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Sprawa: 5 pytań  dot. operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" 

W odpowiedzi na pytania z dnia 21 października b.r. w sprawie sposobu postępowania w ramach 

oceny wniosków o przyznanie pomocy związanych z realizacją  operacji typu „Gospodarka wodno-

ściekowa", informuję  co następuje. 

Ad.!. Zgodnie z § 12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddzialania „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), kolejność  przysługiwania pomocy jest 

ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz 

kryteria dotyczące specyfiki regionu, określone dla poszczególnych województw na podstawie danych 

zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, złożonych wraz z tym wnioskiem. 

W przypadku gdy operacje uzyskały taką  samą  liczbę  punktów i nie jest możliwe ustalenie ich 

kolejności zgodnie z ust. 3 albo 4, w/w rozporządzenia o kolejności przyznania pomocy decyduje 

liczba mieszkańców obszaru objętego operacją, według danych GUS dostępnych na dzień  rozpoczęcia 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, 

która będzie realizowana na obszarze o większej liczbie mieszkańców uwzględniając zapisy § 4 pkt. 4. 

Jeżeli operacja jest realizowana w gminie wiejskiej to decyduje liczba mieszkańców tej gminy. 

W przypadku operacji realizowanej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej, decyduje suma 
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mieszkańców miasta i gminy z wyłączeniem liczby mieszkańców w miejscowości powyżej 5000 
mieszkańców. 

Ad.2. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi zmienionej instrukcji wypełniania 

wniosku na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa odnośnie załączników 2 i 2a 

wyjaśniam co następuje: 
W przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę  ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę  lub zgłoszenia zamian wykonania robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem, iż  właściwy organ nie wniósł  sprzeciwu, załączniki numer 2 
(prawo do dysponowania nieruchomością) oraz numer 2a (oświadczenie właściciela 
nieruchomości) nie są  wymagane. Dotyczy to zarówno inwestycji sieciowych jak 
i przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania 
wody. 

W przypadku realizacji inwestycji metodą  „zaprojektuj i wybuduj" lub gdy decyzja 
o pozwoleniu na budowę  nie ma klauzuli ostateczności lub brakuje potwierdzenia, iż  
właściwy organ nie wniósł  sprzeciwu do zamian wykonania robót budowlanych, 
wnioskodawca nie dostarcza zalacznika numer 2 (prawo do dysponowania 
nieruchomością), jednak: 

dla inwestycji sieciowych dostarcza oświadczenie. o którym mowa w art. 32 
ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; oświadczenie to zastępuje załącznik nr 
2 a, który w tym przypadku nie jest wymagany 

dla inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody itd. wnioskodawca dostarcza 
załącznik 2 a — jeżeli inwestycja jest realizowana na nieruchomości, której nie 
jest właścicielem. 

Utrzymanie obowiązku dostarczania w każdym przypadku załącznika 2 i 2a będzie oznaczało, 
że podczas kontroli administracyjnej pracownik będzie oceniał, czy wnioskodawca nie złożył  
oświadczenia potwierdzającego nieprawdę. Jednocześnie będzie to kontrola prawidłowości 
postępowania organów wydających decyzje o pozwoleniu na budowę. 

Rozbieżności-  o których Państwo sygnalizujecie w swoim piśmie, będą  poprawione przy 
aktualizacji książki procedur. Zapisy w instrukcji wypełniania karty weryfikacji będą  
odpowiadać  zapisom w poprawionej instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 

Ad. 3, 4. Analiza efektywności kosztowej w zakresie gospodarki wodnej, na przykład budowy 
wodociągów lub stacji uzdatniania wody, jak najbardziej może zostać  przeprowadzona, 
a nawet powinna, z uwzględnieniem co najmniej dwóch wariantów realizacji celu operacji. 
Analiza efektywności kosztowej nie ogranicza się  bowiem do rozpatrzenia opłacalności 
poszczególnych zakresów rozwiązań, jak na przykład dylemat między siecią  kanalizacyjną, 
a przydomową  oczyszczalnią  ścieków w przypadku gospodarki ściekowej. Równie istotny 
jest wybór technologii danego rozwiązania, dlatego analiza powinna być  rozpatrywana 
również  w kontekście wyboru poszczególnych technologii danego rozwiązania. 
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Wariantowość  rozwiązania gospodarki wodnej powinna polegać, z jednej strony na analizie 

nakładów inwestycyjnych, a z drugiej także na analizie czynników topograficznych, sieci 

osadniczej oraz dyspozycyjności zasobów wodnych na rozpatrywanym terenie. Na jej 

podstawie ustala się  granice rentowności inwestycji w odniesieniu do rozbudowy systemu 

centralnego bądź  budowy lokalnych systemów obslugujących mniejsze jednostki osadnicze. 

Z jednej strony bardziej opłacalna może być  rozbudowa ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz 

rozbudowa systemu sieciowego w miejscowości, a z drugiej lepszym pomysłem może okazać  
się  budowa lokalnych ujęć, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowościach. 

Taka analiza powinna również  uwzględnić  aspekty pozakosztowe, między innymi 

konieczność  utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych i ilościowych nowych ujęć  
wody, aby zachować  jakość  utrzymania takiego ujęcia na odpowiednim poziomie, 

pozwalającym na bezproblemowe korzystanie ze źródła wody przez mieszkańców. 

Ad. 5. Pod pojęciem „normy BN 12566" rozumie się  7 norm i raportów technicznych, tj. BN 
12566-1:2000/A1:2003, CEN/TR 12566-2:2005, BN 12566-3:2005+A2:2013, EN 12566-
4:2007, CEN/TR 12566-5:2008, BN 12566-6:2013, BN 12566-7:2013. 
Aby potwierdzić  spełnienie warunku określonego w § 4 pkt 11 ww. rozporządzenia 

w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków zaprojektowanych zgodnie z wytycznymi 

Raportu Technicznego CEN/TR 12566-5, do projektu powinna być  dołączona deklaracja 

projektanta, że rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej, zostały opracowane na 

podstawie wytycznych zawartych w tym raporcie technicznym, w odniesieniu do 
poszczególnych rozwiązań  technicznych, technologicznych lub konstrukcyjnych, w zakresie 

objętym raportem. W przypadku realizacji operacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj" 

wnioskodawca powinien określić  w programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z jakimi 

normami powinny być  zrealizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Ponadto pragnę  poinformować, ze wykorzystanie strony internetowej Europejskiego komitetu 

Normalizacyjnego (ww.cen.eu) pozwoli zweryfikować  informacje przekazane przez 

wnioskodawcę  w zakresie zastosowanych norm i ich zgodności z normami obowiązującymi 

w UE. 

Do wiadomości:  

Pan Dariusz Nieć-Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich IVIRiRW 


