
Aplikacja – Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych (EWZP) 

EWZP został stworzony w celu zoptymalizowania i ujednolicenia zgłaszania potrzeb przez 

jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych związanych 

z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze 

komunalnej.  

 

Jak działa aplikacja? 

 

Aplikacja EWZP działa na przeglądarce FIREFOX.  

 Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu się i wprowadzeniu indywidualnego 

loginu oraz hasła.  

 

 Do aplikacji EWZP nie należy kopiować danych tylko wpisywać. 

 

 Po wprowadzeniu zadań należy "kliknąć" przycisk „SPRAWDŹ”, a następnie „Prześlij do 

MUW”, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem wykazu zadań. Każda jednostka 

samorządowa posiada  jednorazową możliwość zatwierdzenia wprowadzonych zadań, 

co skutkuje zakończeniem dostępu do aplikacji, dlatego należy dokonać dokładnej 

i rozważnej analizy zgłaszanych zadań.  

 

 Aplikacja nie posiada trybu automatycznego  przesyłania zadań do MUW po uprzednim ich 

wprowadzeniu. Brak zatwierdzenia - „Prześlij do MUW” - wykazu w aplikacji będzie 

równoznaczne z  niewprowadzeniem zadań. 

  

 Problemy informatyczne związane z aplikacją EWZP oraz pytania w zakresie 

merytorycznym można zgłaszać tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej (właściwe 

adresy e-mail do kontaktu są podane w aplikacji w zakładce Kontakt).  

 

Wymogi formalne dla zgłaszanych zadań: 

 

Zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego zadania winny spełniać warunki 

określone w obowiązujących Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową 

i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących znamiona klęski żywiołowej.  

 

Istotne elementy dotyczące zgłaszanych zadań: 

 

 Wszystkie zgłaszane przez jednostkę zadania muszą być ujęte w protokołach Komisji 

Wojewódzkiej, przy założeniu, że straty wywołane klęską żywiołową w danym roku są nie 

mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki za rok bezpośrednio poprzedzający rok 

wystąpienia klęski żywiołowej.  

 

 Zgłaszane powinny być tylko takie zadania (obiekty), dla których planowany zakres robót 

nie budzi wątpliwości z celami przeznaczenia rezerwy.    

 

 Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia minimalnej wartości zadania i minimalnej 

wartości dotacji, chyba że zadania te są ze sobą funkcjonalnie związane. W każdym 



przypadku należy dokonać analizy zakresu uszkodzeń obiektu opisanych w  protokole 

Komisji Wojewódzkiej, aby właściwie ustalić kwalifikowalność kosztów zadania. 

 

 Minimalna wartość zadania: 50 tys. zł .  

 

 Minimalna kwota dofinansowania zadania: 40 tys. zł. 

 

 Nazwa zadania powinna określać rodzaj robót budowlanych (remont lub przebudowa lub 

odbudowa) każdego z elementów zadania. 

 

 Rodzaj klęski żywiołowej należy podać zgodnie z protokołem Komisji Wojewódzkiej 

w którym jest ujęty obiekt będący przedmiotem zadania. 

 

 Należy podać nr działki ewidencyjnej na której znajduje się obiekt oraz nazwę 

miejscowości. 

 

 Należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową (dział, rozdział i paragraf).  

O zakwalifikowaniu robót do wydatków inwestycyjnych lub wydatków bieżących 

decydują wyłącznie kryteria rzeczowe, a więc techniczne, a nie finansowe, nie ma 

znaczenia wartość planowanych do poniesienia nakładów. Przedmiotowej kwalifikacji prac 

powinien dokonać właściwy merytorycznie pracownik. Prawidłowość kwalifikacji prac 

powinna zostać zweryfikowana przez skarbnika jednostki. Prace powinny być finansowane 

w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej niezależnie od wartości. 

 

 Obligatoryjnie należy wskazać spodziewane efekty rzeczowe zadania oraz uzasadnienie 

do wniosku.  

W uzasadnieniu należy podać m.in.:  

 potrzebę realizacji zadania, 

 pilność wykonania prac (np. ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców),  

 formalna możliwość realizacji zadania, w tym stopień zaawansowania przygotowania 

zadania, tj. dokumenty pozwalające rozpocząć proces inwestycyjny (np. decyzja 

o pozwoleniu na budowę), 

 gotowość do realizacji w danym roku kalendarzowym (budżetowym), 

 znaczenie przedsięwzięcia m.in. dla mieszkańców. 

 

Dodatkowe wymogi dla zgłaszanych zadań: 

 

 Zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Małopolskiego 11 września 2020 r. Instrukcją 

szacowania i weryfikacji strat powstałych w infrastrukturze komunalnej jednostek 

samorządu terytorialnego w wyniku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej,  do momentu zakończenia procedury zaliczenia drogi do jednej z kategorii 

dróg publicznych jednostka nie może się ubiegać o dofinasowanie jej 

remontu/przebudowy/odbudowy, w tym również obiektów inżynierskich w jej ciągu ze 

środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

   

 Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności lub udokumentowane 

rozpoczęte procedowanie w tym zakresie, w szczególności obiekty nie mogą być 

zlokalizowane na działkach będących przykładowo własnością osób prywatnych, parków 

narodowych, gospodarstwa leśnego lasy państwowe, itp.;  

 



 Zadania nie mogą znajdować się w granicach obszarów osuwiskowych o różnym 

stopniu aktywności. 

 

 W nazwie zadania dotyczącego drogi lub obiektu inżynierskiego zlokalizowanego 

w ciągu drogi należy podać numer tej drogi oraz poprawną nazwę ciągu drogowego zgodną 

z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zakres kilometrażowy i precyzyjne nazwy zadań, w tym na poprawność nazw własnych 

używanych przez jednostkę.  

 

 Przed ostatecznym zgłoszeniem zadania należy bezwzględnie dokonać jego obmiaru.  

 

 Zakres rzeczowy zgłaszanego zadania powinien znaleźć odzwierciedlenie w nazwie 

zadania. 

 

Uwaga: 

 

Ostateczna wartość dofinansowania zadania jest ustalana na etapie przygotowania umowy na 

dofinansowanie po analizie przedłożonego wniosku wraz z dokumentami przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Również na tym etapie dokonywane jest sprawdzenie stanu 

prawnego obiektów objętych wnioskiem. Ciężar wskazania spełnienia przesłanek oraz 

wymogów formalnych do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji w całości leży 

po stronie wnioskodawcy.  

 

Proponowane wzory nazw zadań: 

 

1) Wzór nazwy zadania dotyczącego drogi:  

Odbudowa/Przebudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) ,,nr drogi” „nazwa 

drogi” w miejscowości …, w km x+xxx – x+xxx  

2) Wzór nazwy zadania dotyczącego drogi wraz z obiektem inżynierskim:  

Odbudowa/Przebudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) ,,nr drogi” „nazwa 

drogi” w miejscowości …, w km x+xxx – x+xxx wraz z odbudową/przebudową/remontem 

mostu/przepustu/kładki w km x+xxx  

3) Wzór nazwy zadania dotyczącego obiektu inżynierskiego:  

Odbudowa/Przebudowa/Remont mostu/przepustu/kładki w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/ 

wojewódzkiej) ,,nr drogi” „nazwa drogi” w miejscowości …,  w km x+xxx.  

4) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy przepustu w postaci obiektu 

mostowego:  

Odbudowa przepustu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) ,,nr drogi” „nazwa 

drogi” w miejscowości …, w km x+xxx w postaci obiektu mostowego w km x+xxx. 


