
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/453/2022 

RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 29 września 2014 r. w sprawie trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 4195, ze zm.) zmianie ulega załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie  

jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica: 

Leszek Kusiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 6750



Załącznik do uchwały nr XLVI/453/2022 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków dla zadań związanych z budową, 

rozbudową, przebudową lub remontem dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej 

§ 1. Tryb oceny wniosków 

1. Ocena wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej związanej z budową, 

rozbudową, przebudową lub remontem dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej składa się z: 

1) oceny formalnej wniosku – na podstawie kryteriów określonych w Tabeli nr 1, 

2) oceny merytorycznej wniosku – na podstawie kryteriów określonych w Tabeli nr 2 i 3. 

2. Wniosek, który nie spełnia kryteriów oceny formalnej wskazanych w Tabeli nr 1, nie podlega ocenie 

merytorycznej. Wniosek taki rozpatruje się negatywnie. 

3. Wniosek, po ocenie merytorycznej kieruje się do analizy możliwości zaangażowania środków budżetu 

Gminy Czernica. 

Tabela nr 1. Kryteria oceny formalnej wniosku 

Lp. Kryteria oceny formalnej Wartość logiczna 

1. Wnioskodawcami są mieszkańcy Gminy Czernica lub właściciele 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernica, którzy 

bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych 

składają wniosek 

spełnia 

nie spełnia 

2. Określono miejsce i termin realizacji zadania publicznego spełnia 

nie spełnia 

3. Określono rodzaj, wielkość i wartość świadczeń, jakie zostaną 

wniesione przez wnioskodawcę w trakcie realizacji zadania jako wkład 

własny 

spełnia 

nie spełnia 

4. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku braku planu posiada decyzję  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

spełnia 

nie spełnia 

Tabela nr 2. Kryteria oceny merytorycznej wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej związanej 

z budową, rozbudową, przebudową lub remontem dróg 

Kryteria oceny merytorycznej wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej związanej  

z budową, rozbudową, przebudową lub remontem dróg 

Liczba 

punktów 

1. Poziom zurbanizowania obszaru objętego odziaływaniem inicjatywy lokalnej Max 15 

Zainwestowany obszar zabudowy mieszkaniowej tj. taki, na którym istnieją już budynki  

i na którym zamieszkują mieszkańcy 
15 
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Obszar zabudowy mieszkaniowej, na którym uzyskano decyzje pozwolenia na budowę  

lub rozpoczęto budowę budynków mieszkaniowych 
5 

Pozostały obszar planowany docelowo pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją  

o warunkach zabudowy 

1 

2. Liczba korzystających z inicjatywy na chwilę składania wniosku Max 15 

Określana na podstawie zabudowanych posesji 

obsługiwanych i włączanych do danej drogi (przez 

obsługiwanie należy rozumieć ilość posesji położonych  

przy sąsiadujących drogach wykorzystujących drogę objętą 

inicjatywą lokalną; przez włączenie należy rozumieć ilość 

zjazdów  na posesje z drogi objętej inicjatywą lokalną) 

powyżej 30 15 

od 11 do 30 10 

od 1 do 10 5 

0 0 

3. Forma udziału wnioskodawcy w realizacji zadania Max 25 

Świadczenie pracy społecznej 5 

Świadczenie rzeczowe 10 

Świadczenie finansowe 10 

Żadne z powyższych 0 

4.Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej Max 3 

Powyżej 50 osobogodzin 3 

Od 21 do 50 osobogodzin 2 

Od 5 do 20 osobogodzin 1 

od 0 do 4 osobogodzin 0 

5.Wkład własny wnioskodawcy w formie udziału rzeczowego Max 35 

Dokumentacja posiadająca ważne pozwolenie na budowę, zgodę na Realizację Inwestycji 

Drogowej (ZRID) lub zgłoszenie robót budowlanych bez sprzeciwu,  
35 

Uzgodniona z gminą koncepcja budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu drogi  15 

Wstępny, szacunkowy kosztorys zadania planowanego do realizacji w ramach inicjatywy 

lokalnej przygotowany i zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe  

w danej specjalności 

5 

Brak wkładu własnego wnioskodawcy w formie udziału rzeczowego 0 

6. Zaangażowanie środków finansowych wnioskodawcy (punktacja w zależności od 

szacunkowej wartości inicjatywy lokalnej, weryfikowanej przez komisję) 
Max 75 

Szacunkowa wartość inicjatywy lokalnej: powyżej 1 mln PLN 
Powyżej 10% 75 

Powyżej 7% do 10%  50 
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5% - 7% 25 

3% - 5% 15 

Poniżej 3% 0 

Szacunkowa wartość inicjatywy lokalnej: od 500 tyś do 1 mln 

PLN 

Powyżej 15% 75 

Powyżej 10% do 15% 50 

5% do 10% 25 

Poniżej 5% 0 

Szacunkowa wartość inicjatywy lokalnej: poniżej 500 tyś 

PLN  

Powyżej 20% 75 

Powyżej 15% do 20% 50 

10% do 15% 25 

Poniżej 10% 0 

7. Celowość realizacji zadania planowanego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej z 

punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 
Max 60 

Posiadanie przez Gminę dokumentacji techniczno-budowlanej inicjatywy lokalnej 30 

Dysponowanie przez Gminę całością pasa drogowego lub oświadczenie/ oświadczenia  

o nieodpłatnym przekazaniu terenów pod poszerzenie pasa drogowego 
10 

Znaczenie drogi w układzie komunikacyjnym:  

- droga pełniąca funkcję zbierającą 20 

- droga osiedlowa 10 

- droga bez przejazdu 5 

8. Stan drogi po planowanej budowie/ modernizacji  Max 40 

Jezdnia o nawierzchni 
docelowej (asfaltobeton, beton, kostka 

brukowa) 
30 

 inna 0 

Wyposażenie drogi  

oświetlenie, ciąg pieszy, rowerowy, 

pieszo- rowerowy, kanalizacja 

deszczowa 

10 

9. Uzyskana w kryterium nr 5 i nr 6 zerowa liczba punktów -50 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW Max 268 

Tabela nr 3. Kryteria oceny merytorycznej wniosków w  zakresie inicjatywy lokalnej związanej 

z budową, rozbudową lub przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej 

Kryteria oceny merytorycznej wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej związanej  

z budową, rozbudową lub przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej 
Liczba punktów 

1. Poziom zurbanizowania obszaru objętego odziaływaniem inicjatywy lokalnej Max 15 
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Zainwestowany obszar zabudowy mieszkaniowej tj. taki, na którym istnieją już budynki  

i na którym zamieszkują mieszkańcy 
15 

Obszar zabudowy mieszkaniowej, na którym uzyskano decyzje pozwolenia na budowę 

lub rozpoczęto budowę budynków mieszkaniowych 
5 

Pozostały obszar planowany docelowo pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją  

o warunkach zabudowy 

1 

2. Liczba korzystających z inicjatywy na chwilę składania wniosku: Max 15 

Określana na podstawie ilości docelowo wykonanych przyłączy 

do istniejących budynków lub budynków będących w trakcie 

budowy 

powyżej 30 15 

od 11 do 30 10 

od 1 do 10 5 

0 0 

3. Forma udziału wnioskodawcy w realizacji zadania Max 25 

Świadczenie pracy społecznej 5 

Świadczenie rzeczowe 10 

Świadczenie finansowe 10 

Żadne z powyższych 0 

4. Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej Max 3 

Powyżej 50 osobogodzin 3 

Od 21 do 50 osobogodzin 2 

Od 5 do 20 osobogodzin 1 

od 0 do 4  osobogodzin 0 

5. Wkład własny wnioskodawcy w formie udziału rzeczowego Max 35 

Dokumentacja posiadająca ważne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

budowlanych bez sprzeciwu 
35 

Wytyczne budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci wydane przez gestora sieci 10 

Wstępny szacunkowy kosztorys zadania planowanego do realizacji w ramach inicjatywy 

lokalnej przygotowany i zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe  

w danej specjalności 

5 

Brak wkładu własnego wnioskodawcy w formie udziału rzeczowego 0 
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6. Zaangażowanie środków finansowych wnioskodawcy Max 50 

Od 99% do 80% łącznych kosztów realizacji zadania 50 

Poniżej 80% do 55% łącznych kosztów realizacji zadania 35 

Poniżej 55% do 30% łącznych kosztów realizacji zadania 25 

Poniżej 30% do 15% łącznych kosztów realizacji zadania 10 

Poniżej 15% łącznych kosztów realizacji zadania 0 

7. Celowość realizacji zadania planowanego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej 

z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 
Max 40 

Posiadanie przez Gminę dokumentacji techniczno-budowlanej zadania planowanego  

do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej 
20 

Przebieg planowanej sieci obejmuje wyłącznie tereny gminne 20 

W przypadku gdy przebieg sieci zaplanowany został po terenach prywatnych 

wnioskodawca, w zależności od zakresu inicjatywy lokalnej, przedłożył oświadczenia  

o zgodzie na wejście w teren, zgodzie na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesytu 

na rzecz gminy, a w przypadku przepompowni ścieków zgodzie o nieodpłatnym 

przekazaniu terenu prywatnego pod przepompownię lub inne urządzenia związane  

z planowaną siecią 

10 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW Max 183 
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