
 

 

 

UCHWAŁA NR 35/1690/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 12 września 2018 r. 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację  
o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.1), art. 6 ust. 3 pkt 3 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 2018 r., poz. 627) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 

operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków  

i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1737, z późn. zm.2), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości listę operacji zawierającą informację 

o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 

publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

§ 2. Lista operacji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Podanie do publicznej wiadomości listy operacji, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez 

zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, poświęconej funduszom unijnym www.mojregion.eu oraz na tablicy ogłoszeń  

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 oraz 1432. 
2 Zmiana tekstu wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r., poz. 154. 


