
Warunki i zasady udzielania 

pomocy na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” 

z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020+

– aktualny nabór od 28 marca 2022

do 06 maja 2022



Aktualny konkurs alokacja

Wysokość środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy(EIO) 

na realizację operacji typu „Gospodarka wodno– ściekowa” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020+ wynosi 18 968 172 euro, tj.  88 837 433,56 zł

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r. 

Kurs euro wg EBC na dzień 28.02.2022 r. = (kurs euro: 4,6835)



Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 3 

lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 

5 000 000 zł na obszar gminy w okresie realizacji Programu.

(było: wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na 

beneficjenta w okresie).

limity są zmieniane = nie są to „dodatkowe limity” = nie sumują się 

Intensywność pomocy w przypadku operacji finansowanych w 

ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy do 100% 

kosztów kwalifikowalnych.

Gospodarka wodno - ściekowa

- warunki przyznania pomocy



3) Termin realizacji operacji: realizacja w jednym lub dwóch etapach; 

wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta 

kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność 

końcową, nastąpi:

nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

dla operacji realizowanych w I etapie,

nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

dla operacji realizowanych w II etapach, 

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;

Gospodarka wodno - ściekowa

- warunki przyznania pomocy



Gospodarka wodno-ściekowa

- warunki przyznania pomocy

4) Koszty kwalifikowalne obejmują:

koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych

służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

w szczególności: oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniana

wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów

zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych,

budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o

łącznej pojemności co najmniej 100 m 3 albo budowy takich

zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji

deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich

prawidłowe funkcjonowanie,

koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją

operacji.



Gospodarka wodno - ściekowa

- warunki przyznania pomocy

O pomoc może ubiegać się: gmina, spółka, w której jedynymi udziałowcami 

są jednostki samorządu terytorialnego, związek międzygminny,

Wartość całkowitego kosztu operacji nie może przekroczyć dwukrotności 

wysokości pomocy ze środków EFRROW,

Pomoc może być przyznana jeśli (m.in.) operacja realizowana jest w 

miejscowości/-ach:

poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych z wyłączeniem operacji w zakresie gromadzenia 

wód opadowych i roztopowych

należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich z wyłączeniem 

miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców weryfikowana wg danych GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru WoPP, 

zameldowanych na pobyt stały oraz pobyt czasowy ponad 3 miesiące, bez rozgraniczania jakie to zameldowanie.



Gospodarka wodno-ściekowa

– zmienione krajowe kryteria punktowe

Rozporządzenie określa pozostałe warunki przyznania pomocy. 

Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja 

operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku,

w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej – 4 punkty

b) powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej 

wojewódzkiej – 2  punkty

c) powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 100% średniej 

wojewódzkiej – 1 punkt

(odesłanie do średniej wojewódzkiej a nie krajowej)



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– zmienione kryteria punktowe

Średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest planowana 

realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 

rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo 

równa średniej wojewódzkiej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt,

(odesłanie do średniej wojewódzkiej a nie krajowej)

Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część 

wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne - 2 punktów,

(zmniejszenie liczby punktów z 5 na 2 )



Gospodarka wodno-ściekowa

– zmienione krajowe kryteria punktowe

Wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej 

znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest 

planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany 

dalej "wskaźnikiem zwodociągowania gminy", według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków

o przyznanie pomocy, zwanych dalej "danymi GUS" - w przypadku realizacji 

operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:

a) nie więcej niż 70% – 6 punktów,

b) powyżej 70% i nie więcej niż 85% – 4 punkty,

c) powyżej 85% i nie więcej niż 95% – 2 punkty,

(zmiana przedziałów % )



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– zmienione kryteria punktowe

Wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest 

planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany 

dalej „wskaźnikiem skanalizowania gminy”, według danych GUS 

w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

a) nie więcej niż 30% - 4 punkty,

b) powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 2 punkty

c) powyżej 40% i nie więcej niż 50% - 1 punkt,

(zmiana przedziałów % )



Gospodarka wodno-ściekowa

– zmienione krajowe kryteria punktowe

Wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku 

realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

a)  powyżej 80% - 2 punkty,

b)  powyżej 60% i nie więcej niż 80% - 1 punkt,

(zmiana przedziałów %)

Koszty kwalifikowalne operacji uwzględniają łącznie koszty z zakresu 

gospodarki wodnej i ściekowej - 2,5 punktu,

(doprecyzowanie kryterium, zwiększenie punktacji z 1,5 na 2,5) 



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– krajowe kryteria punktowe

Operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej 

infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 

lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 

oraz z 2020 r. poz. 471) - 0,5 punktu

(bez zmian)



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– krajowe kryteria punktowe

Operacja dotyczy budowy podziemnego zbiornika retencyjnego 

o pojemości:

a) powyżej 1000 m3 – 8 punktów

b) powyżej 500 m3 i nie więcej niż 1000 m3 – 4 punkty

c) od 200 m3 do 500 m3 - 2 punkty

(nowe kryterium dla operacji z zakresu gromadzenia wód opadowych i 

roztopowych – jednocześnie jako koszty kwalifikowalne operacji 

wskazane zostaną koszty budowy lub przebudowy podziemnych 

zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo 

budowa takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu 

kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które 

umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie)



Gospodarka wodno-ściekowa

– kryteria regionalne

Liczba mieszkańców obszaru objętego planowaną operacją, która zostanie przyłączona 

do sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej w wyniku realizacji operacji, wyniesie:

– 301 i więcej - 6 punktów,

– 201-300 - 4 punkty,

– 100-200 - 2 punkty,

(bez zmian)

Realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej 

jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 i 9 ustawy o 

ochronie przyrody, albo ich otuliny – 4 punkty, o których mowa w mowa w art. 6 ust.1 

pkt 1-5 i 9 ustawy o ochronie przyrody albo strefy ochronne tych form przyrody 

- 4 punkty, (przed zmianą :realizacja operacji jest planowana na obszarze, na którym 

występuje…)

Formami ochrony przyrody są:

1)parki narodowe;

2)rezerwaty przyrody;

3)parki krajobrazowe;

4)obszary chronionego krajobrazu;

5)obszary Natura 2000; 

9)zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;



Gospodarka wodno-ściekowa

–kryteria regionalne

W przypadku gospodarki ściekowej co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych

planowanej operacji dotyczy budowy lub przebudowy systemów kanalizacji

ściekowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, lub lokalnych oczyszczalni

ścieków na obszarze zwartej zabudowy rozpoczynającej się w odległości nie większej

niż 500 metrów od granicy działki ewidencyjnej pokrytej wodami, będącymi jeziorem

– 2 punkty,

W przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - jeżeli została wydana 

przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na 

obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom 

określonym w załącznikach nr 1–5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jeżeli 

w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione – 2 punkty,

(zmniejszono liczbę punktów z 4 do 2),



Gospodarka wodno-ściekowa

– kryteria punktowe

Maksymalna liczba punktów – 30 punktów

Kryteria krajowe – 18 punktów (60%)

Kryteria dotyczące specyfiki regionu – 12 punktów (40%)

Minimum punktowe: 12 punktów



Kryteria oceny – gospodarka wodno - ściekowa

szczególną uwagę należy zwrócić na…

Ocena punktowa jest pierwszym etapem weryfikacji, dokonywana jest 

wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów (+ baz danych dla danych 

„statystycznych”), bez wezwań do uzupełnienia dokumentów/ złożenia 

wyjaśnień w tym zakresie…. 

beneficjent składając WoPP powinien w sposób jednoznaczny potwierdzić 

ubieganie się o punkty oraz przedłożyć dokumentację jednoznacznie 

potwierdzającą spełnienie „niestatystycznych” kryteriów punktowych



Kryteria oceny – gospodarka wodno - ściekowa

szczególną uwagę należy zwrócić na…

kryterium dot.: łączenia gospodarki wodnej i ściekowej (§11, ust. 4, pkt 7) 

• weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej

kryterium dot. sieci szerokopasmowej (§11, ust. 4, pkt 8) 

• Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe 0,5 punktu konieczne jest załączenie niezbędnych 

dokumentów potwierdzających wykonanie i funkcjonowanie sieci szkieletowej, np. kopii decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo kopii zawiadomienia właściwego organu 

o zakończeniu budowy. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaplanował budowę takiej sieci, należy 

przedłożyć kopię ww. dokumentów najpóźniej wraz z WoP końcową

kryterium dot. budowy podziemnego zbiornika retencyjnego (§11, ust. 4, pkt) 

• weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej, na podstawie której określimy łączną 

pojemność zbiornika 

kryterium regionalne dot. liczby mieszkańców obszaru objętego operacją, która zostanie 

przyłączona do sieci (§11, ust. 5, pkt 11, lit. a), 

• oświadczenie wnioskodawcy, dane powinny korespondować z danymi WoPP oraz pozostałymi 

dokumentami (np. analiza efektywności kosztowej)

kryterium regionalne dot. realizacji operacji  na obszarze gminy, w której występuje co najmniej 

jedna z form ochrony przyrody (§11, ust. 5, pkt 11, lit. b): 

• dokument potwierdzający, iż na terenie gminy występują: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe lub strefy ich ochrony,



kryterium regionalne dot. gospodarki ściekowej co najmniej 25% kosztów 

kwalifikowalnych planowanej operacji dotyczy budowy lub przebudowy systemów 

kanalizacji ściekowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, lub lokalnych 

oczyszczalni ścieków na obszarze zwartej zabudowy rozpoczynającej się w 

odległości nie większej niż 500 metrów od granicy działki ewidencyjnej pokrytej 

wodami, będącymi jeziorem (§11, ust. 5, pkt 11, lit. c): 

• dokumentacja techniczna, mapy z określeniem skali, kosztorys inwestorski 

jednoznacznie określające przebieg inwestycji oraz koszty kwalifikowalne na 

obszarze o którym mowa w kryterium, 

• zgodnie z Art. 4, pkt 29 i 30 Ustawy  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych:

zwarta zabudowa - rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem 

budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze 

sobą budynków nie przekracza 100 m;

obszar zwartej zabudowy - rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w 

odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po 

zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic 

jest mniejsza niż 50 m;

kryterium regionalne dot. „jakości wody pitnej” (§11, ust. 5, pkt 11, lit. c): 

Aktualna okresowa ocena, decyzja sanepidu w której stwierdzono, że na obszarze 

objętym operacją jakość wody przeznaczonej do spożycia nie odpowiada wymaganiom 

określonym w rozp. ministra zdrowia  

Kryteria oceny – gospodarka wodno – ściekowa 

szczególną uwagę należy zwrócić na…



Kryteria oceny – gospodarka wodno – ściekowa 

szczególną uwagę należy zwrócić na…

• w przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6 i 9(tj. dot. wskaźnika 

zwodociągowania i skanalizowania) oraz w ust. 5 pkt 11 lit. c i d (tj. dot. 

oceny PPIS i lokalizacji przy jeziorze) przyznając punkty planowanej operacji 

dotyczącej łącznie gospodarki wodnej lub ściekowej lub gromadzenia wód 

opadowych lub roztopowych, uwzględnia się wyższą sumę punktów 

uzyskanych za kryteria dotyczące gospodarki wodnej albo gospodarki 

ściekowej albo gromadzenia wód opadowych.

• jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach 

dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium wyboru 

operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych 

dokumentach.

• jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie 

zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane 

kryterium wyboru operacji, nie przyznaje się punktów za to kryterium.



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

Załączniki do WoPP: Dokument potwierdzający prawo do dysponowania 

nieruchomością (kopia)

Powinien potwierdzać prawo do dysponowania nieruchomością przez okres 

realizacji operacji oraz co najmniej przez okres pięciu lat od planowanej wypłaty 

płatności końcowej,

Nie wymagany w przypadku załączenia do WoPP ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

właściwemu organowi, do którego nie wniesiono sprzeciwu. 

W przypadku gdy: 

decyzja o pozwolenie na budowę nie jest ostateczna lub operacja realizowana jest w 

formie „zaprojektuj – wybuduj” zamiast dokumentów potwierdzających prawo do 

dysponowania nieruchomością można dołączyć: 

dla operacji dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowych 

lub kanalizacyjnych – oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane;

dla pozostałych zakresów operacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie 

ścieków, stacje uzdatniania wody, itd.) – oświadczenia 2a,którego wzór załączony jest do 

wniosku - wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadanie zależne. 



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

Kosztorys inwestorski:

• należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 2021 poz. 2458).

• Elementy kosztorysu: 

strona tytułowa (tytuł projektu, nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji – w 

tym wskazanie działek ewidencyjnych i obrębu, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres 

Wnioskodawcy oraz jego podpis, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; imiona i 

nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy, wartość 

kosztorysową robót budowlanych, datę opracowania kosztorysu), 

ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz 

z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, 

tabela wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

• Kosztorysy/ szacunkowe zestawienia kosztów powinny dodatkowo zawierać: 

- potwierdzenie wartość wskaźników realizacji celu operacji wskazanych we WoPP (ogólna 

charakterystyka, przedmiar),

- podział kosztów wg zakresu kwalifikowalnego i niekwalifikowalnego,

- wyodrębnienie zakresu i kosztów przypadających na poszczególne gminy, w przypadku gdy 

zakres operacji dotyczy kilku gmin,

• w przypadku analizy własnej jako podstawy ceny w kosztorysach inwestorskich należy 

wskazać źródło ceny – każda pozycja przedmiarowa powinna zostać oszacowania na podstawie 

katalogów cenowych (KNR) lub na podstawie min. dwóch alternatywnych źródeł ceny (np. oferty 

uzyskane od potencjalnych wykonawców), dokumentację z rozeznania należy dołączyć do 

kosztorysu,



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

Przedłożenie dokumentacji z szacowania kosztów ogólnych –

możliwe zastosowania wewnętrznego regulaminu obowiązującego 

wnioskodawcę w zakresie szacowania lub  min. dwóch alternatywnych źródeł 

ceny, np. ofert uzyskanych od potencjalnych wykonawców).



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: 

- ryzyko niezrealizowania operacji w wymaganym okresie ze względu na 

dłuższy okres realizacji operacji,

- problemy z precyzyjnym określeniem zakresu operacji (częste zmiany 

zakresu przy realizacji operacji w odniesieniu do zakresu zaplanowanego 

we WoPP ze względu na brak szczegółowej dokumentacji technicznej oraz 

niezbędnych analiz przy planowaniu operacji) – ryzyko kosztów 

niekwalifikowalnych, 

- brak możliwości uznania za racjonalne wydatków przedstawianych we 

WoPP na podstawie ogólnego Szacunkowego zestawienia kosztów 

(przedkładane dokumenty są na tyle ogólne, że uniemożliwiają 

potwierdzenie racjonalności kosztów; zaleca się przedkładanie kosztorysów 

inwestorskich również w przypadku realizacji operacji w trybie „zaprojektuj-

wybuduj” lub szacunkowe zestawienie kosztów zawierające zakres prac i 

koszty),



Szczególną uwagę należy zwrócić na…



Załączniki do WoPP 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę (kopia)/ Zgłoszenie zamiaru wykonania 

robót budowlanych, właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ 

(kopia) 

• Jeżeli złożona decyzja wraz z WoPP nie jest decyzją ostateczną 

i nie uzyska takiego statusu na etapie składania uzupełnień do wniosku –

należy złożyć ostateczną decyzję wraz z pierwszym wnioskiem o płatność,

• W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-

wybuduj”, prawomocną decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę/ 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi, 

potwierdzone przez ten organ  należy przedłożyć wraz z wnioskiem o 

płatność.



Załączniki do WoPP 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli jest wymagana 

(kopia)

• Jeżeli złożona decyzja wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie jest 

decyzją ostateczną Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 

ostatecznej decyzji na etapie składania uzupełnień do wniosku o 

przyznanie pomocy. 

• W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-

wybuduj” Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia ostatecznej decyzji 

wraz z wnioskiem o płatność. 



Załączniki do WoPP 

• Pozwolenie wodnoprawne - jeżeli jest wymagane (kopia)

• Jeżeli złożona decyzja wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie jest 

decyzją ostateczną Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 

ostatecznej decyzji na etapie składania uzupełnień do wniosku o przyznanie 

pomocy. 

• W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-

wybuduj” Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia pozwolenia 

wodnoprawnego wraz z wnioskiem o płatność. 



Załączniki do WoPP 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

o ile został sporządzony 

albo 

Decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowaniu terenu (kopia) 

jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane, 

• W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj” 

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia ostatecznej decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowaniu terenu wraz z wnioskiem o płatność. 

• Brak konieczności przedkładania wraz z WoPP innego dokumentu planistycznego 

(np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) jeśli dla 

danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest 

wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 



Załączniki do WoPP 

Dokument strategiczny dotyczący obszaru, 
na którym planowana jest realizacja operacji, określający strategię 

rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju (kopia)

Strategia rozwoju gminy/związku lub inny dokument określający obszary i cele lokalnej
polityki rozwoju potwierdzający, że:

 operacja wpisuje się w szerszy kontekst związany z rozwojem danego obszaru
gminy/związku – Wnioskodawca wśród zadań do realizacji priorytetowo traktuje
inwestycję,

 nie jest to inwestycja ad hoc,

 np. strategia rozwoju, plan rozwoju miejscowości, plan odnowy miejscowości
obejmujący realizację danej operacji w zaplanowanym we wniosku terminie.

Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkować odmową 
przyznania pomocy.



Załączniki do WoPP 

Analiza efektywności kosztowej (oryginał)

 porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego,
który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia,

 Jako koszt rozumiane są nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty
jej późniejszej eksploatacji,

 Nie jest wymagane, aby dokument ten został sporządzony przez specjalistyczny
podmiot zewnętrzny, jednak nie ma przeciwskazań, aby zlecić przeprowadzenia
takiej analizy wyspecjalizowanej firmie,

 Analiza może odnosić się do operacji jako całości lub zostać podzielona
na konkretne obszary danej operacji,



Załączniki do WoPP 

 Operacja powinna odbywać się zgodnie, z zastosowaniem optymalnej technologii
wynikającej z przeprowadzonej analizy efektywności kosztowej –
weryfikacja na etapie WOP.

 Jeśli podczas wykonywania robót budowalnych wystąpią odstępstwa
od pierwotnie zakładanej technologii ich wykonania, należy o tym fakcie
niezwłocznie powiadomić podmiot wdrażający,

 Zmiany powstałe w trakcie wykonywania robót budowalnych nie mogą
w zasadniczy sposób wpływać na złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
założenia analizy efektywności kosztowej.



Załączniki do WoPP 

Schemat analizy efektywności kosztowej :

I Część kosztowa 

• 1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu,

• 2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu,

• 3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji 

(konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia),

• 4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji,

• 5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości,

• 6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/woda).

II Część przychodowa 

• 1. Określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody (ilość jednostek) dla 

każdego roku eksploatacji (planowana),

• 2. Określenie stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji 

(planowanej),



Najczęściej zadawane pytania

Czy w ramach umowy wkład własny można współfinansować ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi koszty 

kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.

Mając na uwadze powyższe, wkład własny może być współfinansowany z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z zastrzeżeniem, że środki ww. 

Funduszu nie będą finansowane ze środków unijnych.

W związku z tym, mają na uwadze możliwości zmiany w zakresie rzeczywistych 

źródeł pochodzenia środków ww. Funduszu, na Beneficjencie spoczywa obowiązek 

ciągłego monitorowania możliwości wykorzystania środków pochodzących z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wkładu własnego.



Najczęściej zadawane pytania 

Czy za koszt kwalifikowalny można uznać renowację studni głębinowej?

Zakres ten wpisuje się w koszty ujęte w § 5, ust. 1, pkt 2, lit. b Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r., stanowiący że pomoc na 

realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów 

kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty ujęć wody i stacji uzdatniania wody. 

Wobec powyższego koszty dot. studni głębinowej można uznać za kwalifikowalne w 

ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa PROW 2014-2020, jako dot. 

ujęcia wody, w przypadku gdy będą częścią większego projektu  obejmującego 

również koszty stacji uzdatniania wody. 



Najczęściej zadawane pytania 

Czy można zawnioskować jedynie o wsparcie zadania z zakresu gospodarki wodnej 

(np. same stacje uzdatniania lub same sieci wodociągowe)?

Zgodnie z § 5, ust. 1rozporządzenia - pomoc na realizację operacji jest 

przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których 

zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów 

budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:

Dodatkowo zgodnie z §11, ust. 4, pkt 7 cyt. rozporządzenia w przypadku, gdy koszty 

kwalifikowalne operacji uwzględniają łącznie koszty z zakresu gospodarki wodnej i 

ściekowej operacja w ramach oceny punktowej otrzymuje dodatkowe 2,5 punktu. 

Mając na uwadze powyższe projekt realizowany w ramach operacji typu gospodarka 

wodno-ściekowa może dotyczyć gospodarki wodnej lub ściekowej, bądź też może 

obejmować połączenie tych dwóch zakresów.



Najczęściej zadawane pytania 

Czy kwalifikowalny będzie montaż instalacji fotowoltaicznych przy 

oczyszczalni ścieków?

W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna stanowi element rozwiązań 

projektowych zastosowanych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i 

jednocześnie jest częścią szerszego zakresu operacji dotyczącego budowy 

lub przebudowy oczyszczalni ścieków stanowiącej przedmiot operacji, 

stanowiąc koszty uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do 

osiągnięcia jej celu, możliwe jest uznanie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

za kwalifikowalne.



Najczęściej zadawane pytania 

Czy zmodernizowanie zbiornika na zbiornik retencyjny stanowiłoby koszt 

kwalifikowalny?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi katalog kosztów 

kwalifikowalnych obejmuje budowę lub przebudowę podziemnych zbiorników 

retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich 

zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub 

infrastruktury towarzyszącej. W związku z tym koszt kwalifikowalny będą mogły 

stanowić wyłącznie koszty budowy podziemnych zbiorników retencyjnych



Dziękujemy za uwagę.


