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Kryteria wyboru operacji typu „Gospodarka wodno–ściekowa” 

dla naboru w terminie od 26 lipca 2019 r. do 9 września 2019 r. 

 

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-

ściekowa" reguluje 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 (Dz. U. poz. 1182 z późn. zm.). 

 

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 przedmiotowego rozporządzenia Wnioskodawcy zobowiązani 

są do dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy dokumentów zawierających dane niezbędne 

do ustalenia liczby punktów za dane kryterium. 

 

Zgodnie z ust. 2: 

Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych 

do wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych 

w dołączonych dokumentach. 

 

Zgodnie z ust. 3: 

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają 

danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje 

się punktów za to kryterium. 

 

Ponadto zgodnie z § 14 ust. 8 pkt 3 rozporządzenia, przepisów dotyczących wezwania 

do usunięcia braków przez właściwy organ samorządu województwa nie stosuje się: 

jeżeli stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania 

kryteriów wyboru operacji. 

 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych 

na podstawie określonych w § 11 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r. kryteriów wyboru 

operacji oraz dotyczących specyfiki regionu następujących kryteriów wyboru: 

 

1. 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 naboru, 

 na poziomie:   

a) nie więcej niż 50 % średniej krajowej - 4 punkty,  

b) powyżej 50 % średniej krajowej i nie więcej niż 75 % średniej krajowej - 2 punkty, 

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100 % średniej krajowej - 1 punkt, 

 

2. Średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja 

operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru 

https://sip.lex.pl/#/act/18333147/2082065
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wniosków o przyznanie pomocy była wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia 

w tym okresie – 1 punkt; 

 

3. Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód 

powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych 

w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – 5 punktów;  

 

Informacje z aktualizacji PWŚK dla potrzeb pozyskiwania środków z PROW 2014-2020  

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-

programu-wodno-srodowiskowego-kraju  

 

4. 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 50% – 6 punktów,  

b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 4 punkty, 

c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% – 2 punkty; 

 

5. 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 20% – 4 punkty, 

 b) powyżej 20% i nie więcej niż 30% – 2 punkty,  

 c) powyżej 30% i nie więcej niż 40% – 1 punkt;  

 

6. Wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji 

w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:  

a) powyżej 75% – 2 punkty,  

b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 1 punkt;  

 

7. Operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej – 1,5 punktu;  

 

8. 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 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903) – 0,5 punktu; 
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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 wnioskiem o płatność końcową. 

http://www.prow.umww.pl/attachments/article/824/Skan%20-

%20interpretacja%20dot%20%20infr%20%20szerokopasmowej.pdf 

 

W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków 

 o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według następujących 

kryteriów dotyczących specyfiki regionu – w przypadku województwa dolnośląskiego:  

 

a) realizacja planowanej operacji będzie kontynuacją przedsięwzięć dotyczących 

budowy infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy, 

zakończonych nie później niż w terminie 10 lat bezpośrednio poprzedzających dzień 

rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, i ma na celu zwiększenie liczby 

odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 

i 1893) – 4 punkty,  

 

b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje przynajmniej 

jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz 

z 2016 r. poz. 422), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”, albo strefa ochronna 

granicząca z formą ochrony przyrody:  

 park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody – 4 punkty 

albo  

 otulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulina rezerwatu 

przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000 – 2 punkty, 

 

c)  wyrażony w % iloraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest planowana 

realizacja operacji, i średniej wojewódzkiej liczby mieszkańców, z wyłączeniem 

miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:  

 powyżej 100% – 4 punkty,  

 powyżej 75% i nie więcej niż 100% – 3 punkty, 

 powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 2 punkty,  

 powyżej 25% i nie więcej niż 50% – 1 punkt;  

 

Średnia wojewódzka liczba mieszkańców, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 

5 000 mieszkańców, według danych GUS: 406 mieszkańców.  

 

Liczba mieszkańców w miejscowości, w której jest planowana realizacja operacji – określona 

w oparciu o zaświadczenie wystawiane przez wójta/burmistrza na podstawie danych ewidencji 

http://www.prow.umww.pl/attachments/article/824/Skan%20-%20interpretacja%20dot%20%20infr%20%20szerokopasmowej.pdf
http://www.prow.umww.pl/attachments/article/824/Skan%20-%20interpretacja%20dot%20%20infr%20%20szerokopasmowej.pdf
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ludności prowadzonej przez właściwy urząd gminy/miasta według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 r. 

 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty 

w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu 

określonych dla poszczególnych województw przyznaje się na podstawie średniej 

arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na których obszarze będzie realizowana operacja.  

 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, 

punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki 

regionu, które odnoszą się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione 

dla wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją. 

 

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

 

Maksymalnie można uzyskać 36 punktów.  




