UCHWAŁA Nr 1177/20
ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały Zarz du Województwa Małopolskiego nr 902/20
z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyj cia zaktualizowanej listy zawieraj cej
informacj o kolejno ci przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza
umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu
„Gospodarka wodno- ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
zwi zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie
energii” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z pó n. zm.), w zwi zku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217, z pó n. zm.), uwzgl dniaj c zapisy art.
66 ust. 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj ce rozporz dzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z pó n. zm.), art. 7
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz dzania ni i monitorowania jej oraz
uchylaj ce Rozporz dzenia Rady (EWG) nr 352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr
814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str.
549), rozporz dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniaj cego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarz dzania finansami, rozliczania
rachunków, zabezpiecze oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18
z pó n.zm.) oraz zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
zaakceptowanego decyzj wykonawcz Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00
z dnia 12 grudnia 2014 r. i Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno- ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 526),
Zarz d Województwa Małopolskiego uchwala, co nast puje:

§1
Zmienia si Uchwał Nr 902/20 Zarz du Województwa Małopolskiego z dnia
2 lipca 2020 roku w sprawie przyj cia zaktualizowanej listy zawieraj cej informacj
o kolejno ci przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach
II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodnociekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ten sposób, e:
1) Zał cznik nr 1 do tej uchwały „Zaktualizowana lista operacji informuj ca o
kolejno ci przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno- ciekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla II naboru, przeprowadzonego
w okresie od 16 wrze nia 2019 r. do 14 listopada 2019 r.” otrzymuje brzmienie
zał cznika do nr 1 niniejszej uchwały.
2) List , o której mowa w ust. 1, podaje si do publicznej wiadomo ci na stronie
internetowej www.fundusze.malopolska.pl.
§2

Wykonanie uchwały powierza si Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich.
§3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE
Na podstawie § 15 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno- ciekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudow wszystkich rodzajów małe infrastruktury, w tym inwestycji w energi
odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 526), wła ciwy organ samorz du
województwa albo samorz dowa jednostka, po zako czeniu sprawdzenia spełniania
warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej
wiadomo ci list operacji informuj c o kolejno ci przysługiwania pomocy na operacje
typu „Gospodarka wodno- ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
zwi zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii”
obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Konieczno zmiany listy stanowi cej zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały, wynika
z uwolnienia rodków w skutek wycofania si jednego z wnioskodawców po przyj ciu
zaktualizowanej listy operacji informuj cej o kolejno ci przysługiwania pomocy na
operacje typu Gospodarka wodno- ciekowa w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii”
obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla II naboru,
przeprowadzonego w okresie od 16 wrze nia 2019 r. do 14 listopada 2019 r., uchwał
nr 902/20 ZWM z dnia 2 lipca 2020 r., zwi kszenia dost pnych rodków z uwagi na
ró nice kursowe oraz zło enia pro by o przywrócenie terminów przez dwóch
wnioskodawców, którzy z uwagi na stan zagro enia epidemicznego uchybili terminy
zło enia uzupełnie i nie zostali umieszczeni na li cie przyj t uchwał nr 902/20 ZWM
mimo wysokich miejsc na li cie rankingowej po ocenie punktowej, przyj tej uchwał
nr 103/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
Zgodnie z powy szym:
1) do oceny przywrócony został wniosek Gminy Gorlice pn. „Budowa sieci
wodoci gowej w Bielance” oraz wniosek Gminy Słaboszów pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa
sieci wodoci gowej w miejscowo ci Słupów”, których terminy zostały uchybione
z przyczyn zwi zanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagro enia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e i chorób
zaka nych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322,
374 i 567), wskazane wnioski otrzymały pozytywn ocen merytoryczn ;

2) na Wniosek beneficjenta wycofany został w cało ci wniosek Gminy Charsznica
pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni cieków”;
3) w skutek ró nic kursowych oraz uwalniania si
rodków zweryfikowany został
wniosek Gminy Bystra-Sidzina pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni cieków
na terenie Gminy Bystra–Sidzina”, który otrzymał pozytywn ocen merytoryczn .
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa dziernika
2015 r. w sprawie wysoko ci limitów rodków dost pnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach okre lonych działa lub poddziała Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z pó n. zm.), na
dzie podejmowania uchwały Samorz d Województwa Małopolskiego dysponuje
rodkami finansowymi w wysoko ci 23 321 663 euro, zgodnie z obowi zuj cym
kursem euro z dnia 30 lipca 2020 r. – 4,408 zł, tj. 102 407 915,18 zł.
Ponadto w zał czniku nr 1 do uchwały dokonuje si korekty numerów porz dkowych,
projektów wybranych do realizacji przez ZWM (kolumna „L.p.”).

Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 1177/20
Zarz du Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Zaktualizowana lista operacji informuj ca o kolejno ci przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno- ciekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 dla II naboru, przeprowadzonego w okresie od 16 wrze nia 2019 r. do 14 listopada 2019 r.

L.p.

Pozycja
na li cie

Nazwa/imi
i nazwisko
podmiotu
ubiegaj cego si
o przyznanie
pomocy

Numer
Tytuł operacji
identyfikacyjny

1

1

Gmina Nawojowa

063127653

2

2

Gmina Zakliczyn

062752564

3

3

4

4

5

5

Gmina Babice

063039736

6

6

Gmina Raba Wy na

063172762

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska
Przedsi biorstwo
Usług Komunalnych
Korzenna Spółka
z o.o.

063253214

063565423

Kwota pomocy
(zł)

Liczba
uzyskanych
punktów

Rozbudowa sieci wodoci gowej
i kanalizacyjnej na ulicy Malinowej w Nawojowej
Budowa kanalizacji sanitarnej przebiegaj cej
przez m. Lusławice, Fa ciszowa wraz z
rozbudow sieci wodoci gowej zlokalizowanej w
m. Lusławice i Roztoka
Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

73 948,00

27

2 000 000,00

24,5

1 633 528,00

24

Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie Gminy Korzenna wraz z dostaw ci gnika
rolniczego oraz wozu asenizacyjnego.

453 424,00

24

1 977 999,00

24

1 491 406,00

23

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowa sieci wodoci gowej
w miejscowo ci Babice
Budowa kanalizacji sanitarnej dla prawobrze nej
cz ci Raby Wy nej wraz z ł cznikiem kanalizacji
pomi dzy lewobrze n Rab , a prawobrze n
Rab w dolnej cz ci Raby Wy nej.

7

7

Gmina Tuchów

063102450

8

8

Gmina Nowy Wi nicz

063238012

9

9

Gmina Ryglice

063139640

10

10

Gmina Wadowice

062706413

11

11

Spółka Komunalna
SKAWA Jordanów
Spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci

075824946

12

12

Zakład Wodoci gów
i Kanalizacji sp. z o.o.

13

Budowa przydomowych oczyszczalni cieków
w gminie Tuchów
Przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowo ci Leksandrowa
Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci
Zalasowa przy ul. Karpackiej.
Budowa sieci wodoci gowej do miejscowo ci
Wysoka - Etap I wraz z budow przydomowej
oczyszczalni cieków

692 230,00

23

1 096 305,00

23

149 990,00

23

1 974 160,00

22,5

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz
przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowo ci Ł townia

815 197,00

22,5

075758255

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowo ci Ponice oraz sieci wodoci gowej
w Chabówce w gminie Rabka - Zdrój

1 285 687,00

22,5

13

Gminne
Przedsi biorstwo
Kanalizacyjne w
Niedomicach
sp. z o.o. (gm. abno)

075820973

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Pasieka Otfinowska

1 999 832,00

22

14

14

Gmina Tuchów

063102450

1 132 164,00

22

15

15

Gmina Lanckorona

062706292

845 937,00

22

16

16

17

17

Miejski Zakład
Wodoci gów i
Kanalizacji Spółka
z ograniczon
odpowiedzialno ci
(gm. K ty)
Gmina Rzepiennik
Strzy ewski

Rozbudowa sieci wodoci gowej w Gminie Tuchów
w miejscowo ciach: Jodłówka Tuchowska,
Lubaszowa i Zabł dza
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowo ci Lanckorona

065863860

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Bulowice - etap II oraz rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec

1 950 432,00

21,5

062982126

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej
w Gminie Rzepiennik Strzy ewski

1 074 309,00

21,5

18

18

Wadowickie
Przedsi biorstwo
Wodoci gów i
Kanalizacji Spółka
z o.o.

19

19

Gmina Wolbrom

063094973

20

20

Gmina Lubie

062539835

21

21

Gmina Biały Dunajec

064064244

22

22

23

23

24

24

Gminny Zakład
Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.
w Bobowej
"Wodoci gi
Niepołomice" sp.
z o.o.
Przedsi biorstwo
Usług Komunalnych
w Michałowicach
Sp. z o.o

075740905

071893105

065892760

071867103

25

25

Gmina Michałowice

062608585

26

26

Gmina Trzciana

063209403

27

27

Gmina egocina

063160871

Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci
Wysoka - Etap II - odcinki: M101-g38, W195-Z40,
D15-D70, Z131.1A-Z131.18 wraz z si gaczami
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Łobzów i Zabagnie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Lubie Zagrody Pleba skie
Przebudowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci
Sierockie
Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie Gminy Bobowa oraz budowa sieci
wodoci gowej i sieci kanalizacyjnej wraz z
oczyszczalni w miejscowo ci Jankowa
Rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowo ci Wola Batorska, gmina
Niepołomice
Poprawa gospodarki wodno - ciekowej na terenie
Gminy Michałowice poprzez budow zbiornika
wyrównawczego wody pitnej z komor zasuw i
hydroforni wraz z infrastruktur towarzysz c
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Raciborowice
Poprawa gospodarki wodno ciekowej na terenie
Gminy Michałowice poprzez budow zbiornika
wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z
budow sieci wodoci gowej w miejscowo ci
Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowo ci Masłomi ca.
Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod i
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Trzciana.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Ł kta Górna i rozbudowa sieci wodoci gowej w
miejscowo ci Bytomsko

1 921 868,00

21

806 675,00

21

567 293,00

21

794 565,00

21

1 505 732,00

21

1 971 132,00

20,5

1 571 032,00

20,5

1 836 034,00

20,5

417 926,00

20,5

225 132,00

20,5

28

28

Miasto i Gmina
Piwniczna Zdrój

063605961

29

29

Zakład Wodoci gów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
(gm. Andrychów)

065921091

30

Miejski Zakład
Wodoci gów i
Kanalizacji Spółka
z ograniczon
odpowiedzialno ci
(gm. Kalwaria
Zebrzydowska)

063621410

31

30

Miejski Zakład
Wodoci gów i
Kanalizacji Spółka
z ograniczon
odpowiedzialno ci
(gm. Kalwaria
Zebrzydowska)

063621410

32

31

Gmina Ple na

062736172

33

32

Gmina Czchów

062548710

34

33

Zwi zek Gmin
Dorzecza Górnej
Raby i Krakowa

075817091

35

34

Gmina Mszana Dolna

036375215

36

35

Gmina Łu na

063036125

37

36

Gmina Łapanów

063074095

30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowo ci Wierchomla Wielka i Wierchomla
Mała, etap III, IV, V
Budowa sieci wodoci gowej wraz z dwiema
pompowniami wody i jednym zbiornikiem
wodoci gowym dla miejscowo ci: Targanice i
Brzezinka w Gminie Andrychów

1 893 055,00

20,5

2 000 000,00

20

Budowa sieci wodoci gowej w m. Barwałd Górny
(przysiółek Wyr by - Kamieniec)

670 785,00

20

Budowa sieci wodoci gowej w m. Barwałd Górny
(przysiółek arek)

460 553,00

20

138 849,00

20

230 062,00

20

1 760 926,00

19,5

142 077,00

19,5

1 087 564,00

19,5

1 914 347,00

19,5

Rozbudowa sieci kanalizacji bytowej
w miejscowo ci Janowice
Rozbudowa sieci wodoci gowej wraz z budow
hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. PiaskiDru ków, gm. Czchów
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Ni nej etap III
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Ni nej etap II
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie
sołectw Mszanka i Wola Łu a ska (Gmina Łu na)
Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na
terenie gminy Łapanów

38

37

Gmina Stryszów

062735416

39

38

Gmina Tymbark

063167125

40

39

Gmina Niepołomice

063628684

41

40

Gmina D bno

06384726

42

41

Gmina Czernichów

063189725

43

42

Gmina Wielka Wie

063232033

44

43

Gmina Szczucin

063164656

45

44

Gmina Lipnica
Murowana

063097296

46

45

Gmina Zator

062547874

47

46

Gmina Ksi

48

47

49

47

50

48

Wielki

Zwi zek
Mi dzygminny ds.
Wodoci gów i
Kanalizacji w Brzesku
Zwi zek
Mi dzygminny ds.
Wodoci gów i
Kanalizacji w Brzesku
Gmina Limanowa

063067626

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu
O rodka Wczasowo - Rekolekcyjnego CARITAS
im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu
Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci
wodoci gowej w miejscowo ci Le nica
Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w
Gminie Tymbark
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w
miejscowo ci Zabierzów Boche ski
Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. D bno D bczak, Jastew - Lesisko, Por bka Uszewska Rogal na terenie Gminy D bno
Modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowo ci Rusocice
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
B dkowice - faza V
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowo ciach Szczucin i Lubasz, gmina
Szczucin
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci
Rajbrot w Gminie Lipnica Murowana
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Grodzisko, gm. Zator
Poprawa stanu gospodarki wodno - ciekowej na
terenie Gminy Ksi Wielki - etap III

1 104 740,00

19,5

1 876 421,00

19,5

2 000 000,00

19

1 972 855,00

19

1 980 786,00

19

1 991 449,00

19

1 564 231,00

19

1 963 097,00

19

2 000 000,00

19

2 000 000,00

19

075805275

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z
przepompowni cieków

591 880,00

19

075805275

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na
działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w
miejscowo ci Jasie .

433 214,00

19

063168135

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Siekierczyna, gmina Limanowa

665 450,00

18,5

51

49

Zakład Wodoci gów
i Kanalizacji w
Miechowie sp. z o.o.

075821640

52

50

Gmina Nied wied

062570154

53

51

Gmina Radłów

063854822

54

52

Gmina Sułoszowa

063179673

55

53

Gmina Moszczenica

063081474

56

54

Gmina
Wietrzychowice

063029403

57

55

Gmina My lenice

063189434

58

56

Gmina Liszki

060915081

59

57

Gmina Lisia Góra

063102904

60

58

Gmina Spytkowice
(p. wadowicki)

063186026

61

59

Gmina Proszowice

063607535

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie
miejscowo ci: Biskupice i Falniów w gminie
Miechów
Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla cieków
komunalnych w miejscowo ci Por ba Wielka w
Gminie Nied wied
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Ł ka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa,
przebudowa - modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Niwce
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budow sieci
wodoci gowej w miejscowo ci Wola Kalinowska,
Gmina Sułoszowa.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci gowej w Staszkówce Gmina Moszczenica
- poprawa ycia mieszka ców, ochrona
rodowiska naturalnego
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami dla miejscowo ci Jadowniki Mokre,
wraz z rozbudow sieci wodoci gowej w
Wietrzychowicach.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowo ci Głogoczów i w
miejscowo ci Krzyszkowice etap V-cz
I
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na
terenie Gminy Liszki poprzez: 1. Przebudow i
rozbudow sieci wodoci gowej w miejscowo ci
Mników, 2. Budow zbiorników wodnych wraz z
niezb dn infrastruktur w Czułowie
Budowa sieci kanalizacyjnej w cz ci Gminy Lisia
Góra
Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na
wod pitn w miejscowo ci Ryczów w gminie
Spytkowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Klimontów, Opatkowice, etap I oraz budowa

186 093,00

18,5

1 999 709,00

18,5

1 999 995,00

18,5

410 354,00

18,5

1 081 608,00

18,5

1 930 617,00

18,5

1 710 546,00

18

1 734 272,00

18

1 754 909,00

18

852 741,00

18

2 000 000,00

18

kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Jakubowice
etap II

62

59

Wodoci gi
Proszowickie sp.
z o.o.

071917981

63

60

Gmina Szczurowa

063152030

64

61

Gmina Tomice

062732890

65

62

Gmina Laskowa

063103486

66

63

Gmina Szerzyny

062594912

67

65

Gmina Czchów

062548710

68

65

Gmina Czchów

062548710

69

66

063085361

70

67

063242873

71

68

! "

Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie Gminy Proszowice wraz z zakupem wozu
asenizacyjnego
Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
obszarze Gminy Szczurowa
Budowa sieci wodoci gowej Tomice-Witanowice
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Laskowa
Poprawa gospodarki wodno- ciekowej na terenie
Gminy Szerzyny: poprzez budow kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w miejscowo ci Ołpiny
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota
Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ciach
Jurków, Tymowa, Tworkowa

18

698 648,00

18

971 643,00

18

1 915 356,00

18

55 164,00

18

704 487,00

18

955 590,00

18

1 117 354,00
Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci
wodoci gowej w miejscowo ci Słupów

#
!

063864205
Razem

data sporz dzenia listy:
27 sierpnia 2020 r.

1 006 550,00

$

%
!

"

1 264 198,00

20,5

1 816 803,00

'

&

88 872 915,00

