Retencja małych zbiorników wodnych
Zasady wypełniania ankiety oraz ubiegania się o realizację inwestycji
przez jednostki samorządu terytorialnego

1. Podstawowym celem planowanych inwestycji winno być zwiększenie retencji wodnej
dla celów rolniczych oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej uŜytków rolnych.
2. Inwestycje dotyczyć mogą realizacji projektów polegających na budowie lub remoncie
zbiorników wodnych związanych funkcjonalnie z urządzeniami melioracji
podstawowych i ciekami naturalnymi, budowli piętrzących słuŜących regulacji
poziomu wód i retencjonowaniu wód publicznych.
3. Planowane inwestycje muszą być zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. Wyłączeniu podlegać będą zadania słuŜące celom komunalnym.
Planowane zadanie nie moŜe być dofinansowane za środków Unii Europejskiej
w ostatnich pięciu latach, a takŜe musi wykraczać poza działania związane z bieŜącym
utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracyjnych.
4. Inwestycje muszą być zlokalizowane na obszarach wiejskich. Obszary wiejskie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejscowości znajdujące się
w granicach administracyjnych:
 gmin wiejskich,
 gmin miejsko–wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców,
 gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców.
5. W przypadku wyboru inwestycji do realizacji JST zobowiązane będą do:
• wykazania własności Skarbu Państwa w stosunku do gruntów objętych planowaną
inwestycją. W przypadku konieczności zajęcia gruntów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa niezbędne będzie przedłoŜenie wstępnej zgody
właścicieli gruntów na ich sprzedaŜ, według wyceny sporządzonej przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego;
 opracowania lub współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji
technicznej oraz geodezyjnej, obejmującej ustalenie linii brzegu i rozgraniczenie
gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w myśl art. 15 Prawa
Wodnego, oraz jej przeniesienia na Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku celem wykonania inwestycji;
 zachowania osiągniętego celu przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności
ostatecznej.
6. Ankieta sporządzana jest na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko
Pomorskiego
Urzędu
(www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl).
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7. NaleŜy starannie wypełnić wyłącznie białe pola ankiety (nie naleŜy wypełniać
zaciemnionych pól). Ankietę naleŜy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować
lub wypełnić ręcznie, czytelnie, długopisem koloru czarnego lub niebieskiego.
8. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w przewidzianych dla nich tabelach
ankiety, naleŜy je zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopiach stron ankiety) lub
– jeśli ankieta wypełniana jest w wersji elektronicznej – wstawić dodatkowe wiersze.
9. Liczba znaków w poszczególnych rubrykach jest nieograniczona.
10. W ankiecie naleŜy umieszczać inwestycje zgodnie z Aktualizacją programu
retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego,
dostępną na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce
PROW/Gospodarka wodna/Retencja wodna. Nie wyklucza się propozycji inwestycji
wykraczających poza ww. Aktualizację, jeśli spełniała będzie pozostałe wymogi, a jej
wykonanie będzie zasadne.
11. Wypełnioną ankietę naleŜy przesłać do dnia 31 marca 2010 roku na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń.
12. Zgłoszone przez zainteresowane JST planowane inwestycje z zakresu małej retencji
wodnej zostaną skonsultowane i przeanalizowane pod kątem moŜliwości realizacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Terminy
konsultacji będą uzgadniane indywidualnie.
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