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KOMUNIKAT 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

w sprawie dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

 

1. Dnia 8 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na mocy uchwały nr 77/863/09/III dokonał zmian 
w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007-2013. 

 
2. Szczegółowy opis osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 

na lata 2007-2013 oraz informacje o wszelkich zmianach w dokumencie są publikowane na stronie internetowej 
www.rpo.warmia.mazury.pl 

 
3. Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 mają zastosowanie od 8 grudnia 2009 r. 
 
4. Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zawiera załącznik do niniejszego komunikatu. 
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Załącznik do Komunikatu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dokonania zmian w Szczegółowym 
opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 

lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 46/565/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
  1) W rozdziale 3. Szczegółowy opis osi priorytetowych i działań, w karcie Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji 

środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.1 
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, pkt 20-23 dotyczące części finansowej, otrzymują brzmienie: 

 
20. Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 15 920 000 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 12 740 000 EUR 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie/poddziałanie 3 180 000 EUR 

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie/poddziałanie 0 

 
  2) W rozdziale 3. Szczegółowy opis osi priorytetowych i działań, w karcie Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji 

środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2 
Gospodarka wodno-ściekowa, pkt 20-23 dotyczące części finansowej, otrzymują brzmienie: 

 
20. Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 65 084 461 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 52 067 569 EUR 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie/poddziałanie 13 016 892 EUR 

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie/poddziałanie 0 

  3) W rozdziale 6 Załączniki, w Załączniku nr 6 Wskaźniki realizacji działania, dla Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie 
degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, wprowadza się 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/


wskaźniki monitoringu o brzmieniu:  
 

Wskaźniki programowe (przyjęte dla opisu osi priorytetowych RPO WiM 2007-2013) 

Produkt Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń szt. 0 1 

Wskaźniki monitoringu wynikające z Krajowego Systemu Informatycznego 

Produkt Liczba specjalistycznego sprzętu (o wartości powyżej 3500 zł) do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

szt. X X 

Rezultat Liczba osób objętych ochroną i innymi środkami ochrony osoby X X 

 
  4) W rozdziale 3. Szczegółowy opis osi priorytetowych i działań, w karcie Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska 

poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, w Poddziałaniu 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi, Poddziałaniu 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałaniu 6.1.3. System odbioru nieczystości z łodzi na 
jeziorach oraz w karcie Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, w Poddziałaniu 6.2.1 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Poddziałaniu 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, w pkt 15d. Typ obszaru, dodaje się zapis: 
„01- obszar miejski” 
„05- obszar wiejski” 

 
  5) W rozdziale 3. Szczegółowy opis osi priorytetowych i działań, w karcie Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska 

poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, w Poddziałaniu 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi, Poddziałaniu 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałaniu 6.1.3. System odbioru nieczystości z łodzi na 
jeziorach oraz w karcie Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, w Poddziałaniu 6.2.1 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Poddziałaniu 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, pkt 24. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%), otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalny poziom dofinansowania środkami EFRR wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku 
projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków 
publicznych (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych JST: 
środki UE; w przypadku pozostałych typów beneficjentów: środki UE + budżet państwa) - zgodnie z zasadami określonymi w 
rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej w wysokości max. 50% (w tym 100% EFRR w przypadku JST; w tym 
85% EFRR i 15% budżet państwa w przypadku pozostałych typów beneficjentów).” 

 
  6) W rozdziale 6. Załączniki, Załącznik nr 9 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, otrzymuje brzmienie zgodne z Uchwałą nr 57/671/09/III Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów 
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

 
  7) W rozdziale 6. Załączniki, w Załączniku nr 7 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WiM w podziale na priorytety i 

działania, w kolumnie 8. Budżet państwa ogółem oraz kolumnie 9. Budżet państwa cz. 34, przesuwa się z Działania 2.1. Wzrost 
potencjału turystycznego do Działania 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej, środki budżetu państwa w wysokości 
461 000 EUR. 

 
  8) W całym dokumencie, tj. Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, źródło podstawy prawnej „Ustawy z dnia 6 grudnia o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju”, otrzymuje brzmienie: 
„(Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


