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1) Czy zadanie polegające na doprowadzeniu wody i kanalizacji do działek 

przeznaczonych w MPZP pod zabudowę, w chwili obecnej niezabudowanych, może 

być dofinansowane 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, jako 

realizujące cel 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (poprzez 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w/w terenów). Zadanie to stanowiłoby 

element operacji o szerszym zakresie rzeczowym obejmującym również min. 

Modernizację stacji uzdatniania wody w jednej z miejscowości naszej gminy poprzez 

jej wyposażenie? 

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o przyznanie pomocy w części III OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI w pkt. 6 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI, pkt 6.1 

liczba planowanych przyłączy wodociągowych (szt.) pkt 6.2 liczba planowanych 

przyłączy kanalizacyjnych (szt.). Wnioskodawca powinien wpisać liczbę planowanych 

przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych powstałych po zrealizowaniu 

inwestycji. I zgodnie z zapisami 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 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 §18 pkt 9 poza postanowieniami określonymi  

w art.36 ust.1 ustawy, umowa zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji 

operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące m.in.: podłączenia do 

 wybudowanej lub przebudowywanej sieci, w liczbie co najmniej 50% przyłączeń 

zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy. Należy mieć na uwadze, że 

poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 

wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 12 miesięcy,  

a w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach nie później niż w terminie 24  

 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (…). Zgodnie z rozporządzeniem i umową 

warunkiem otrzymania dofinansowania jest realizacja operacji, w wyniku której 

funkcjonuje co najmniej 50% przyłączeń do wybudowanej lub przebudowanej sieci 

zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy. W związku z powyższym takie 

zapisy uniemożliwiają realizację operacji polegającą wyłącznie na uzbrojeniu  

w przyłącza wodne i kanalizacyjne działek przeznaczonych pod zabudowę (obecnie 

niezabudowanych gdzie brak jest odbiorcy).  

2) Czy koszt prac modernizacyjnych polegających na instalacji systemu monitorowania 

pracy przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz czy zakup mobilnego 

agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego na SUW i oczyszczalni ścieków 

stanowi koszt kwalifikowalny? 

Zgodnie z zapisami 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-
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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 przyznawana jest na operacje w zakresie budowy, 

przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia  

w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń 

oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. W §5 ust.1 pkt 2 i 3 określono iż 

pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji  części kosztów 

kwalifikowalnych do których zalicza się koszty m.in.: 

 2) Budowy przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do 

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:  

a) oczyszczalni ścieków, 

b)ujęć wody i stacji uzdatniania wody, 

c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych; 

d) przydomowych oczyszczalni ścieków, 

e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, 

f) instalacji do osadów ściekowych, 

3) zakup nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji  

- które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.  

Jeżeli wnioskodawca wykaże we wniosku o przyznanie pomocy, że zakup powyższych 

urządzeń jest uzasadniony zakresem oraz niezbędny do osiągnięcia celu operacji to 

będzie mógł go zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych. 

Wątpliwości budzić może zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania 

na SUW i oczyszczalni ścieków, gdyż nie jest to standardowe wyposażenie dla takich 

obiektów. Jednocześnie należy pamiętać, że ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie 

możliwości przyznania pomocy na daną operację będą podejmowane  

w indywidualnych przypadkach na podstawie złożonych wniosków o przyznanie 

pomocy oraz załączonej do nich dokumentacji.  

 


