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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie nr 1090 Pana Jarosława Rzepy z dnia 19 czerwca 2020 r., 

w sprawie zwiększenia limitu dofinansowania gmin realizujących operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

1. Czy planowane jest podniesienie limitu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 przypadającego na gminę ponad kwotę 2 000 000 zł?

Z uwagi na aktualny stan wdrażania operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na obecnym 

etapie nie są prowadzone prace zmierzające do podniesienia limitu, który w okresie realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014–2020) wynosi 

2 000 000 zł na beneficjenta. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w resorcie rolnictwa 

prowadzony jest w sposób ciągły monitoring wykorzystania środków dla wszystkich działań 

PROW 2014–2020. W przypadku zdiagnozowania ryzyka niewykorzystania środków, będą 

podejmowane decyzje o kolejnych realokacjach pomiędzy poszczególnymi działaniami. Jednakże 

należy wskazać, aktualnie priorytetem jest  przeznaczenie środków na instrument wsparcia 

rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. 



Jednocześnie chciałbym poinformować, że według stanu na dzień 21 czerwca 2020 r. w ramach 

przeprowadzonych dwóch naborów we wszystkich województwach na realizację operacji typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” złożono 2 865 wniosków na łączną kwotę 5 534 760 204 zł 

w tym 3 521 767 913 zł z EFRROW co stanowi blisko 188% dostępnego limitu środków. Pomoc 

przyznano na realizację 1 018 operacji na kwotę 1 953 151 852 zł w tym EFRROW 

1 242 790 522 zł co stanowi przeszło 66% dostępnego limitu środków. Ponadto w niektórych 

z województw trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyznanie pomocy, których w całym 

kraju jest 781. Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że środki przeznaczone na realizację 

operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostaną w pełni wykorzystane.

Niezależnie od powyższego chciałbym poinformować, że ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) uchylony został ust. 3 w art. 36 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 co umożliwiło „rozluźnienie” umowy o przyznaniu pomocy w zakresie 

ograniczeń w zwiększeniu kwoty przyznanej pomocy lub zmianie celu operacji, w tym także 

w zakresie ograniczeń zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Oznacza to, że część 

środków pozostających w dyspozycji poszczególnych województw między innymi na realizację 

operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” będzie mogła być zagospodarowana właśnie na 

ewentualne zmiany kwoty przyznanej pomocy. Niemniej jednak zmiana taka powinna być 

uwarunkowana przedstawieniem przez beneficjenta stosownego uzasadnienia zawierającego 

rozeznanie rynku oraz powinna uwzględniać limity dla poszczególnych beneficjentów 

wynikające z obowiązujących przepisów.

2. Czy możliwe jest uzgodnienie na poziomie unijnym, aby gminy, które wyczerpały limit 

dofinansowania, mogły starać się o kolejne jeszcze przed zakończeniem Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020?

Zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzonego 

przez Komisję Europejską w przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wysokość 

pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie 

realizacji PROW 2014–2020. Przedmiotowy zapis został odzwierciedlony w § 6 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 



Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526). Oznacza to zmiana 

wysokości limitu wymaga zarówno zmiany PROW 2014-2020 jak również przywołanego 

rozporządzenia. 

Zmiana PROW 2014–2020 zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

320, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 14kc ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295), winna zostać zaopiniowana przez 

Komitet Monitorujący PROW 2014–2020. Następnie projektowana zmiana PROW 2014-2020 

musi uzyskać opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności 

z umową partnerstwa, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ponadto, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien zwrócić się do 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą 

o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko modyfikacji PROW 2014–2020. Kolejno proponowana zmiana PROW 2014–2020, 

zgodnie z art. 14kc ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju przekazywana jest pod obrady Rady Ministrów (w formie uchwały RM). Dopiero po ich 

uchwaleniu projekt zmiany zostaje przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej.

3. Czy realnym rozwiązaniem omawianego problemu są porozumienia międzygminne tak, aby środki 

niewykorzystane przez jedną gminę, przechodziły na inną?

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526) o przyznanie pomocy może 

ubiegać się gmina, spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu 



terytorialnego lub związek międzygminny. Zgodnie natomiast z § 6 ust. 2 przedmiotowego 

rozporządzenia pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 

2014–2020 wynosi 2 000 000 zł na beneficjenta. Oznacza to, że dana gmina może ubiegać się 

o przyznanie pomocy, jak również związek międzygminny, w którym ta gmina uczestniczy.

Z poważaniem,

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Białkowski

Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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