
                                      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2022 r. 

Poz. 1220 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526 oraz z 2022 r. poz. 285) w § 11 w ust. 5 pkt 10 otrzymuje 

brzmienie: 

„10) podlaskiego: 

a) planowana operacja dotyczy: 

– budowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, lub ujęcia wody, z wyłączeniem przy-

domowych oczyszczalni ścieków – 6 punktów, 

– przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, lub ujęcia wody, z wyłączeniem przy-

domowych oczyszczalni ścieków – 3 punkty, 

b) planowana operacja dotyczy budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej i będzie 

realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia w stosunku do średniej wojewódzkiej gęstości zalud-

nienia, ustalona według danych GUS, wynosi: 

– nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia – 6 punktów, 

– powyżej 50% i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia – 3 punkty, 

– powyżej 75% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia – 1 punkt;”. 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1950). 



                    

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1220 

 

 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 7 lutego 2022 r. i niezakończonymi przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy stosuje się przepisy rozpo-

rządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski 
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