
Gospodarka wodno – ściekowa 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  



Podstawa prawna 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

 



Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, 
przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych 
służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 
ścieków, takich jak: 
- oczyszczalnie ścieków, 
- ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, 
- systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę, 
- instalacje do osadów ściekowych,  
- zakup nowych urządzeń i materiałów oraz usług służących 
realizacji operacji. 
 

Informacje ogólne 



Informacje ogólne 
 

 O pomoc może ubiegać się: 
- gmina; 
- spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu 
terytorialnego; 

- związek międzygminny. 

 



• Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 wynosi 2 000 000 zł na beneficjenta; 

• Inwestycja może być realizowana nie więcej niż  
w dwóch etapach, a złożenie wniosku o płatność końcową, 
nastąpi nie później niż w terminie 12 miesięcy, a w przypadku 
operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w 
terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2023 r.  

Informacje ogólne 



Informacje ogólne 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych. Jeżeli ww. koszty przekraczają kwotę określoną 
w umowie, nie są uznawane za koszty kwalifikowalne.  

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną  
w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustaleniu wartości 
pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.  



Informacje ogólne 

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości 
określonej w umowie o przyznanie pomocy, jeżeli zostały 
poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa,  
a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r.  

Koszty ogólne operacji są uwzględniane w wysokości 
nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.  

 



 
Krajowe kryteria wyboru projektu 

• Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana 
realizacja operacji, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło 
ogłoszenie o naborze, na poziomie: 

         - nie więcej niż 50 % średniej krajowej - 4 pkt, 
 - powyżej 50 % śr. kr. i nie więcej niż 75 % śr. kr. – 2 pkt, 
 - powyżej 75% śr. kr. i nie więcej niż 100 % śr. kr. – 1 pkt. 
• Średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego 

planowana jest realizacja operacji w ostatnich 12 miesiącach 
poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków, 
jest wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia – 1 pkt; 

• Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita 
część  wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów       
środowiskowych wskazanych w programie wodno – 
środowiskowym kraju – 5 pkt; 

 



Krajowe kryteria wyboru projektu 

• Wskaźnik zwodociągowania gminy (%) w przypadku realizacji 
operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi: 

– nie więcej niż 50 % - 6 pkt, 

– powyżej 50 % i nie więcej niż 75 % – 4 pkt, 

– powyżej 75% i nie więcej niż 90 %  – 2 pkt; 

• Wskaźnik skanalizowania gminy (%) w przypadku realizacji 
operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi: 

– nie więcej niż 20 % - 4 pkt, 

– powyżej 20 % i nie więcej niż 30 % – 2 pkt, 

– powyżej 30% i nie więcej niż 40 %  – 1 pkt; 
 

 



Gospodarka wodno – ściekowa  
– kryteria krajowe wyboru projektu 

• Wskaźnik zwodociągowania gminy (%) w przypadku realizacji 
operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi: 

– nie więcej niż 75 % - 2 pkt, 

– powyżej 50 % i nie więcej niż 75 % – 1 pkt; 

• Operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej –  
1,5 pkt; 

• Operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem 
pasywnej infrastruktury szerokopasmowej – 0,5 pkt. 



Gospodarka wodno – ściekowa  
– kryteria regionalne 

1. Planowana operacja dotyczy: 
– budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji 

uzdatniania wody, z wyłączeniem przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 4 pkt, 

– budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej –  
2 pkt; 

2. 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 2-5 ustawy  
o ochronie przyrody, wyrażonej w % iloraz łącznej 
powierzchni występowania form ochrony przyrody 
znajdujących się w obszarze tej gminy i obszaru tej gminy 
wynosi co najmniej 50% - 2 pkt; 



Gospodarka wodno – ściekowa  
– kryteria regionalne 

3. Wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji  
w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków wynosi 
co najmniej – 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – 3 pkt; 

4. Planowana operacja będzie stanowić kontynuację 
przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 3 pkt. 

 



Gospodarka wodno – ściekowa 

• Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która 
uzyskała co najmniej 12 punktów. 

• O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów 
wyboru operacji oraz kryteriów regionalnych. 

• Przyznając punkty planowanej operacji dotyczącej łącznie 
gospodarki wodnej i ściekowej, uwzględnia się wyższą sumę 
punktów uzyskanych za kryteria dotyczące gospodarki wodnej 
albo za kryteria dotyczące gospodarki ściekowej.  



Zasady wyboru projektów 

W przypadku, gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów,  
o kolejności  przyznania pomocy decyduje: 

 z zakresie gospodarki ściekowej  - większa objętość ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji lub oczyszczalni 
przydomowych, których oczyszczenie umożliwi realizacja 
operacji.  

 z zakresu gospodarki wodnej -  większa liczba punktów 
uzyskanych za spełnienie kolejno kryteriów krajowych. 

 jeżeli nadal nie można ustalić kolejności, ostatecznie decyduje 
większa liczba mieszkańców obszaru objętego operacją.  
 



Zasady wyboru projektów 

• Bezpośrednio po zamknięciu naboru Samorząd Województwa 
sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej listę, która zawiera informację  
o kolejności przysługiwania pomocy. Weryfikacją zostaną 
objęte wnioski do wysokości 150 % limitu środków 
przewidzianych na konkurs.  

• Czas weryfikacji wniosków – 6 miesięcy. 

• Możliwość dwukrotnego uzupełnienia braków (2x14 dni). 

 

 



Umowa  

• Umowy zawierane są według kolejności wynikającej z listy 
rankingowej i zobowiązują beneficjenta w szczególności do:  

 Zapewnienia trwałości operacji, 

 Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia 
złożenia wniosku o płatność końcową, 

 Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji  
z funduszy strukturalnych, funduszu Spójności lub 
jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego, 

 Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców –  
w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy PZP,  
a wartość danego zadania przekracza 20 000 złotych netto, 

 



Umowa  

 Podłączenia do wybudowanej lub przebudowanej sieci,  
w liczbie co najmniej 50 % przyłączeń zadeklarowanych we 
wniosku o przyznanie pomocy, 

 Zapewnienia spełnienia warunków na etapie wniosku  
o płatność końcową, które wynikają z tych kryteriów, za które 
zostały przyznane punkty jedynie na podstawie deklaracji ich 
spełnienie złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.  



UMOWA  
(z mieszkańcami) 
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(z mieszkańcami) 
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(z mieszkańcami) 



UMOWA  
(z mieszkańcami) 



UMOWA  
(z mieszkańcami) 



harmonogram podpisywania umów 

15.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 20.2016 

Szczepanki Plesewo Zawda Nowe Mosty 

Przesławice Szonowo Wybudowanie Łasin Nowe Jankowice 

Szynwałd Jakubkowo Wydrzno Jankowice 

Goczałki Nowe Błonowo 

Kozłowo Stare Błonowo 

Huta-Strzelce 

Nogat 



OŚWIADCZENIE 



OŚWIADCZENIE 



Dziękuję za uwagę 
 
 


