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I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 
1. Wnioskodawca 
1.1. Forma prawna Wnioskodawcy 

          1.1.1. Osoba fizyczna           1.1.2. Wspólnicy spółki cywilnej            1.1.3. Inna forma prawna 

1.2. Osoba fizyczna 
1.2.1.Imię(imiona) 

     - 
1.2.2.Nazwisko 

     - 
1.2.3.Data urodzenia 

     - 
1.2.4.Miejsce urodzenia 

     - 
1.2.5.Seria i nr dokumentu tożsamości 

     - 
1.2.6.PESEL 

     - 
1.2.7.NIP 

     - 
1.2.8. REGON 

     - 
1.2.9.Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej 

     - 
1.2.10.Płeć 

 Kobieta             Mężczyzna              Nie dotyczy 

1.3. Inna forma prawna  
1.3.2.NIP 

586-102-37-61 
1.3.3. REGON 

000531708 

1.3.1.Nazwa 

 
Gmina Kosakowo  
 
 

1.3.4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

- 
1.4. Dane wspólników spółki cywilnej 
A 

1.4.1.Imię(imiona) 

  - 

1.4.2.Nazwisko/Nazwa 

  - 

1.4.3.Data urodzenia 

  - 
1.4.4.Miejsce urodzenia 

  - 

1.4.5.Seria i nr dokumentu tożsamości 

  - 

1.4.6.PESEL 

  - 
1.4.7.NIP 

  - 

1.4.8. REGON 

  - 

1.4.9. Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej / Numer 
w Krajowym Rejestrze Sądowym  

  - 
B 

1.4.1.Imię(imiona) 

  - 

1.4.2.Nazwisko/Nazwa 

  - 

1.4.3.Data urodzenia 

  - 
1.4.4.Miejsce urodzenia 

  - 

1.4.5.Seria i nr dokumentu tożsamości 

  - 
1.4.6.PESEL 

  - 
1.4.7.NIP 

  - 

1.4.8. REGON 

  - 

1.4.9. Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej / Numer 
w Krajowym Rejestrze Sądowym  

  -  
1.5. Miejsce zamieszkania i adres/Siedziba i adres Wnioskodawcy  
1.5.1.Województwo 

Pomorskie  
1.5.2.Powiat 

Pucki  
1.5.3.Gmina 

Kosakowo  
1.5.4.Miejscowość 

Kosakowo  
1.5.5.Ulica 

Żeromskiego  
1.5.6.Nr domu 

69 
1.5.7.Nr lokalu 

- 
1.5.8.Kod pocztowy 

81-198 
1.5.9.Poczta 

Kosakowo  
1.5.10.Nr  telefonu 

(58) 660 43 00 
1.5.11.Nr  faksu 

(58) 660 43 01 
1.5.12.Adres poczty elektronicznej 

ueprojekty@kosakowo.pl 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 
w ramach środka 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscac h 

wyładunku i przystaniach  

Program Operacyjny „Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013” 

……………………………………………………………………… 
Znak sprawy 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć, podpis, data i godzina przyjęcia 

X 

W-1/3.3 

  

  

X 
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1.6. Dane osoby upowa żnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/pełnomocnika  
1.6.1.Imię(imiona) 

Jerzy 
1.6.2.Nazwisko 

Włudzik 
1.6.3.Stanowisko/Funkcja 

Wójt Gminy Kosakowo  
1.6.4.Województwo 

Pomorskie  
1.6.5.Powiat 

Pucki  
1.6.6.Gmina 

Kosakowo  
1.6.7.Miejscowość (miejsce zamieszkania) 

Kosakowo  
1.6.8.Ulica 

Żeromskiego  
1.6.9.Nr domu 

69 
1.6.10.Nr lokalu 

- 
1.6.11.Kod pocztowy 

81-198 
1.6.12.Poczta 

Kosakowo  
1.6.13.Nr  telefonu 

(58) 660 43 00 
1.6.14.Nr  faksu 

(58) 660 43 01 
1.6.15.Adres poczty elektronicznej 

sekretariat@kosakowo.pl  
1.7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu  
1.7.1.Imię(imiona) 

Arkadiusz  
1.7.2.Nazwisko 

Gawrych  
1.7.3.Stanowisko/Funkcja 

Koordynator Biura Realizacji 
Projektów – konsultant zewn ętrzny 

1.7.4.Województwo 

Pomorskie  
1.7.5.Powiat 

Pucki  
1.7.6.Gmina 

Kosakowo  
1.7.7.Miejscowość (miejsce zamieszkania) 

Kosakowo  
1.7.8.Ulica 

Żeromskiego  
1.7.9.Nr domu 

69 
1.7.10.Nr lokalu 

- 
1.7.11.Kod pocztowy 

84-198 
1.7.12.Poczta 

Kosakowo  
1.7.13.Nr  telefonu 

(58) 660 43 03, 666 864 659 
1.7.14.Nr  faksu 

(58) 660 43 01 
1.7.15.Adres poczty elektronicznej 

a.gawrych@op.pl  
 
II. CHARAKTERYSTYKA  PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI 

1. Charakterystyka prowadzonej działalności 

 
Gmina Kosakowo jest gminą wiejską, wspólnotą samorządową prawie dziewięciu tysięcy osób 
mieszkających w dziesięciu sołectwach na terenie Gminy. Zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Gmina Kosakowo jako gmina stanowi 
jednostkę samorządu terytorialnego i wykonuje zadania publiczne określone ustawami oraz 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  
Gmina Kosakowo działa za pośrednictwem swoich organów – Wójta oraz Rady Gminy. Gmina 
Kosakowo funkcjonuje w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku a 
szczegółowo jej działalność reguluje Statut Gminy Kosakowo (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
LXIX/75/2002 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 października 2002 roku). 
 
2. Numer/numery prowadzonej działalności według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 84.11.Z 

3. Główne kierunki działalności 

3.1. 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

 
 
III. WSKAŹNIKI WYNIKU OPERACJI    
1. Inwestycje w istniej ących portach rybackich 

1.1. Kubatura nowej przestrzeni magazynowej w chłodniach (m3) 0 

1.2. Kubatura nowej przestrzeni magazynowej inna niż chłodnie (m3) 0 

1.3. Liczba operacji dotyczących instalacji przeładunkowych  0 

1.4. Liczba operacji dotyczących maszyn do produkcji lodu 0 

1.5. Liczba operacji dotyczących instalacji doprowadzających media (elektryczność, woda, paliwo) 0 

1.6. Liczba operacji dotyczących innych typów urządzeń 0 

1.7. Powierzchnia zrestrukturyzowanego nabrzeża (m2) 0 
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1.8. Długość zrestrukturyzowanego nabrzeża (metry bieżące) 0 

1.9. Powierzchnia nadająca się do użytku w ramach pierwszej sprzedaży (m2) 0 

2. Inwestycje w restrukturyzacj ę i popraw ę miejsc pracy 

2.1. Liczba miejsc wyładunku objętych operacją  0 

3. Inwestycje w budow ę lub modernizacj ę małych przystani rybackich zwi ązane z bezpiecze ństwem  

3.1. Liczba przystani rybackich objętych operacją 1 

4. Inwestycje w modernizacj ę małych przystani rybackich zwi ązane z bezpiecze ństwem  

4.1. Liczba przystani rybackich objętych operacją 1 

5. Inne 

5.1. Liczba zmodernizowanych portów rybackich  0 

5.2. Liczba zmodernizowanych miejsc wyładunku innych niż porty lub przystanie 0 

5.3. Długość wybudowanych falochronów (metry bieżące) 108 

5.4. Długość zmodernizowanych falochronów (metry bieżące) 0 

5.5. Liczba zainstalowanych urządzeń/instalacji sanitarnych i komunalnych 1 

5.6. Liczba zainstalowanych urządzeń portowych służących do wytwarzania lodu 0 

5.7. Liczba zainstalowanych myjni skrzynek  0 

5.8. Liczba operacji związanych z zainstalowaniem/modernizacją innych urządzeń portowych służących do:  

a) wyładunku 1 

b) sortowania 0 

c) konserwacji lub naprawy statków rybackich i ich wyposażenia 1 
5.9. Liczba operacji związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, 

miejscach wyładunku i przystaniach  1 
5.10.Długość wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dróg na terenie portów rybackich, 

miejsc wyładunku lub przystani oraz niezbędnych do połączeń z drogami lokalnymi (km) 0 
5.11.Liczba operacji dotyczących innej infrastruktury technicznej na terenie portów rybackich, miejsc 

wyładunku lub przystani wraz z niezbędnymi przyłączami z sieciami zewnętrznymi 0 

5.12. Liczba zakupionych środków transportu wewnętrznego w porcie lub przystani rybackiej 0 

5.13. Liczba operacji związanych z ograniczeniem zanieczyszczania środowiska morskiego 1 
5.14. Liczba operacji polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemów informatycznych do zarządzania 

działalnością połowową  0 

6. Wpływ operacji na stan zatrudnienia  
Wyszczególnienie Przed realizacją operacji Po realizacji operacji 

6.1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
(kobiety/mężczyźni) 48 / 17 48 / 17 

6.2. Pracownicy sezonowi (kobiety/mężczyźni) 0 / 0 0 / 0 
  
IV. OPIS OPERACJI 
1. Tytuł operacji 
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach  

2. Planowany cel operacji  
 
Poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju oraz obsługi łodzi rybackich stacjonujących na 

morskiej przystani rybackiej w Kosakowie 

 
3. Szczegółowy opis operacji – w przypadku operacji  o charakterze inwestycyjnym 
 
Morska przystań rybacka w Mechelinkach jest jedną z większych plażowych przystani rybackich 

na polskim Wybrzeżu na której stacjonuje na stałe osiem łodzi rybackich (MEC-1, MEC-2, MEC-4, 
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MEC-5, MEC-8, MEC-10, MEC-14, MEC-17). Łodzie wciągane są na plażę za pomocą zużytych 

technicznie wciągarek ręcznych oraz elektrycznych. Brak jest dalb ułatwiających wciąganie łodzi 

oraz pomostów. Teren przystani jest w niewielkim stopniu zabudowany kilkoma tymczasowymi, 

niewielkimi, drewnianymi boksami rybackimi będącymi w bardzo złym stanie technicznym. Na 

przystani dostępna jest również sieć energetyczna, wodociągowa oraz sanitarna. Do przystani 

prowadzi jedyna droga dojazdowa, ulica Nadmorska, wykonana z ażurowych płyt betonowych, nie 

wydzielona jako pas drogowy.  

Teren projektowanej przystani znajduje się na obszarze NATURA 2000 co istotnie komplikuje oraz 

przedłuża proces uzgadniania i projektowania dokumentacji oraz wymaga kosztownego 

przenoszenia roślin chronionych. 

 

Rybołówstwo przybrzeżne w Mechelinkach jest prowadzone od pokoleń: tradycje połowów 

morskich przez rodziny kaszubskie na Zatoce Puckiej są bardzo silne a zachowanie walorów 

kulturowych rybactwa oraz kontynuacja prowadzenia przybrzeżnej działalności połowowej stanowi 

nie tylko bezpośrednie źródło utrzymania mieszkańców Gminy ale stanowi również atrakcję 

turystyczną oraz wizytówkę Gminy.  

 

Ze względu na brak odpowiadającej obecnym standardom infrastruktury magazynowej na osprzęt 

rybacki, infrastruktury socjalnej (WC, szatnie, miejsca odpoczynku, miejsca spotkań), 

warsztatowej (warsztat, magazynek narzędzi), przechowywania, przygotowywania do sprzedaży 

oraz sprzedaży ryb (chłodnia) Gmina Kosakowo, po wielu spotkaniach z rybakami z Mechelinek w 

których również uczestniczyli przedstawiciele ZRM-OP, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz ARiMR, 

zdecydowała się na realizację projektu zagospodarowania przystani rybackiej w Mechelinkach. 

W trakcie spotkań wszyscy rybacy z Mechelinek (ośmiu) zadeklarowało udział w projekcie, jeden 

rybak mieszkający w Kosakowie zadeklarował przeniesienie łodzi do zmodernizowanej przystani 

w Mechelinkach (OBŁ-9) natomiast trzech rybaków z Rewy zadeklarowało zamiar zimowania oraz 

remontowania swoich łodzi na terenie nowej przystani (REW-6, REW-18, REW-42).  

W ramach projektu przewidziano rozbiórkę istniejących boksów, demontaż starych wciągarek, 

budowę ośmiu budynków (warsztatowo – socjalnego, sprzedaży bezpośredniej, pięciu boksów dla 

rybaków oraz wędzarni), budowę pomostu żelbetowo – stalowego, montaż pomostów 

pływających, odcinka wału przeciwsztormowego (budowa odcinka wału była warunkiem akceptacji 

projektu przez GUM) wraz z przejazdem łodzi przez wał oraz budowę sieci i instalacji. 

 

Projekt będzie realizowany na obszarze pięciu działek należących do Gminy oraz na niewielkiej 

części dwóch działek będących własnością Skarbu Państwa (99/1 oraz 104/1), którymi zarządza 

Starosta Pucki a włada Urząd Morski w Gdyni. Umowę dzierżawy nr 3/09/96 na część działki 99/1 
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podpisano ze Starostą Puckim w dniu 10 lipca 2009 roku natomiast w dniu 13 kwietnia 2011 roku 

Urząd Morski w Gdyni wydał zgodę na czasowe dysponowanie działką 104/1 w celu realizacji 

inwestycji. Zgodnie z powyższymi dokumentami Gmina Kosakowo posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. 

 

Informacje dotyczące zakresu realizowanego projektu oraz zasad jego finansowania (szacunkowa 

wartość inwestycji, źródła finansowania, możliwości zaliczkowania kosztów) przekazano radnym 

Gminy Kosakowo, którzy wyrazili zgodę na realizację projektu w latach 2011 – 2012 (Uchwała nr 

III/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Kosakowo na lata 2011 - 2018)  

Gmina finansuje prace przygotowawcze ze środków własnych natomiast właściwa realizacja 

projektu planowana jest do realizacji z zaliczki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

pokrywającej całość planowanych wydatków (zgodnie ze znowelizowanym Rozp. Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2009 roku Dz. U. nr 223 poz. 1786). Wydatki związane z 

realizacją projektu, na które składają się koszty robót budowlanych, dostaw urządzeń i 

wyposażenia oraz koszty przygotowania oraz przeprowadzenia projektu, zostały zapisane w 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kosakowo na lata 2011- 2018. 

Projekt po realizacji będzie zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy lub specjalnie powołaną 

gminną jednostkę budżetową. Planuje się, że przystań będzie udostępniona rybakom 

stacjonującym w Mechelinkach. Realizacja projektu nie będzie generować bezpośrednich 

przychodów dla budżetu Gminy, natomiast koszty związane z jej późniejszą eksploatacją będą 

pokrywane z budżetu Gminy. 

Gmina Kosakowo oświadcza, że sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty 

płynności finansowej Gminy w okresie trzech lat, licząc od roku, w którym wniosek o 

dofinansowanie zostanie zaakceptowany.  

Projekt istotnie przyczyni się do powstania trwałych korzyści dla sektora rybackiego w zakresie 

nowopowstałych obiektów infrastruktury hydrotechnicznej oraz lądowej na terenie przystani 

rybackiej poprzez zapewnienie dwunastu armatorom łodzi rybackich stacjonujących w 

Mechelinkach, Obłużu i w Rewie (w trakcie spotkań dziewięciu z nich zadeklarowało zamiar 

stałego korzystania z boksów rybackich: MEC-1, MEC-2, MEC-4, MEC-5, MEC-8, MEC-10, MEC-

14, MEC-17 oraz dotychczasowy OBŁ-9, natomiast trzech armatorów z Rewy REW-6, REW-18, 

REW-42 zadeklarowało zamiar zimowania i remontowanie jednostek) odpowiednich warunków 

prowadzenia działalności w zakresie stacjonowania oraz wyładunku łodzi, warunków bhp pracy na 
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przystani, magazynowania sprzętu, napraw łodzi oraz osprzętu, sprzedaży ryb. 

Całość robót związanych z zagospodarowaniem terenu przystani wpisuje się również w cel ogólny 

Programu PO Ryby 200-7-2013 „Poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego 

sektora rybackiego” oraz cel szczegółowy „Poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i 

miejscach wyładunku”. Utwardzenie terenu od samego miejsca wyładunku ryb na pomoście 

poprzez ciągi pieszo – jezdne prowadzące do budynków przystani, utwardzenie slipu, wykonanie 

przejścia przez wał sztormowy jak również wykonanie odcinka jedynego dojazdu do bazy wraz z 

utwardzonymi miejscami parkowania dla środków transportu znacznie poprawi warunki pracy, 

bezpieczeństwa i higieny rybaków oraz jakość oferowanych produktów. 

 

Oświadczamy, że realizacja operacji posiada gospodarczą trwałość, gdyż przyjęte założenia 

konstrukcyjne oraz materiały budowlane przewidują co najmniej dziesięcioletni okres użytkowania 

budynku, 25-letni okres użytkowania pomostów oraz pływających falochronów oraz 5-letni okres 

prawidłowego działania urządzeń i innego wyposażenia technicznego przystani. 

 

Ze względu na brak jakichkolwiek możliwości odzyskania podatku VAT, koszt ten został 

uwzględniony jako koszt kwalifikowalny. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina Kosakowo 

dostarczy informację z Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdzającą ten fakt. 

 

Założono następujący harmonogram realizacji projektu: 

- podpisanie umowy z ARiMR do końca maja 2011 roku; 

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do końca czerwca 2011 roku 

- ogłoszeniu przetargu nieograniczonego i wybór wykonawcy projektu do końca grudnia 2011 

roku;  

- przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac w pierwszym kwartale 2012 roku; 

- zakończenie, odbiór projektu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz złożenie wniosku o 

płatność do końca grudnia 2012 roku. 

 

4. Miejsce realizacji operacji  
4.1.Województwo 

Pomorskie 
4.2.Powiat 

Pucki 
4.3.Gmina 

Kosakowo 
4.4.Miejscowość / Nazwa obrębu ewidencyjnego 

Mechelinki 
4.5. Nr obrębu ewidencyjnego 

0002 
4.6. Nr arkusza mapy ewidencyjnej 

2 
4.7. Nr działki ewidencyjnej 

99/1 
4.8.Ulica 

Nadmorska 1 

4.9. Nr domu 

  - 
4.10. Nr lokalu 

- 
4.11. Kod pocztowy 

81-198 
4.12. Poczta 

Kosakowo 
4.13. Kod NUTS III 

 
4.1.Województwo 

pomorskie 
4.2.Powiat 

Pucki 
4.3.Gmina 

Kosakowo 
4.4.Miejscowość / Nazwa obrębu ewidencyjnego 

Mechelinki 
4.5. Nr obrębu ewidencyjnego 

0002 
4.6. Nr arkusza mapy ewidencyjnej 

2 
4.7. Nr działki ewidencyjnej 

104/1 
4.8.Ulica 

Nadmorska 
2 

4.9. Nr domu 

  - 
4.10. Nr lokalu 

- 
4.11. Kod pocztowy 

81-198 
4.12. Poczta 

Kosakowo 
4.13. Kod NUTS III 

 
3 4.1.Województwo 4.2.Powiat 4.3.Gmina 4.4.Miejscowość / Nazwa obrębu ewidencyjnego 
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pomorskie Pucki Kosakowo Mechelinki 
4.5. Nr obrębu ewidencyjnego 

0002 
4.6. Nr arkusza mapy ewidencyjnej 

2 
4.7. Nr działki ewidencyjnej 

214/3 
4.8.Ulica 

Nadmorska 
4.9. Nr domu 

  - 
4.10. Nr lokalu 

- 
4.11. Kod pocztowy 

81-198 
4.12. Poczta 

Kosakowo 
4.13. Kod NUTS III 

 
4.1.Województwo 

pomorskie 
4.2.Powiat 

Pucki 
4.3.Gmina 

Kosakowo 
4.4.Miejscowość / Nazwa obrębu ewidencyjnego 

Mechelinki 
4.5. Nr obrębu ewidencyjnego 

0002 
4.6. Nr arkusza mapy ewidencyjnej 

2 
4.7. Nr działki ewidencyjnej 

230 
4.8.Ulica 

Nadmorska 
4 

4.9. Nr domu 

  - 
4.10. Nr lokalu 

- 
4.11. Kod pocztowy 

81-198 
4.12. Poczta 

Kosakowo 
4.13. Kod NUTS III 

 

 

5. Planowana data zako ńczenia realizacji operacji  12 / 2012 
 
 
6. Zakres operacji 
W ramach projektu przewidziano: 

 - rozbiórkę istniejących boksów, demontaż starych wciągarek, demontaż napowietrznej linii 

energetycznej, wycinka drzew i krzewów 

- budowę na działkach 230 (poprzedni numer działki 120/20) i 214/3 dwukondygnacyjnego 

budynku warsztatowo – socjalnego o pow. użytkowej 269,52 m2 w którym zaprojektowano szatnie 

dla rybaków, zaplecze sanitarne, aneks kuchenny ze świetlicą i pokojem śniadań, suszarnię, halę 

warsztatowo – szkutniczą z zapleczem magazynowym oraz pokój biurowy 

- budowę na działce 230 (poprzedni numer działki 120/20) jednokondygnacyjnego budynku 

sprzedaży bezpośredniej ryb o pow. użytkowej 268,05 m2. W budynku znajdować się będzie hala 

sprzedaży z 10 boksami handlowymi, zaplecze szatniowe i sanitarne, magazyn skrzynek, myjnia 

skrzyń, wytwornica lodu, chłodnia, magazyn odpadów, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty,  

- budowę na działce 230 (poprzedni numer działki 120/20) boksów na osprzęt rybacki (pięć 

budynków o powierzchni 90,38 m2 każdy). W każdym budynku znajdować się będą po dwa boksy 

rybackie. Boks będzie pomieszczeniem otwartym z wydzielonym WC oraz schodami 

prowadzącymi na nieużytkowe poddasze. W każdym boksie znajdować się będzie brama od 

frontu oraz wyjście od zaplecza. 

- budowę na działce 230 (poprzedni numer działki 120/20) prefabrykowanego żelbetowego 

podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m3 który jest niezbędny do 

zapewnienia zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami pożarowymi (ze względów na 

kubaturę oraz przeznaczenie budynków i samej przystani oraz fakt zimowania na terenie przystani 

łodzi posiadających zbiorniki z paliwem rzeczoznawca ds. pożarowych zażądał doprojektowania 

zbiornika); 

- budowę pomostu żelbetowego o długości 175 metrów, szerokości 4,5 metra i wysokości 3 m nad 

poziomem morza posadowionego na dwupalowych podporach rozstawianych co 10 metrów. 

Poszycie pomostu z dębowych bali. Zjazd z pomostu na ląd po 10-metrowej pochylni oraz wejście 

schodami a plaży (pomost na działce morskiej, podstawa pomostu na działce 99/1) 
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- budowę stalowego pomostu pomocniczego o długości 55 metrów i szerokości 3,8 metra 

zakotwiczonego prostopadle na końcu pomostu rybackiego służącego do komunikacji pomiędzy 

pomostem rybackim a falochronami pływającymi (budowa na działce morskiej) 

- budowę falochronu pływającego mocowanego do pali przy pomoście pomocniczym otaczającego 

z trzech stron basen rybacki o wymiarach 52 x 16 metrów (budowa na działce morskiej) 

- montaż trzech pomostów pływających o wymiarach 12 x 2,4 metra służących do cumowania 

jednostek rybackich łączonych z falochronem pochylniami (trapami) - (budowa na działce 

morskiej) 

- budowę na działce 104/1 odcinka wału przeciwsztormowego o długości 235 metrów o wysokości 

3,5 metra i szerokości korony wału 4 metry zabezpieczonego narzutu z otoczaków i materiałów 

gabionowych oraz palisadą z pali drewnianych zabezpieczonych płytami YOMB. W jednym 

miejscu wału zaprojektowano przejazd służący do wyciągania łodzi i zapewniania przejazdu 

pojazdom technicznym. Przejazd będzie miał formę żelbetowej płyty o szerokości 12 metrów. 

Budowa odcinka wału była warunkiem akceptacji projektu przez GUM. 

- budowę niezbędnych sieci i instalacji (wodociągowa, sanitarna, deszczowa, elektryczna, 

oświetlenia terenu przystani na działkach jak wyżej).  

Wykonanie zagospodarowania terenu nie jest przedmiotem operacji. 

 

Wartość kosztów robót budowlanych przyjęto na podstawie wartości kosztorysów inwestorskich 

opracowanych przez projektanta. Koszty nadzoru inwestorskiego oszacowano na 5% wartości 

kosztorysowej projektu; dotyczą one nadzoru w siedmiu branżach i wiążą się z zatrudnieniem 

siedmiu inspektorów nadzoru.  

Szacunek ten przyjęto na podstawie przeciętnych stawek uzyskiwanych w wyniku rozstrzygnięcia 

przetargów na usługi nadzoru inwestorskiego dla projektów  realizowanych przez Gminę 

Kosakowo oraz sąsiednie gminy w ciągu ostatnich kilku lat.  

Wszyscy wykonawcy prac oraz dostawcy usług zostaną wybrani przez Gminę Kosakowo zgodnie 

z trybem określonym w Ustawie Prawo o zamówieniach publicznych. 

   
7. Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) 

7.1. Wnioskowana kwota dofinansowania dla etapu I 14 457 724 zł 

7.2. Wnioskowana kwota dofinansowania dla etapu … - 

7.3. Wnioskowana kwota dofinansowania (suma) 14 457 724 zł 
 
8. Wnioskowana kwota zaliczki (w zł) 

8.1. Wnioskowana kwota zaliczki dla etapu I 14 457 724 zł 

8.2. Wnioskowana kwota zaliczki dla etapu … - 

8.3. Wnioskowana kwota zaliczki (suma) 14 457 724 zł 
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9. Należna kwota dofinansowania (w zł) 

9.1. Należna kwota dofinansowania dla etapu I  

9.2. Należna kwota dofinansowania dla etapu …  

9.3. Należna kwota dofinansowania (suma)  
 
10. Należna kwota zaliczki (w zł) 

10.1. Należna kwota zaliczki dla etapu I  

10.2. Należna kwota zaliczki dla etapu …  

10.3. Należna kwota zaliczki (suma)  

10.4. % należnej kwoty zaliczki w nale żnej kwocie 
dofinansowania  

 
11.  Źródła finansowania operacji (w zł) 

11.1. Środki publiczne, w tym:  

11.1.1. Środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR)  

11.1.2. Środki krajowe  

11.2. Środki własne Wnioskodawcy  
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X

1 3 5 6 7 8

1 kpl 1 492 525 zł 1 213 435 zł 0 zł 0 zł

2 kpl 2 925 823 zł 2 378 718 zł 0 zł 0 zł

3 kpl 2 564 625 zł 2 085 061 zł 0 zł 0 zł

4 kpl 729 152 zł 592 807 zł 0 zł 0 zł

5 kpl 238 439 zł 193 853 zł 0 zł 0 zł

6 kpl 268 515 zł 218 305 zł 0 zł 0 zł

7 kpl 209 867 zł 170 624 zł 0 zł 0 zł

8 kpl 640 120 zł 520 423 zł 0 zł 0 zł

9 kpl 59 316 zł 48 225 zł 0 zł 0 zł

10 kpl 92 796 zł 75 444 zł 0 zł 0 zł

11 kpl 193 155 zł 157 037 zł 0 zł 0 zł

12 kpl 1 807 817 zł 1 469 770 zł 0 zł 0 zł

13 kpl 1 216 115 zł 988 712 zł 0 zł 0 zł

14 kpl 1 286 361 zł 1 045 822 zł 0 zł 0 zł

15 kpl 44 635 zł 36 289 zł 0 zł 0 zł

16 kpl 688 463 zł 559 726 zł 559 726 zł 0 zł
17 kpl - 2 703 473 zł 128 737 zł 0 zł

14 457 724 zł 14 457 724 zł 688 463 zł 0 zł

1 - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

14 457 724 zł 14 457 724 zł 688 463 zł 0 zł

Koszty nadzoru inwestorskiego w siedmiu bran żach 1
Podatek VAT dot. pozycji 1-16 1

1

Budynek sprzeda ży bezpo średniej bran ża budowlana według kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2011 roku poz. 1-123

1

1

1

Budynek sprzeda ży bezpo średniej bran ża sanitarna według kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2011 roku poz. 1-65

1

Budynek boksów rybackich bran ża budowlana według kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2011 roku poz. 1-99

5

1

Sieci zewn ętrzne bran ża sanitarna według kosztorysu inwestorskiego z 
marca 2011 roku poz. 1-63

1

Budynek boksów rybackich instalacje sanitarne wedłu g kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2011 roku poz. 1-30

5

Etap ...: Data rozpocz ęcia _ _ / _ _ _ _, data zakończenia _ _ / _ _ _ _.

2 4

Koszty 
niekwalifikowaln

e1 w zł

Koszty ogólne 

kwalifikowalne2 w 
zł

Koszty kwalifikowalne

Instalacja elektryczna budynku warsztatowo - socjal nego według 
kosztorysu inwestorskiego z lutego 2010 roku opr. p rzez Patryka 
Dominiaka poz. 1-93

1

Instalacja elektryczna budynku sprzeda ży bezpo średniej według 
kosztorysu inwestorskiego z lutego 2010 roku opr. p rzez Patryka 
Dominiaka poz. 1-111

1

Sieci i instalacje elektryczne o świetlenia terenu według kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2010 roku opr. przez Patryk a Dominiaka poz. 1 - 
81

1

1

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI 

Terminy realizacji operacji:
W tym Etap I:

                        do 100%Wnioskowany poziom dofinansowania:       do 80%

Data rozpocz ęcia 0 9 / 2 0 1 1, data zako ńczenia 1 2  / 2 0 1 2

1

Koszty kwalifikowalne 
(w tym inwestycyjne 

lub ogólne) w zł

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
jedn. miary

Całkowity koszt 
operacji w zł (z 

VAT)

1

Mierniki rzeczowe

ilość 

Etap I
Wał przeciwsztormowy według kosztorysu inwestorskie go z marca 2011 
roku opr. przez Feliksa Zjawina poz. 1.1 - 1.35

Razem Etap I
Etap …

Pomost rybacki - konstrukcja żelbetowa według kosztorysu 
inwestorskiego z marca 2011 roku opr. przez Feliksa  Zjawina poz. 1.1 - 
1.44

Pomost rybacki - konstrukcja stalowa według kosztor ysu inwestorskiego z 
marca 2011 roku opr. przez Feliksa Zjawina poz. 1.1  - 1.21

Instalacja elektryczna budynków boksów rybackich we dług kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2010 roku opr. przez Patryk a Dominiaka poz. 1-95

Budynek warsztatowo - socjalny bran ża sanitarna według kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2011 roku poz. 1-76

Budynek warsztatowo - socjalny bran ża budowlana  według kosztorysu 
inwestorskiego z lutego 2011 roku poz. 1-127

Sieci teletechniczne według kosztorysu inwestorskie go z lutego 2011 roku 
opr. przez Patryka Dominiaka poz. 1-24

-

Razem Etap I, Etap …
Razem Etap …

-

 
 

 

1
 Suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym. 

2
 Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu 
interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 161, poz. 
1285) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1.)  
i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego(Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1). 
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VI. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY 

 

1. Oświadczam,  że: 

 
a) znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą  

w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013" (Dz. U. Nr 161, poz. 1285),  

b) na operację określoną w niniejszym wniosku nie uzyskałem pomocy finansowej   z innych środków publicznych i nie 

będę ubiegać się o taką pomoc,  

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych wnioskiem do celów związanych  

z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”, a także publikowanie w formie elektronicznej bądź innej, wykazu beneficjentów, nazw 

operacji oraz kwoty finansowania ze środków publicznych przydzielonych dla operacji, 

d) informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

2. Zobowiązuję się do: 
 

a) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną 

operacją, w szczególności wizytacji oraz kontroli w miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, 

b) przeprowadzenia promocji operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1). 

 

 

 

 

     (miejscowość i data)                                                  (podpis Wnioskodawcy/osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika)  

 

 

Kosakowo, dnia 10 lutego 2011r.  
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VII. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu; 

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną; 

3) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone; 

4) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

5) kopia decyzji ministra właściwego do spraw rybołówstwa o uznaniu organizacji producentów albo o stwierdzeniu 

spełnienia przez związek organizacji producentów rybnych warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji;  

6) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji –  

w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez 

ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

8) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania; 

9) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

10) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego –  

w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

11) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 

wniesione nakłady rzeczowe; 

12)  operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy 

ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie 

nieruchomości; 

13) opinia dyrektora urzędu morskiego o prawidłowości planowanych rozwiązań - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

14)  studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia,  

o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach 

prawa wodnego. 
   

 


