
 
UCHWAŁA Nr 413 / 8356 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 16 sierpnia 2022r. 
 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 
pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na 

odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura 

komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U z 2022 r., poz.547 ze zm.),  

− art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),  

− uchwały nr 53/1278/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura 
komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg 
wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17,  

− uchwały nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór 
nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19,  

− uchwały nr 92/2209/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi 
priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

− uchwały nr 255/5028/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego 
nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - 
Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− uchwały nr 265/5224/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
30 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego 
nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - 
Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− uchwały nr 360/7230/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego 
nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - 
Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
 
 

 



 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu 

pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na 

odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”, zatwierdzonej uchwałą nr 92/2209/19 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. zmienionej 

uchwałą nr 255/5028/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

23 lutego 2021 r., uchwałą nr 265/5224/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. oraz uchwałą nr 360/7230/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2022 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 2 ust. 3-4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 69 247 586,44 PLN (słownie: sześćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt 
sześć złotych czterdzieści cztery grosze).  

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 69 111 055,96 PLN (słownie: 
sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy pięćdziesiąt pięć 
złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym: 

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 
....................................... PLN (słownie:.....................................................),  
w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi .......................................PLN 
(słownie:...............................................................................................................), 

b) wkład własny wynosi ..................... PLN (słownie:.....................................................); 
2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą 

69 111 055,96 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście 
tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), 
w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 58 744 397,56 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta 
dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy); 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 
................................................................PLN, 

c) wkład własny wynosi 10 366 658,40 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta 
sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści 
groszy). 

 
7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 58 744 397,56 PLN 

(słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące 
trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy). 

 

2. § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

       2) zakończenie realizacji Projektu: 30.12.2022 r. 

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1  Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura 
komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0001/19 z dnia 
01.08.2019 r.(załącza beneficjent) 



 

 

Załącznik nr 2  Harmonogram płatności (załączono) 

Załącznik nr 3 Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach 
realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono) 

Załącznik nr 4 Lista wytycznych (załączono) 

Załącznik nr 5 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do 
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach 
zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 
5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 
5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 
5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach 
SL2014 
(załączono) 

Załącznik nr 6 Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono) 

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu 
(załączono) 

Załącznik nr 8 Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu 
Beneficjenta (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 9 Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej (załącza 
beneficjent) 

Załącznik nr 10 Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do 
decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-01   

Załącznik nr 11 Skorygowane pole A.8 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do 
decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-02  

Załącznik nr 12 Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do 
decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-03  

Załącznik nr 13 Skorygowane pole A.5, C.1, C.3 oraz część D wniosku o dofinansowanie 
stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-04  

 

§ 2 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 
 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 



 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 413/8356/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

 

UZASADNIENIE  

 

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na 

odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”, realizowany 

przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany 

do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

24 września 2019 r., zaś w dniu 29 października 2019 r. podjęta została Decyzja 

o dofinansowaniu ww. projektu. 

 

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

− całkowita wartość projektu wynosi:         68 773 121,85 zł, 

− wydatki kwalifikowane wynoszą:          68 736 591,37 zł, 

− dofinansowanie z EFRR wynosi:      58 426 102,64  zł, 

− wkład własny (w odniesieniu do  
całkowitej wartości  projektu)  wynosi:    10 347 019,21 zł. 

 

Dotychczas we wnioskach o płatność zatwierdzono dofinansowanie na kwotę 

55 155 720,43 zł.  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru, projekt miał zostać zrealizowany w okresie 

od 22 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r., co było zgodne z Regulaminem naboru 

jednakże wyznaczony termin nie został dotrzymany. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego – uznając zasadność wniosków składanych 

przez PZDW, po uprzednim zasięgnięciu opinii Departamentu Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego dwukrotnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. 

projektu, tj. 

− do 31 grudnia 2021 r. - Uchwałą z dnia 23 lutego 2021 r. -  ze względu na wystąpienie 

w  trakcie realizacji trudności natury proceduralnej (m. in. problemów z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodnoprawnych wynikłych 

z wydłużenia czasu trwania procedur administracyjnych z powodu pandemii COVID -19), 

− do 31 sierpnia 2022 r. – Uchwałą z dnia 22 lutego 2022 r. – z powodu wystąpienia 

problemów natury technicznej (m. in. licznych awarii sprzętu budowlanego w trakcie 

wykonywania przepustu (w km 10+932) drogi wojewódzkiej nr 894 metodą  „przecisku 

hydraulicznego”).  

 

Wskazany wyżej termin również nie zostanie dotrzymany. Wystąpiły problemy związane 

z przyjętą technologią wykonywania robót, co spowodowało dalsze opóźnienie w realizacji 

prac na omawianym obiekcie. W związku z tym wykonawca zmienił metodę wykonania robót. 

Przedstawiając powyższe okoliczności, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem z 

dnia 29 czerwca 2022 r. zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydłużenie terminu 

zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. 

 



 

 

Pismem z dnia 14 lipca 2022 r. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

potwierdził zasadność zmiany terminu zakończenia projektu. 

W tej sytuacji, proponowane przez PZDW wydłużenie terminu zakończenia robót do 

31 grudnia 2022 r. jest konieczne oraz zgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

Dodatkowo Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w dniu 7 lutego 2022 r. 

przekazał m.in. protokół konieczności nr 4 dotyczący wykonania dodatkowych robót o łącznej 

wartości 474 464,59 zł., w tym m.in. wykonanie chodników w m. Hoczew i Myczków, 

wykonanie zatoki autobusowej w m. Myczków. Jedno z zadań polegające na budowie 100 m 

chodnika w m. Myczków zostanie wykonane w ramach wydatków niekwalifikowanych, które 

sfinansowane zostaną z dotacji celowej Gminy Solina.  

 

Po dokonaniu analizy zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

wprowadzonych zmian, w dniu 4 marca oraz 22 lipca br., Departament Wdrażania Projektów 

Infrastrukturalnych RPO wystąpił z wnioskiem do Departamentu Zarządzania Regionalnym 

Programem Operacyjnym o możliwość zwiększenia dofinansowania projektu. W związku z 

pozytywną opinią w ww. kwestii, otrzymaną 4 sierpnia br., planowany montaż finansowy 

przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

 

• całkowita wartość projektu wynosi: 69 247 586,44 zł 

• wydatki kwalifikowane wynoszą:   69 111 055,96 zł 

• dofinansowanie z EFRR wynosi: 58 744 397,56 zł 

• wkład własny (w odniesieniu do 

całkowitej wartości  projektu, w tym 

dotacja celowa z Gminy Solina)  

wynosi: 10 503 188,90 zł 

 

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu 

projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję 

o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną. 

 


