UCHWAL

A 1038t270t17

Zarzqdu Wojewodztwa Pom o rs ki eg o
z dnia 26 wrzeSnia 2017 roku

o zmianie uchwaly w sprawie okreslenia ,,zasad i trybu postgpowania
w zakresie dysponowania Srodkami bud2etu Wojew6dztwa Pomorskiego
zwiqzanymi z wylqczaniem z produkcji grunt6w rolnych dla jednostek
samo

rzqd u

te

ryto ri a I n ego

"

Napodstawieart.4l ust l ustawyzdnia5czeruca 1998r osamozqdziewojew6dztwa (Dz.U z2016r goz.486,zp62n
zm'\,orazar| 22cust lwzwiqzkuzarl 22bi art.5ust 3ustawyzdnia3lutegolgg5r oochroniegrunt6wrolnychileSnych
(Dz U.22017 r , poz 1'161), uchwala siq co nastgpuje:

W okreSlonych Uchwalq nr 4091346114 Zarzqdu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 22
s1.
kwietnia 2014 roku ,,Zasadach i trybie postgpowania w zakresie dysponowania Srodkami budzetu
Wojewodztwa Pomorskiego zwiqzanymi z wylqczaniem z produkcji grunt6w rolnych dla jednostek
samozqdu terytorialnego", zwanych dalej ,,Zasadami (.. )", w brzmieniu okreSlonymw zalqczniku do
ww. Uchwaly w'azzewzorami wymaganych druk6w, wprowadza sig nastgpujqce zmiany.

1.

2.

$ 1 pkt3otrzymuje brzmienie:
,,3)zadaniach - nalezy przezlo rozumiec zadania okreSlone w art.22c ust. 1 pkt 1 do 11 Ustawy
W pzypadku modernizacji drog dojazdowych do grunt6w rolnych zadanie moze obejmowac
wiqcej niz jeden odcinek drogi, z zastrze2eniem wylonienia pzez Wnioskodawcq jednego
wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana jedna umowa na realizacjg zadania."
$ 2 ust 7 otrzymuje brzmienie:
,,7. Nie przyznle siq Srodk6w budzetu Wojewodztwa Pomorskiego na budowg i modernizacjq
odcinkow dr6g, kt6rych budowa lub modernizaqa byla dofinansowana ze Srodkow budzetu
Wojew6dztwa Pomorskiego w okresie ostatnich 3 lat, liczqc od dnia podjgcia uchwaly w sprawie
planowanego na dany rok bud2etowy podzialu Srodk6w budzetu Wojew6dztwa Pomorskiego na
realizacjg danego zadania. Wyjqtkiem sq udokumentowane i uzasadnione wnioski dotyczqce
usuwania skutk6w zdarzeh o charakterze klgski Zywiolowej lub powstalych w wyniku dzialania
zywiolu (m.in. silnych wiatr6w, intensywnych opad6w atmosferycznych lub wyladowan
atmosferycznych)."

3.

4
5.

$4ust. Totrzymujebrzmienie:
,,7. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, w tym natychmiastowego usuwania skutk6w
zdarzefi o charakteze klqskiZywiotowej lub powstalych wwyniku dzialania zywiolu (m.in silnych
wiatr6w, intensywnych opad6w atmosferycznych lub wyladowai atmosferycznych), dopuszcza
siq zlozenie wniosku o przyznanie Srodk6w budzetu Wojewodztwa Pomorskiego w innym
terminie niz okre5lony wS 4 ust. 1 "
S4 ust. Sotrzymuje brzmienie:
,,8. Wnioskodawca moZe zlo2ye w danym roku wniosek na jedno zadanie. Wyjqtkiem sq wnioski
dotyczqce uzasadnionych przypadk6w okreSlonych w $ 4 ust. 7."
W S 6 po ust 3 dopisuje sig ust. 3a o brzmieniu:

,,3?. Dopuszcza sig mo2liwo56 zlolenia wniosku na zadanie polegajqce na budowie
i modernizacji drogi kr6tszej niz 500 m, Wzy zachowaniu proporcjonalnego udzialu stawek
6 ust. 3 pzypisanych do poszczeg6lnych rodzaj6w nawierzchni. W przypadku
zlozenia przez Gming wniosku na drogg o dlugoSci przekraczlqcej 500 m, wnioskowana kwota

okreSlonych w S

'ZmianytekstujednolitegoustawyzostalyogloszonewDz
147 5

U 22016r poz

2260,po2. 1948;Dz.tJ 22017

r

poz 730,poz 935,poz

nie moze peektoczye stawek okreSlonych w S

6.

6

ust.

3

przypisanych

8.

poszczegolnych

rodzaj6w nawierzchni."

W S 6 po ust. 3a dopisuje siq ust. 3b o brzmienru:
,,3b. Dla wniosk6w zlo2onych w trybie okreSlonym w $ 4 ust. 7 dotyczqcych wylqcznie usuwania
skutk6w zdarzefi o charakteze klqski Zywiolowej lub powstalych w wyniku dzialania zywiolu
(m in. silnych wiatr6w, intensywnych opad6w atmosferycznych lub wyladowan atmosferycznych),

procentowy udzial Srodk6w budzetu Wojew6dztwa Pomorskiego

7.

do

w

stosunku do wartoSci

wnioskowanych koszt6w kwalifikowanych wynosi do 85% stawek okreSlonych w S 6 ust. 3
przypisanych do poszczeg6lnych rodzaj6w nawierzchni. Dopuszcza siq mo2liwo56 zlozenia
wniosku na zadanie polegajqce na modernizacji drogi dluzszej niZ 500 m, pzy zachowaniu
proporcjonalnego udzialu stawek okreSlonych w S 6 ust. 3 przypisanych do poszczegolnych
rodzaj6w nawierzchni"
$7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zarzqd Wojew6dztwa przyznale Srodki budzetu Wojew6dztwa Pomorskiego (w ramach
dostqpnych Srodk6w w danym roku) na zadania przed ich rozpoczgciem, z wyjqtkiem wniosk6w
dotyczqcych usuwania skutkow zdarzei o charakteze klgski 2ywiolowej lub powstalych w wyniku
dzialania zywiolu (m.in. silnych wiatrow, intensywnych opad6w atmosferycznych lub wyladowah
atmosferycznych)."
$ 7 ust. 7 pkt2 otrzymuje brzmienie:

,2) rozpoczqcia realizacji zadania przed dniem podjqcia Uchwaly przez Zarzqd Wojew6dztwa
w sprawie planowanego na dany rok podzialu Srodkow budzetu Wojewodztwa Pomorskiego,
z wyjqtkiem wniosk6w dotyczqcych usuwania skutk6w zdarzefi o charakterze klqski zywiolowej
lub powstafych w wyniku dzialania Zywiolu (m.in. silnych wiatr6w, intensywnych opad6w
atmosfe rycz nych u b wylad owari atmosferycznych
WS 8 ust. 5 dopisujesig pkt9 o brzmieniu:
I

9.

).

"

,,9) potwierdzenie wykonania zadania dokumentaqq

z

pomiaru powykonawczego sporzqdzonq

przez podmiot uprawniony do jej sporzqdzenia lub dokumentacjq fotograficznq z okreSlonq
lokalizacjq zdjqe na podkladzie mapowym. Dopuszcza siq zlozenie kopii dziennika budowy
z wpisami dotyczqcymi zakoiczenia zadania przez podmiot prawnie uprawniony do dokonania

10
11.

woisu."
Zalqcznik nr 1 do ,,Zasad ( ..)" otrzymuje brzmienie jakZalqcznik nr 1 do niniejszej Uchwafy.
Zalqczniknr2do,,Zasad (. )" otrzymuje brzmienie jakZalqcznik nr2 do niniejszej Uchwaly.
S

2.

Pozostale zapisy ,,Zasad (.. )" nie ulegajq zmianie.

S

3.

Wykonanie Uchwaly powierza siq Dyrektorowi Wojew6dzkiego Biura Geodezji

Teren6w Rolnych w Gdansku.
S

4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

i

UZASADNIENIE
Dokonanie zmian zapisow Uchwaly Zarzqdu nr 409/346114 z dnia 22 kwietnia 2014 roku
w sprawie okreSlenia ,,Zasad (...)", podyktowane zostalo konieczno5ciq doprecyzowania niekt6rych
zapisow tejze Uchwaly, jak r6wnieZ usprawnieniem weryfikacjiformalnej skladanych wnioskow.
Ponadto w wyniku wystqpienia tegorocznych zdarzeh, powstalych w wyniku dzialania zywiolu,
nastqpila pilna potrzeba usuwania jej skutk6w na terenach gmin poszkodowanych w wyniku dzialania
m. in. silnych wiatrow, intensywnych opad6w atmosferycznych lub wyladowah atmosferycznych, kt6re
mialy miejsce w sierpniu 2017 r. W zwiqzku z powyzszym zaistniala koniecznoSd dostosowania
dotychczasowych ,,Zasad ( )' i wprowadzenia nowych zapis6w, kt6re umozliwiajq gminom naprawQ
szk6d powstalych na drogach uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu
Czteroletnie do6wiadczenie we wsp6lpracy z gminami wojewodztwa pomorskiego
prowadzone w oparciu o ,,Zasady (..)" opracowane przez Wojewodzkie Biuro w roku 2014, dalo
podstawy do uwzglgdnienia sugestii beneficjent6w w zakresie wymog6w dotyczqcych rozmiaru
zeczowego i zakresu zadania, jak r6wnie2 wysoko5ci naklad6w na poszczeg6lne rodzaje
modernizowanych nawierzchni. Nieograniczanie wnioskodawc6w w zakresie minimalnej dlugoSci
drogi daje im mozliwoSc dokonania wyboru drogi, ktora wymaga najpilniejszego remontu, jak r6wniez
wykonania jej w lepszej technologii przy mniejszych nakladach finansowych.
Wprowadzenie zmian zapis6w Uchwaly do dotychczas obowiqzujqcych ,,Zasad (...)" pozwoli na
doprecyzowanie zapis6w i przyczyni siq do usprawnienia weryfikacji formalnejwnioskow.
Zmiany umozliwiq r6wniez gminom poszkodowanym w wyniku klgski zywiolowej lub powstalych
w wyniku dzialania zywiolu o ubieganie siq (w ramach dostgpnych Srodk6w w danym roku na dane
zadanie) o dodatkowe Srodki budzetu Wojewodztwa Pomorskiego. Maksymalny udzial Srodkow
budzetu Wojew6dztwa Pomorskiego zostaje w opisanych powyzej przypadkach zwiqkszony z 5Oo/o do
85% w stosunku do warto6ciwnioskowanych koszt6w kwalifikowalnych.
Majqc powyZsze na uwadze, podjgcie niniejszej Uchwaly jest uzasadnione.

Zalaczniknr

1

do ,,Zasad (...)
stanowiqcych Zalqcznik do Uchwaly nr 4091346114
Zarzqdu Wojew6dztwa Pomorskiego
zdnia22 kwietnia 2014 r
zmienionej Uchwalq nr 10381270117 z dnia 26 wrzeSnia 2017 roku

dnia
miejscowoSi
wnioskodawca

REGO/V

I

mig i n azwi sko /w6jta/b urm i strza/

adre s

tel

poczty elektronicznej Wnioskodawcy

lfax Wnioskodawcy

adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku

tel kontaktowy osoby
uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku

WNIOSEK
o przyznanie Srodk6w budzetu Wojewodztwa Pomorskiego dla zadania wymienionego w art. 22c ust. I
pkt 6 ustawy z d
t., poz. 1161)

,)

nieodpowiednie

w wysokosci

1)

@azwa zadania)

skrestic

..................

zl na

.

rck, z przeznaczentem na:

budowa/modernizacja drogi z nawierzchniE
dwuwarstwowym z podbudowE
podbudowv

z

betonu, kostkq betonowq, betonem asfaltowym

)

2)

budowa/modernizacja drogi

3)

budowa/modernizacja drogi z nawierzchniq z elementow prefabrykowanych betonowych pelnych,

4)

z

nawierzchniq

z

perforowanych

budowa/modernizacja drogi

kamiennego

') nieodpowiednie skreSlic

betonu asfaltowego dwuwarstwowego

na

)

z

nawierzchniq

z

kruszywa kamiennego (tlucznia) lub brukowca
)

dzialkalki

nr.

.......

mie1scowoSc....

.

obrqb..........
gmrna.

powiat.........
wla5ciciel gruntu
wladajqcy gruntem

1.

Wnioskodawca reprezentowany pzez:

2.

Zadanie i przyczyny jego podjqcia:

3.

Rodzaj planowanej nawierzchni zgodnie z $ 6 ust. 3 pkt'1-4 w ramach prac

-

rozmiar rob6t podac

wnioskowanq dlugoSc drogi w m i szerokoS6 w m.

4.

Termin realizaqizadania(nie p6zniej niz do 15.11.rrrr).):
*) dla umow zawieranych w lV kwartale
do 1O 12 rrrr kazdego roku

5

Koszt ogolny wnioskowanych prac:

6.

WysokoSc nakladow na 1 km

7.

Planowany udzial wlasny w kosztach kwalifikowalnych realizacji zadania podany w zlotych i w %:

8.

lnne zrodla finansowania zadania'.

9.

Opis stanu obecnego

10. Opis planowanej inwestycji

OSwiadczam, w oparciu o art.233 ustawy zdnia 6 czenryca 1997 r. Kodeks karny (Dz. lJ.z2016r.poz
1137 , z po2n. zm ), 2e zawarie w niniejszym wniosku dane sq zgodne ze stanem faktycznym.

(podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej)

Do wniosku dolEcza sie:

1) pozyskana ze Starostwa Powiatowego aktualna mapa ewidencji grunt6w z lokalizaqq zadania
(dopuszcza sig aktualny wydruk, z udostgpnionej gminie przez starostwo bazy majqc na uwadze
posiadanie w tym zakresie umocowan prawnych),

2) pozyskany ze Starostwa Powiatowego aktualny wypis z ewidencji grunt6w (dopuszcza sig aktualny
wydruk z udostgpnionej gminie przez starostwo bazy majqc na uwadze posiadanie w tym zakresie
umocowan prawnych),

3) wypis z ksiqgi wieczystej potwierdzajqcy prawo wlasnoSci i zgodnoS6 z wypisem z ewidencji grunt6w
(dopuszcza sig aktualny wydruk z bazy elektronicznych ksiqg wieczystych),

w

4) opinia Zarzqdu Drog Wojew6dzkich
5)
6)

Gdafrsku obejmujqca uzasadnienie

celowoSci

budowy/modern izacj i d rog i,
kosztorys inwestorskiwnioskowanych prac
oSwiadczenie w6jta/burmistrza, 2e planowana do realiza$i budowa/modernizacja*) drogi (odcinek
drogi) nie byla realizowana w trzech ostatnich latach w mySl zapisu $ 2 ust. 7 Zasad.
,

Zalaczniknr 2
do,,Zasad (...)
stanowiqcych Zalqcznik do Uchwaly nr 4091346114
Zazqdu Wojew6dztwa Pomorskiego

zdnia22 kwietnia 2014

r.

zmienionej Uchwalq nr 1O38l27Ol'17 zdnia26 wze5nia 2017 roku

spisany w dniu
stwierdzajqcy wykonanie zrealizowanego zadania zgodnie z Umowq i ,,Zasadami i trybem postQpowania
w zakresie dysponowania Srodkami bud2etu Wojewodztwa Pomorskiego zwiqzanymi z wylqczaniem z produkcji
gruntow rclnych dla jednostek samozqdu terytoialnego"

l.

Opis przedmiotu kontroli

1. DotyczyumowyNr.............zdnia..........nazadanie,zarl.22cust. lpkt6ustawyzdnia3lutegolgg5r.
o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz. U. 22017 r., poz. 1161)

(nazwa zadania)

2

Poto2enie obiektu iwrazz zakresem zrealizowanego zadania:

miejscowoSc.

... ...

...obrgb.

.............. . .Smina...

......powiat

na dzialkach nr
na

/dtugoSci/powierzchni

...... ........km

3.

Asortyment robot (wg umowy)

4.

Koszt wykonanego zadania na podstawie przedlo2onych faktur/rachunk6w przezjednostkg samozqdu

ll.

Dokumenty potwierdzajqce wykonanie zadania

1

Protok6t odbioru technicznego

(w tym: data,

miejsce inwestycji, pzedmiot odbioru, rozpoczgcie

i zakonczenie zadania, zgodno5c z umowzl wykonawczq), podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawiciela

jednostki samozqdu, wykonawcy zadania.
2. Kopie faktur i rachunkow za wykonanie zadania
3. Kosztorys powykonawczy, potwierdzo ny ptzez inspektora nadzoru.

4

O6wiadczenie jednostki samozqdu o stosowaniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4

r

prawo zam6wieh

publicznych (Dz. U. z 2017 t., poz. 1579) przy realizacji wskazanego w Umowie zadania lub kopii protokolu

z udzielonego zamowienia.
5. Kopia umowy z wykonawcq.
o. Pozwolenie na budowg, je2eli jest wymagane lub zgloszenie rozpoczgcia robot.
7.

OSwiadczenie jednostki samorzqdu, 2e

w rozliczeniu nie uwzglgdniono kosztow oplat i kar umownych

oraz

podatku VAT w przypadku, kiedy jednostka samorzqdu miafa prawo do jego odliczenia.

o wykonaniu zadania zgodnie z Umowq" o przyznaniu Srodk6w oraz
dokumentami pzedlo2onymi celem rozliczenia zadania, wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do niniejszych
Zasad.
9. Potwierdzenie wykonania inwestycji dokumentacjq z pomiaru powykonawczego lub dokumentacja fotograficznq
z okre6lonq lokalizacjq zdjq6 na podkladzie mapowym. Dopuszcza siq zlo2enie kopii dziennika budowy z
wpisami dotyczqcymi zakoiczenia zadania.
8. ,,OSwiadczenie jednostki samorzqdu

Dokumenty ww. stanowiq zalqczniki do niniejszego protokofu,
zgodnoSc z oryginalem pzez jednostkg samorzqdu.

a kopie

dokumentow poSwiadczone zostaly za

lll. Postanowienia
Po sprawdzeniu przedlo2onych dokument6w, potwierdzlqcych wykonanie zadania postanawia sig:

1.

UznaC wykonanie zadania w terminie zgodnym z Umowq na podstawie Protokolu odbioru technicznego

nr......
2.

..............2 dnia.....

Pzyiq(; warto6c wykonanych rob6t wg przedstawionych faktur/rachunkow przez jednostkq samozqdu w kwocie
................21

(slownie:...
stanowiqcq podstawg do

3.

................z:1\
...

..

%o

udzialu pzyznanych Srodk6w wg Umowy

Uzna6 do zaplaty ze Srodk6w bud2etu Wojew6dztwa Pomorskiego kwotg
...............21

(slownie:......

...........z:1).

4.

Inne uwarunkowania pzyjqtego rozliczenia - uwagi:

5.

Nie uznae rozliczenia z powodu:

Na tym protokol zakoiczono i podpisano:

1.

2.

