Marszałek Województwa Śląskiego
przez

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Data wpływu / Nr rejestru

WNIOSEK ZADANIOWY
DO PROGRAMU MAŁEJ RETENCJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020
(Uwagi:
1.
Pola wniosku oznaczone na szaro należy bezwzględnie wypełnić pod groźbą odrzucenia wniosku.
2.
W przypadku konieczności zamieszczenia dodatkowych danych, materiałów lub wyjaśnień istnieje możliwość
dołączenia do Wniosku dodatkowych załączników i/lub zamieszczenie informacji w tabeli 10)

Nr Wniosku / Nr w rejestrze PMR

……………………../………………………

T1. ROLA WNIOSKODAWCY ZADANIA (zaznaczyć „X” przy odpowiednim polu)
Uwaga: do złożenia Wniosku uprawniony jest wyłącznie Właściciel/Inwestor/ Administrator zadania. W przypadku gdy Wnioskodawca nie będzie
Inwestorem zadania wymagane jest dołączenie Oświadczenia woli Inwestora

INWESTOR ZADANIA
ADMINISTRATOR

WŁAŚCICIEL
inny

T2.DANE WNIOSKODAWCY (zaznaczyć „X” przy odpowiednim polu)
Pozostałe formy działalności (wypełnić segment T2A)

OSOBA FIZYCZNA (wypełnić segment T2B)

Dane Wnioskodawcy instytucjonalnego
T2A.
Pełna nazwa:

Nazwa
skrócona
Ulica:
Miejscowość
REGON

Forma prawna
działalności:
Kod:
NIP
Tel.:

Fax:

Osoba uprawniona do reprezentowania WNIOSKODAWCY

Imię
Tel
Fax

Nazwisko
Tel. Kom.
e-mail

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie WNIOSKU

Imię
Tel
Fax

Nazwisko
Tel. Kom.
e-mail

Dane Wnioskodawcy / osoby fizycznej
T2B.
Imię
Ulica:
Miejscowość

Nazwisko
Kod:

Tel
Fax

Tel.Kom.
e-mail

T3.

RODZAJ ZADANIA (zaznaczyć „X” przy odpowiednim polu)
Obiekt techniczny (A-E)
Zadanie nietechniczne (F)
A – suchy Zbiornik, Polder
B – Zbiornik wodny

C - stawy
D – urządzenia melioracji
wodnych
T4.
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU
NAZWA ZADANIA

Zadanie „miękkie” (G)
E – obiekty retencjonowania wód
deszczowych
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PROPONOWANY ROZDZAJ I ZAKRES ZADANIA (Krótka charakterystyka rodzaju obiektu (np. budowa zbiornika, modernizacja zbiornika,
rewitalizacja doliny rzecznej, zakładanie zadrzewień itp.) i wskazanie jego proponowanej lokalizacji. W przypadku zbiorników wodnych ó również określenie
jego funkcji podstawowej i dodatkowych - 100 słów)

T5.

A)

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA
Wykazanie potrzeby podejmowania działań mających na celu zatrzymanie wód oraz funkcji wnioskowanego obiektu
odpowiadającej potrzebom w zakresie retencji (opis – 30 słów)

B)

Określenie celu głównego i celów dodatkowych realizacji zadania (opis – 30 słów)

C)

zgodności realizacji proponowanego obiektu z założeniami wymienionymi w „Programie małej retencji dla
województwa śląskiego” (zaznaczyć „X” przy odpowiednim polu)
Zwiększanie dyspozycyjnych zasobów wodnych poprzez
budowę, rozbudowę, modernizację lub remonty
zbiorników wodnych oraz innych urządzeń wodnych, w
tym urządzeń melioracji
Poprawianie retencyjności zlewni poprzez tworzenie
właściwych warunków wodnych dla rozwoju siedlisk
zależnych od wód (obszarów podmokłych), ze szczególnym
uwzględnieniem siedlisk o dużych walorach przyrodniczych
Spowalnianie spływów powierzchniowych w miastach
poprzez rozwój systemów retencjonowania wód
opadowych

Zwiększanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez budowę lub
modernizację systemów melioracji wodnych, w tym melioracji wodnych
szczegółowych
Zwiększanie retencyjności zlewni poprzez działania na rzecz retencji
nietechnicznej, w tym kształtowanie krajobrazu, zwiększanie lesistości,
zakładanie stref buforowych oraz fitomelioracje
Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie proekologicznych
form małej retencji, w szczególności wydawanie fachowej literatury,
konferencje i szkolenia, a także szerokie propagowanie dobrych praktyk w
tym zakresie

Inne:……..

D)

T6.

zgodności realizacji proponowanego obiektu małej retencji z zapisami planistycznymi (zaznaczyć „X” przy odpowiednim polu)
Studium uwarunkowań i kierunków
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zagospodarowania przestrzennego
AKTUALNY STAN FORMALNO-PRAWNY ZADANIA (informacje o posiadanych dokumentach, decyzjach, uzgodnieniach,
zaawansowaniu prac)
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T7.

ASPEKTY EKONOMICZNE ZADANIA
Określenie przybliżonego kosztu budowy obiektu oraz jego eksploatacji (w tyś PLN)
Przybliżony koszt
Przybliżony koszt
budowy
eksploatacji

A)

Podstawa
oszacowania kosztu
budowy

Podstawa
oszacowania kosztu
eksploatacji

B)

Wskazanie źródeł finansowania budowy obiektu i przedstawienie propozycji montażu finansowego tego
przedsięwzięcia (opis lub załącznik)

T8.

DANE TECHNICZNE
Informacje dotyczące proponowanego obiektu

A

położenie
(dokładny opis)

krótka
charakterystyka
proponowanego
obiektu
(dokładny opis)

Mapa/ dokumentacja fotograficzna (załącznik graficzny; format: pdf, jpg, lub ShapeFile) (wymienić załączniki)

Współrzędne geograficzne:
Wskazanie źródeł poboru
B
wody:
T9.

A

(np. cieku wodnego)

PRZEWIDYWANY WPŁYW PROPONOWANEGO OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, DOBRA KULTUROWE ORAZ LUDZI
Sposób zagospodarowania terenu- stan istniejący

charakterystyka
środowiska
(dokładny opis)

charakterystyka zagospodarowania
obszarów sąsiadujących z terenem
planowanego przedsięwzięcia
(dokładny opis)
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B

Charakterystyka sposobu prowadzenia gospodarki wodnej poniżej i powyżej obiektu
(dokładny opis)

C

Informacja o jakichkolwiek formach ochrony przyrody na terenie proponowanego przedsięwzięcia i w strefie jego
oddziaływania oraz o innych obiektach (np. zbiorowiskach roślinnych) cennych przyrodniczo

Formy ochrony przyrody
w bezpośrednim
obszarze realizacji
inwestycji
(dokładny opis)

Formy ochrony przyrody
w otoczeniu realizacji
inwestycji
(dokładny opis)

D

Informacja o jakichkolwiek formach ochrony obiektów kulturowych i zabytków na terenie proponowanego
przedsięwzięcia i w strefie jego oddziaływania

E

Informacja o szacunkowej ilości osób pozostających w strefie bezpośredniego oddziaływania proponowanego
przedsięwzięcia
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T10.

DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA WNIOSKODAWCY MOGĄCE BYĆ WZIĘTE POD UWAGĘ
PODCZAS OCENY WNIOSKU

(dokładny
opis)

1.
2.

Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związanych z oceną
i weryfikacją Wniosku, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883
Miejscowość, data,
Podpis/ pieczęć Wnioskodawcy

………………………………………………………………………….
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