
Aplikacja – Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych – Osuwiska (EWZPOsuwiska) 

EWZPOsuwiska został stworzony w celu zoptymalizowania i ujednolicenia zgłaszania potrzeb 

przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych związanych  

z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.  

Jak działa aplikacja? 

Aplikacja EWZPOsuwiska działa na przeglądarce FIREFOX.  

Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu się i wprowadzeniu indywidualnego loginu 

oraz hasła.  

Do aplikacji EWZPOsuwiska 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.  

Zgłoszony wykaz zadań jednostka samorządowa może tylko raz zatwierdzić, co będzie 

skutkowało zakończeniem dostępu do aplikacji dla jednostki samorządu terytorialnego i nie 

będzie możliwości przywrócenia do niej dostępu, dlatego należy dokonać dokładnej  

i rozważnej analizy zgłaszanych zadań.  

Brak zatwierdzenia wykazu w aplikacji będzie równoznaczne z niewprowadzeniem zadań.  

Problemy informatyczne związane z aplikacją EWZPOsuwiska oraz pytania w zakresie 

merytorycznym można zgłaszać 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 polegających na naprawie, odbudowie, 

budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, 

uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.  

Istotne elementy dotyczące zgłaszanego zadania:  

Minimalna wartość zadania: 40 tys. zł 

Minimalna kwota dofinansowania zadania: 32 tys. zł  

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

wartości dotacji. W przypadku zamówień lub konkursów, których przedmiotem jest więcej niż 

jedno zadanie, progi, o których mowa powyżej, ustala się jako odpowiednią wielokrotność kwot 

40 tys. zł i 32 tys. zł. 



Zgłaszane zadania winny być pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół 

Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz 

Usuwania ich Skutków (obligatoryjnie należy podać datę i nr opinii).  

Pozytywna rekomendacja Wojewódzkiego Zespołu jest podstawą do wnioskowania o środki 

na dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Pozytywna opinia Wojewódzkiego Zespołu do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest 

podstawą do wnioskowania o środki na projekt budowlany.  

Pozytywna opinia Wojewódzkiego Zespołu do projektu budowlanego jest podstawą do 

wnioskowania o dofinansowanie właściwych robót stabilizujących, a także do wnioskowania 

o dofinansowanie wykupu gruntów (pod warunkiem rekomendacji przez Wojewódzki Zespół).  

W przypadku wystąpienia różnic w kilometrażu drogi, po wykonaniu dokumentacji projektowo-

budowlanej, należy zaktualizować nazwę zadania (wymagana opinia Wojewódzkiego 

Zespołu).  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy: 

 nazwa zadania powinna być zgodna z nazwą zadania zaopiniowanego przez 

Wojewódzki Zespół. 

Nazwa zadania powinna zawierać dane umożliwiające lokalizację zadania, jak i ustalenie 

jego zakresu w szczególności kilometraż i/lub numer działki i nr osuwiska. Lokalizacja 

powinna odpowiadać danym zawartym w protokole Komisji Wojewódzkiej albo Raporcie 

z wizytacji terenowej, Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska i pozostałych dokumentach 

wypełnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku dróg należy wpisać 

numer drogi oraz nazwę ciągu drogowego zgodną z Uchwałą Zarządu Województwa 

Małopolskiego. W zadaniu gdzie występują prace mierzalne, tj. odbudowa drogi, kanalizacji 

itd. nazwa zadania winna odzwierciedlać kilometraż w jakim będzie ono realizowane. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność nazw własnych używanych przez 

jednostkę, oraz na literówki w używanych przez jednostkę nazwach własnych. 

 nazwa zadania powinna brzmieć:  

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: … (nazwa 

zadania powinna być zgodna z nazwą zadania zaopiniowanego przez Wojewódzki Zespół)  

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: … (nazwa zadania 

powinna być zgodna z nazwą zadania zaopiniowanego przez Wojewódzki Zespół)  

Wykup gruntów w ramach zadania pn.: … (nazwa zadania powinna być zgodna z nazwą 

zadania zaopiniowanego przez Wojewódzki Zespół) 

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: … (nazwa zadania powinna być zgodna 

z nazwą zadania zaopiniowanego przez Wojewódzki Zespół)  

 data wystąpienia zdarzenia - należy podać z Karty dokumentacyjnej osuwiska, 

 planowana data zakończenia prac – należy wskazać rok zakończenia realizacji 

zadania zgłoszonego do dofinansowania, 



 planowana całkowita wartość zadania - należy uwzględnić koszty już poniesione  

(np. wykonane dokumentacje) oraz koszty planowane do wykonania zadania, 

 planowana wartość zadania do realizacji – należy uwzględnić koszty na realizację 

zadania w danym roku, 

 zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności lub rozpoczęte 

procedowanie w tym zakresie. Zadania powinny znajdować się w kompetencjach jednostki 

samorządu terytorialnego, nieruchomości, na których wykonywane są prace stabilizacyjne 

powinny stanowić własność jednostki lub jednostka winna posiadać zgodę ich właścicieli. 

 

W uzasadnieniu należy podać m.in.:  

 pilność wykonania prac,  

 gotowość do realizacji w danym roku kalendarzowym (budżetowym), 

 stopień zaawansowania przygotowania zadania, tj. dokumenty pozwalające rozpocząć 

proces inwestycyjny (np. decyzja o pozwoleniu na budowę), 

 ciągłość realizacji zadań (rozpoczęte w latach ubiegłych, posiadana dokumentacja), 

 stosunek wartości chronionej infrastruktury technicznej samorządów do przewidywanych 

kosztów jej zabezpieczenia, 

 znaczenie przedsięwzięcia w ujęciu lokalnym i ponadlokalnym. 

 

UWAGA: w przypadku dofinansowania realizacji zadań związanych ze stabilizacją osuwisk  

i zabezpieczeniem infrastruktury komunalnej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 

przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie 

Ocena dokumentacji, dokonana przez Wojewódzki Zespół, stanowi ocenę zawartych  

w niej rozwiązań w aspekcie celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy 

dotacji, tj. wydatkowania środków publicznych zgodnie z tymi zasadami. Ostateczna 

wartość dofinansowania oraz koszt kwalifikowalny zadania, jest ustalany na etapie 

przygotowania umowy dotacji i poprzedzony weryfikacją przedłożonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego dokumentów do zawarcia umowy. 

 Nazwa zadania w umowie dotacji określa cel przeznaczenia dofinansowania. 

 

 


