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Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 

    Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  
 

                              Termin naboru: od 31 maja 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  

1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości 
co najmniej 10 000 RLM – 2 mld zł 

2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych 
w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM – 500 mln zł 

 

TYPY PROJEKTÓW: 

1.Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co 
najmniej 10 000 RLM 

Wspierane będą projekty, przyczyniające się bezpośrednio do zapewnienia zgodności z wymogami 
dyrektywy ściekowej, dotyczące: 

 budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; 

 zagospodarowania osadów ściekowych (jeśli istnieją potrzeby w tym zakresie) 
obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania (w tym przygotowanie poprzedzające 
odzysk lub unieszkodliwianie),; 

 budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej
1
 (jako modernizacja sytemu 

kanalizacyjnego rozumiany jest także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną  
i deszczową).  

 

Ponadto, w przypadku projektów obejmujących powyższe inwestycje istnieje możliwość realizacji w 

ograniczonym zakresie (do 25% wartości całkowitej projektu) inwestycji służących aglomeracji objętej 

projektem, dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej.  

W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie 

tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,  

w tym kanalizacją deszczową. Nie dopuszcza się realizacji samodzielnych projektów dotyczących 

inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. 

2.Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w 
aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. 

 Zakres taki sam jak projektów typ.1.  

                                                           
1
 W przypadku budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowybudowanej lub zmodernizowanej 

kanalizacji sanitarnej muszą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać odprowadzone do oczyszczalni, która 
spełnia wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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TYP BENEFICJENTA: 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:   

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne (forma prawna - kod 403); 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 
samorządu terytorialnego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 
118, kod 120, kod 121, kod 124)  

 

DOFINANSOWANIE 

Maksymalny % poziom dofinansowania- 85% 

Minimalny % wkład własny beneficjenta – 5% 

W przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% 
(zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013). 
 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE , WYŁĄCZENIA 

- Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG 
dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do 
realizacji w aglomeracji zostały uwzględnione w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu rozpoczęcia 
naboru wniosków o dofinansowanie, oraz czy aglomeracja została ujęta w Master Planie dla 
wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych dostępnym w 
ogłoszeniu o naborze. 

- W ramach tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi nie będą 
wspierane systemy informatyczne, oprogramowania i urządzenia związane z działalnością operacyjną 
przedsiębiorstw wspomagające między innymi: inkasencki pomiar i rozliczanie sprzedaży (w tym 
montaż wodomierzy na przyłączach oraz wykonanie systemów  zdalnego odczytu i przesyłu danych z 
wodomierzy bez względu na cel w jakim są pozyskiwane i gromadzone), obsługę klientów, 
prowadzenie serwisów informacyjnych, ewidencjonowanie środków trwałych, zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

- W przypadku, gdy podmiot składający wniosek w konkursie w wyniku procesu przeróbki osadów 
ściekowych produkuje energię elektryczną lub ciepło (np. z biogazu), dopuszczalne jest ich 
wykorzystanie wyłącznie na potrzeby własne operatora (tj. na działalność wodno-ściekową).              
W konkursie nie mogą więc uczestniczyć podmioty, w przypadku których energia elektryczna lub 
ciepło pochodzące z wykorzystania osadów ściekowych przeznaczane są na inne potrzeby (np. są 
sprzedawane). Dotyczy to również podmiotów, które przewidują wykorzystanie takiej energii 
elektrycznej lub ciepła na potrzeby inne niż własne. 

 
- Dodatkowo projekt nie może obejmować urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii 

elektrycznej  lub ciepła (nie tylko z osadów, lecz także z innych źródeł) na potrzeby inne niż własne 

operatora. 
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INFORMACJE DODATKOWE - wskaźniki                     

1) Lista wskaźników produktu: 

 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym: 

 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

 Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

 Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej, w tym: 

 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

 Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej 

 Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie  
przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych 

 Długość sieci wodociągowej  
 

2) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku 
realizacji projektu 

 Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 

 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 
 

KRYTERIA FORMLANE SEKTOROWE                   

       - Wielkość aglomeracji 

       - Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w  

         sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 

      - Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie oczyszczania    

        ścieków komunalnych 

      - Gotowość projektu do realizacji 

     -  Wskaźnik koncentracji aglomeracji 

     -  Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej 

 

 

                          

 

 

 

                                     Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY    
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