
 

 

 
UCHWAŁA Nr 415 / 8385 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 23 sierpnia 2022r. 
 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18, 
pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę 

zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” 
realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy w ramach osi priorytetowej IV 

„Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
Działając na podstawie: 
-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  
     (Dz. U. z 2022r. poz. 547 ze zm), 
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.), 

- § 4 pkt III Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska 
Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego działania 4.5 Różnorodność biologiczna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020  
Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-002/18, stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 413/8631/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 
 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2022 r., terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18 pn. „Zachowanie bioróżnorodności 

Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym 

oddziaływaniem turystyki”, realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy, 

wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 

ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.  

 
§ 2 

 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 
 

 



§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/8385/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  

nr 465/9717/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność 

biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 projekt pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej 

poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” 

realizowany przez Bieszczadzki Park Narodowy. 

 

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  4 255 824,60 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   2 765 227,67 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:   2 350 443,51 zł, 

4) wkład własny w odniesieniu do          

całkowitej wartości projektu wynosi 1 905 381,09 zł. 

   

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 

w wysokości 2 117 350,00 zł.  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być 

realizowany w okresie od 18 maja 2018 r. do 31 maja 2021 r. Przyjęty przez 

Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu. 

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna 

zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 czerwca 

2021 r. Zastrzeżono jednocześnie, że po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO 

WP  w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji 

projektu.  

Beneficjent już dwukrotnie wnioskował o zmianę terminu zakończenia projektu. 

Pismem z dnia 31 maja 2019 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2021 r. i uzyskał 

akceptację Zarządu Województwa Podkarpackiego na to wydłużenie uchwałą nr 

53/1283/19 z dnia 13 czerwca 2019r.  Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez 

Beneficjenta, wydłużenie wynikało z opóźnień w wyborze wykonawcy. Termin ten 

został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie 

projektu z dnia 11 lipca 2019r. 



Po raz kolejny Beneficjent pismem z dnia 29.09.2021r. i jego uzupełnieniem  

z dnia 25.10.2021r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

projektu do dnia 31 lipca 2022r. Prośba o zmianę ww. terminu wynikła z opóźnień prac 

przewidzianych do wykonania w 2021 roku wynikających z niekorzystnych warunków 

pogodowych oraz  wielu utrudnień związanych z pandemią COVID-19 w roku 2020  

i 2021.  

Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 3 do umowy  

o dofinansowanie projektu z dnia 6 grudnia 2021r. 

Pismem z dnia 21 lipca 2022r. wraz z jego uzupełnieniami po raz kolejny 

Beneficjent wystąpił o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia  

30 września 2022 r. Jako uzasadnienie swojego wniosku Beneficjent przedstawił  

problemy z odbiorem końcowym inwestycji. Zostały bowiem stwierdzone nieistotne 

wady i usterki, a dodatkowo z powodu suszy i związanym z nią brakiem wody nie 

można było uruchomić w planowanym terminie biologicznej oczyszczalni ścieków  

i dokonać pierwszego technologicznego rozruchu. Termin wykonania koniecznych 

prac został wyznaczony wykonawcy do dnia 19 sierpnia 2022r.  

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację Beneficjent nie był w stanie zakończyć 

projektu do dnia 31 lipca 2022r.  

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego przeanalizował wskazane przez Beneficjenta okoliczności związane  

z opóźnieniem i postepowanie Beneficjenta z punktu widzenia  zawartej umowy  

z wykonawcą i potwierdził zgodność w tym zakresie.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia  

30 września 2022 r. dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18 pn. „Zachowanie 

bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed 

negatywnym oddziaływaniem turystyki”. 

 

 


