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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA  

„GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych  
Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu   

Znak sprawy  
 
 
I. Informacje ogólne o projekcie 
1. Tytuł projektu 

 
 
 

2. Rodzaj projektu 
Inwestycyjny X 
3. Typ projektu 
Dochodowy  
Niedochodowy  
4. Identyfikacja interwencji 
4.1. Program Operacyjny Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006” 

4.2. Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
4.3. Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 
4.4. Dziedzina interwencji 
funduszy strukturalnych 

1308 

5. Wpływ projektu na środowisko 
5.1. Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska  
5.2. Projekt, którego dodatkowym rezultatem będzie pozytywny wpływ na środowisko  
5.3. Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko  
6. Zgodność projektu z polityką równych szans 
Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn X 
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II. Identyfikacja ubiegającego się o dofinansowanie projektu 
 
7. Dane ubiegającego się o dofinansowanie projektu 

7.1. Nazwa   

7.2. Osoby reprezentujące ubiegającego się o 
dofinansowanie projektu: 

 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres poczty elektronicznej  

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres poczty elektronicznej  

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres poczty elektronicznej  

7.3. Numer identyfikacji podatkowej NIP  

7.4. Numer REGON  

7.5. Adres ubiegającego się o dofinansowanie 
projektu (województwo, powiat, gmina, kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, 
numer lokalu) 

 

7.6. Numer telefonu  

7.7. Numer faksu  

7.8. Adres poczty elektronicznej  

7.9. Adres strony internetowej 

 

 

8. Pełnomocnik ubiegającego się o dofinansowanie projektu 
 

8.1. Imię i nazwisko   

8.2. Stanowisko  
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8.3. Adres (województwo, powiat, gmina, kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, 
numer lokalu) 

 

8.4. Numer telefonu  

8.5. Numer faksu  

8.6. Adres poczty elektronicznej  

9. Dane osoby uprawnionej do kontaktu 
 

9.1. Imię i nazwisko   

9.2. Stanowisko  

9.3. Adres (województwo, powiat, gmina, kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, 
numer lokalu) 

 

9.4. Numer telefonu  

9.5. Numer faksu  

9.6. Adres poczty elektronicznej  

 
III. Kryteria dostępu 
 

10. Kryteria dostępu TAK NIE NIE 
DOTYCZY 

10.1. Wniosek złożono zgodnie z art. 74b ust. 2 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.)1) 

   

10.2. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne    - 

10.3. Zgłoszono budowę lub uzyskano pozwolenie 

na budowę   - 

10.4. Dokonano oceny wpływu na środowisko    

10.5. Uzgodniono realizację projektu z zainteresowanymi: 

10.5.1. województwami 
   

10.5.2. regionalnymi zarządami gospodarki wodnej 
   

10.5.3. państwami (w przypadku wód granicznych) 
   

10.6. Uzgodniono projekt techniczny inwestycji 
z konserwatorem przyrody    

10.7. Opracowano plan finansowy i określono źródła 
finansowania   - 

10.8. Koszt projektu według kosztorysu 
inwestorskiego wynosi co najmniej 120 tys. zł   - 

                                                 
1) Dotyczy projektu obejmującego budowę lub modernizację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 
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IV. Opis projektu 
 
11. Lokalizacja projektu 

11.1. Województwo  

11.2. Powiat  

11.3. Gmina  

11.4. Miejscowość  

12. Obszar, na którym projekt będzie realizowany 

12.1. Miejsko-wiejski  
12.2. Wiejski  
12.3. Projekt realizowany na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW) 

 

 

12.4. Rodzaj ONW (jeżeli w pkt 12.3 zaznaczono kwadrat wyboru) 

12.4.1. obszar górski  
12.4.2. obszar ze specyficznymi utrudnieniami  
12.4.3. obszar nizinny (I lub II strefa nizinna)  
13. Planowane cele projektu  
 
 
 
 

14. Zakres projektu  
 
 
 
 
15. Charakterystyka inwestycji 
15.1. Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym: 
15.1.1. rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie  
15.1.2. rurociągów o średnicy mniejszej niż 0,6 m  
15.1.3. drenowań  
15.1.4. grobli na obszarach nawadnianych  
15.1.5. systemów nawodnień grawitacyjnych  
15.1.6. fitomelioracji i agromelioracji   
15.1.7. systemów przeciwerozjnych   
15.1.8. pierwsze zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk  
15.2. Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: 
15.2.1. budowli piętrzących, budowli upustowych oraz obiektów służących do 
ujmowania wody  

 

15.2.2. stopni wodnych, zbiorników wodnych   
15.2.3. kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie   
15.2.4. rurociągów o średnicy co najmniej 0,6 m  
15.2.5. budowli przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi do tych 
budowli  
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15.2.6. budowli regulacyjnych   
15.2.7. stacji pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień 
ciśnieniowych  

 

15.2.8. budowli wstrzymujących erozję wodną   
15.2.9. dróg dojazdowych, niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów 
zmeliorowanych  

 

15.3. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego 
koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód 

 

16. Zakres projektu Jednostki 
miary 

Wielkość 

16.1. Grunty objęte oddziaływaniem budowanych urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych - po realizacji projektu,  
w tym: 

ha  

16.1.1. orne ha  
16.1.2. użytki zielone ha  
16.1.3. użytki rolne nawadniane grawitacyjnie ha  
16.1.4. użytki rolne nawadniane grawitacyjnie z tzw. 
regulowanym odpływem wody 

ha  

16.2. Grunty objęte oddziaływaniem modernizowanych 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po realizacji 
projektu, w tym: 

ha  

16.2.1. orne ha  
16.2.2. użytki zielone ha  
16.2.3. użytki rolne nawadniane grawitacyjnie ha  
16.2.4. użytki rolne nawadniane grawitacyjnie z tzw. 
regulowanym odpływem wody 

ha  

16.3. Budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: 
16.3.1. budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne szt.  
16.3.2. zbiorniki wodne szt./mln m3  
16.3.3. kanały km  
16.3.4. wały przeciwpowodziowe km  
16.3.5. budowle regulacyjne szt.  
16.3.6. stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do 
nawodnień ciśnieniowych 

szt.  

16.3.7. budowle wstrzymujące erozję wodną szt.  
16.3.8. drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania 
obszarów zmeliorowanych 

km  

16.4. Modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: 
16.4.1. budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne szt.  
16.4.2. zbiorniki wodne szt./mln m3  
16.4.3. kanały km  
16.4.4. wały przeciwpowodziowe km  
16.4.5. budowle regulacyjne szt.  
16.4.6. stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do 
nawodnień ciśnieniowych 

szt.  

16.4.7. budowle wstrzymujące erozję wodną szt.  
16.4.8. drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania 
obszarów zmeliorowanych 

km  

16.5. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz km  
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układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza 
działania związane z utrzymaniem wód 
17. Średnie plony w gospodarstwach na obszarze objętym inwestycją, 

w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu 
 

18. Zgodność projektu z celami Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” 

Cel główny  Cele 
dodatkowe  

18.1. Lepsze wykorzystanie środków produkcji (np. nawozów)   
18.2. Poprawa stabilności i jakości plonów   
18.3. Poprawa skuteczności i efektywności zabiegów 
agrotechnicznych  

  

18.4. Ochrona użytków rolnych przed powodziami    
19. Harmonogram realizacji projektu 

Wartość prac (w zł) 
Etap 

koszt całkowity koszt kwalifikowalny 

Planowany termin 
rozpoczęcia etapu 

(miesiąc/rok) 

Planowany termin 
zakończenia etapu

(miesiąc/rok) 

Etap I     

Etap II     

     

19.1. Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu  

19.2. Planowany termin finansowego zakończenia projektu  

20. Koszty realizacji projektu   

Rodzaj kosztów Koszt projektu 
(w zł) 

Koszty kwalifikowalne 
projektu 

(w zł) 
20.1. Budowa lub modernizacja urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, w tym:

  

20.1.1. koszty dokumentacji technicznej, 
pozwoleń, ocen itp. 

  

20.2. Budowa lub modernizacja urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych, w tym:

  

20.2.1. koszty dokumentacji technicznej, 
pozwoleń, ocen itp. 

  

20.3. Kształtowanie przekroju podłużnego 
i poprzecznego oraz układu poziomego 
koryta cieku naturalnego, wykraczające 
poza działania związane z utrzymaniem 
wód, w tym: 

  

20.3.1. koszty dokumentacji technicznej, 
pozwoleń, ocen itp. 

  

20.4. Suma pkt 20.1-20.3, w tym:   
20.4.1. koszty ogólne związane z 
przygotowaniem i realizacją projektu 

  

20.4.2. nakłady na ochronę środowiska   
20.4.3. koszty wykupu gruntów   
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21.  Finansowanie projektu 

21.1. Suma kosztów realizacji 
projektu, w tym:  

 
..................................................... zł 

21.1.1. budowa lub modernizacja 
urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, w tym: 
 

 
..................................................... zł 

koszty kwalifikowalne realizacji 
projektu 

 
..................................................... zł 

koszty niekwalifikowalne realizacji 
projektu 

 
..................................................... zł 

21.1.2. budowa lub modernizacja 
urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych oraz kształtowanie 
przekroju podłużnego 
i poprzecznego oraz układu 
poziomego koryta cieku 
naturalnego, wykraczające poza 
działania związane z utrzymaniem 
wód, w tym: 
 

 
...................................................... zł 

koszty kwalifikowalne realizacji 
projektu 
 

 
..................................................... zł 

koszty niekwalifikowalne realizacji 
projektu 

 
.................................................... zł 

21.2. Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych – koszty kwalifikowalne (w zł) 

 

w % kosztów kwalifikowalnych  100 % 21.2.1. Maksymalny poziom 
współfinansowania projektu  

kwota (w zł)  
21.2.2. Źródła finansowania 
Środki publiczne, w tym: 100 %             =                      zł  

EFOiGR – Sekcja Orientacji (maks. 50 %) =                       zł  

(maks. 30 %)  =                      zł  
budżet państwa, w tym: (min. 20 %)2)  =                      zł  

poniesione wydatki na opracowanie 
dokumentacji technicznej 

  

środki rezerwy celowej   

21.3. Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych oraz kształtowanie przekroju podłużnego 
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, 
wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód – koszty 
kwalifikowalne (w zł) 

 

21.3.1. Maksymalny poziom w % kosztów kwalifikowalnych  100 % 

                                                 
2) Środki, które zostaną zwrócone przez właścicieli gruntów w ratach - po zakończeniu realizacji projektu. 
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współfinansowania projektu  kwota (w zł)  
21.3.2. Źródła finansowania 
Środki publiczne, w tym: 100 %            =                        zł  

EFOiGR – Sekcja Orientacji (maks. 80 %)  =                       zł  

budżet państwa, w tym: (min. 20 %)     =                       zł  

wydatki poniesione na opracowanie 
dokumentacji technicznej 

  

środki  z rezerwy celowej   
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V. Informacja o załącznikach 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  

załączników 
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VI. Oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie projektu 
 
1. Wnioskuję o udzielenie dofinansowania w wysokości............................................zł 

(słownie: ..………..………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………….………….......). 

 
2. Oświadczam, że na wyżej wymieniony projekt nie uzyskałem i nie będę ubiegał się 

o dofinansowanie lub pomoc finansową z bezzwrotnych lub preferencyjnych środków 
pomocy krajowej lub zagranicznej.  

 
3. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe  

i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
 
4. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli 

na miejscu (wizytacji terenowej) i kontroli dokumentów. 
 

 
.......................................................    ………………………………………… 
         ( miejscowość i data)                      (podpis) 

 


