 r. 
upłynął termin ważności aktów prawa miejscowego wyznaczających obszar i granice 
aglomeracji (uchwał lub rozporządzeń), które zostały podjęte na mocy przepisów uchylonej 
ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 
lipca 2017r.). Do wskazanego terminu wnioskodawcy powinni byli wyznaczyć aglomeracje 
zgodnie z nowymi przepisami. Ponadto opracowywana jest VI Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do której wnioskodawcy powinni byli zgłosić 
inwestycje w niewykonanym dotychczas zakresie. 

Z uwagi na powyższe zmiany stanu prawnego, które wpływają na spełnianie przez projekty 
kryteriów wyboru obowiązujących w poddziałaniu 4.3.1 Gospodarka ściekowa w naborze nr 
RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił się do 
czterech Wnioskodawców, których projekty zostały umieszczone na Liście rezerwowej zgodnie 
z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 110/2600/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. 
z prośbą o dokonanie analizy i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień. W szczególności 
wezwano Wnioskodawców do przedstawienia informacji czy inwestycje, które zostały zgłoszone 
do dofinansowania w 2017 r. znajdują się w całości lub części na terenie istniejącej aglomeracji 
z przedziału 2 000 - 10 000 RLM wyznaczonej zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
– Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) oraz czy inwestycje 
zostały zgłoszone w całości lub części do VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych.  

Wnioskodawcy: Gmina Cmolas, Gmina Haczów oraz Gmina Miejska Dynów wykazali w ramach 
przedstawionych wyjaśnień, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym dotyczącym aglomeracji, 
możliwe będzie udzielnie wsparcia na realizację złożonych przez nich projektów. 
 
Wnioskodawca - Gmina Cmolas pismami z dnia 13 stycznia br. znak: L.RG.IV.041.10.9.2017 
oraz z dnia 25 stycznia br. znak: L.RG.IV.041.10.9.2017 poinformował, że projekt pn.: Budowa 
czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas oraz zakup pomp i studni 
na pompownie ścieków w Ostrowach Tuszowskich i Jagodniku nr RPPK.04.03.01-18-0002/17 
został w znacznej części zrealizowany. Wykonano w całości zaplanowane w projekcie cztery 
odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas o łącznej długości 1,46 km, 
zakupiono 4 szt. pomp do pompowni PJ1 w Jagodniku oraz pompowni P1 w Ostrowach 
Tuszowskich. Do zrealizowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ww. projektu 
pozostał zakup 2 szt. pomp do pompowni ścieków P2 w Ostrowach Tuszowskich, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Wnioskodawca poinformował także 
o konieczności wyłączenia z projektu zakupu studni (zbiorników pompowni) wraz z elementami 
wyposażenia, gdyż ich realizacja nie jest możliwa w chwili obecnej przy stałym dopływie 
ścieków. Wnioskodawca zapewnił, że niewykonanie planu odnośnie zakupu studni (zbiorników 
pompowni) nie będzie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu. 



Wnioskodawca poinformował także o zmianie wartości wydatków ogółem i dofinansowania 
z uwagi na znaczne oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w stosunku do kwot zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie 
dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca w wyjaśnieniach podkreślił, że 
szacunkowe wartości zadeklarowane we wniosku wynikały z kosztorysu inwestorskiego 
aktualnego na dzień aplikowania o środki (data złożenia pierwszej wersji wniosku 07.11.2017r.). 
Wartość wydatków kwalifikowanych wg cen przyjętych w ww. kosztorysie to 614 082,64 zł. 
Kwota ta przekracza minimalną dopuszczalną wartość wydatków kwalifikowanych projektu - 
500 000 PLN określoną w § 8 Regulaminu konkursu. 
.  
Zgodnie z aktualnymi danymi, uwzględniającymi powstałe oszczędności poprzetargowe, 
wartość ogółem projektu wynosi 510 599,31 zł, wartość wydatków kwalifikowanych 
311 470,62 zł, wartość wydatków niekwalifikowanych 199 128,69 zł oraz wartość 
dofinansowania 264 750,03 zł. 
W celu zachowania jednolitego podejścia do wszystkich wnioskodawców oraz z uwagi na 
znaczący upływ czasu od złożenia wniosku o dofinansowanie przyjęto, że właściwą podstawą 
uznania wymogu minimalnej wartość wydatków kwalifikowanych projektu są ceny ustalone na 
etapie ubiegania się dofinansowanie tj. przed dniem 14 listopada 2017 r., w którym zakończono 
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17. 
 
Wnioskodawca - Gmina Haczów pismami z dnia 8 stycznia br., 13 stycznia br.,25 stycznia br. 
oraz 29 stycznia br. znak: IIG.042.2.2021 poinformował, że projekt pn.: Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów 
w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka nr RPPK.04.03.01-18-0014/17 
został zrealizowany w części dotyczącej budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 1,03 km w miejscowościach Jabłonica Polska i Malinówka. Do wykonania pozostał 
zakres dotyczący przebudowy 3 przepompowni ścieków w miejscowościach Haczów, Jabłonica 
Polska i Malinówka.  
W efekcie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej zmianie uległy wartości wydatków ogółem i dofinansowania 
w stosunku do kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca poinformował, że 
uwzględniając dane poprzetargowe wartość ogółem projektu wynosi aktualnie 689 656,40 zł, 
wartość wydatków kwalifikowanych 530 967,23 zł, wartość wydatków niekwalifikowanych 
158 689,17 zł oraz wartość dofinansowania 451 322,15 zł. 
 
Wnioskodawca - Gmina Miejska Dynów pismami z dnia 15 stycznia br. oraz 29 stycznia br. 
znak: UP.041.04.2017 poinformował, że projekt pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie 
przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym 
i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną nr RPPK.04.03.01-18-
0026/17 został rozpoczęty. Wydatek dotyczący zrealizowanego dotąd zakresu rzeczowego 
projektu, tj. przejście kolektorem sanitarnym pod dnem rzeki San o łącznej długości 0,671 km 
oraz budowa 1 szt. przepompowni został ujęty w wydatkach niekwalifikowanych projektu. 
Ponadto wyłączono z projektu część zaplanowanej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 3,829 km oraz budowę 1szt. przepompowni ścieków. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Wnioskodawcy powyższy zakres nie spełnia kryterium 
merytorycznego dopuszczającego specyficznego Wielkość aglomeracji, celem którego jest 
ocena czy projekt realizowany będzie w aglomeracji z przedziału 2 000 - 10 000 RLM oraz 
kryterium formalnego dopuszczającego specyficznego Zgodność projektu z KPOŚK i Master 
Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych. 
Planowany do realizacji zakres rzeczowy dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dynowie 
przy ul. Bartkówka o łącznej długości 9,8 km wraz z budową 3 przepompowni ścieków w obrębie 
Bartkówka oraz rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie o odnawialne źródła 
energii – instalacja fotowoltaiczna. Wnioskodawca potwierdził, że wskazana w Uchwale nr 
XXI/146/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
planowana do realizacji długość kanalizacji sanitarnej przy ul. Bartkówka wynosząca 9,8 km 
została zgłoszona do VI Aktualizacji KPOŚK. 
Wnioskodawca, uwzględniając wartości powykonawcze dla zrealizowanej części oraz zakres 
wyłączony z wniosku, wskazał wartość ogółem projektu wynoszącą 15 019 564,21 zł, wartość 
wydatków kwalifikowanych - 10 720 712,29 zł, wartość wydatków niekwalifikowanych - 



4 298 851,92 zł oraz wartość dofinansowania - 9 112 605,44 zł. Wnioskodawca potwierdził, że 
dysponuje aktualnymi kosztorysami inwestorskimi potwierdzającymi wartości robót 
planowanych do realizacji.  
 
Wnioskodawca - Gmina Pruchnik, pismem z dnia 14 stycznia br. znak: IZ 041/4.3/2017-2021 
przedstawił wyjaśnienia, w których potwierdza, że nie została wyznaczona aglomeracja zgodnie 
z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 
782, 875, 1378). Ponadto inwestycja pn.: Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie 
Pruchnik – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozbórz Długi nie została zgłoszona do 
VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  
W związku z tym, że nie jest możliwe obecnie udzielnie wsparcia na realizację przedmiotowego 
projektu, Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o pozostawieniu wniosku 
o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pruchnik na Liście rezerwowej projektów w ramach 
osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nabór nr 
RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17.  
 
Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję 
o dofinansowaniu 3 projektów z Listy rezerwowej w kwocie 9 828 677,62 zł.  
 
W efekcie podjętych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego decyzji zaktualizowana 
została Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 
4.3.1 Gospodarka ściekowa obejmująca 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania 
177 440 564,40 zł. Tym samym dofinansowanie z EFRR otrzymają wszystkie projekty 
spełniające obecnie kryteria w związku ze zmiana stanu prawnego w ramach poddziałania 
4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020. 

Ponadto Zarząd Województwa mając na uwadze termin wyboru do dofinansowania projektów 
z Listy rezerwowej oraz specyfikę procesu inwestycyjnego podjął decyzję o wydłużeniu 
realizacji projektów do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym zostanie 
zawarta umowa o dofinansowanie projektu, jednak nie dłużej niż do 31.05.2023 r. 

Kolejnym etapem po wyborze projektu jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, który 
znalazł się na liście podstawowej, po uprzednim złożeniu prawidłowo sporządzonych 
i kompletnych dokumentów niezbędnych do jego podpisania. 

 


