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Zakres zmian w regulaminach dla konkursów nr:  

RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16, RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16, RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 oraz RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16, 

Było Jest 

Pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również 

szczególne warunki dostępu dla konkursu 

• W obszarze gospodarki ściekowej możliwe będzie wsparcie dla 

przedsięwzięć realizowanych na obszarze aglomeracji w rozumieniu ustawy 

Prawo wodne o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. Dokumentem 

stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie dokument 

(rozporządzenie wojewody lub uchwała sejmiku województwa w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji) ustanawiający daną aglomerację, 

aktualny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

• Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zlokalizowane w 

aglomeracjach ujętych w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 2015 (IV AKPOŚK) i Master Planie dla wdrażania 

dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych określającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 

aglomeracjach. Dopuszcza się, aby w przypadku gdy przedłożony dokument 

wyznaczający aglomerację nie jest wpisany wprost  w IV AKPOŚK, 

stwierdzenie zgodności przedsięwzięcia z IV AKPOŚK nastąpiło poprzez 

wykazanie, iż aktualna aglomeracja powstała w wyniku podziału innej 

aglomeracji (lub połączenia), która jest uwzględniona w obowiązującej 

AKPOŚK (o ile zakres prac planowanych do realizacji jest zgodny z Master 

Planem).  

Powyższe warunki (wielkość aglomeracji, zgodność z IV AKPOŚK i Master 

Planem) nie dotyczą projektów realizujących wyłącznie typ 4. projektu 

(Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę). 

• Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej możliwa 

będzie tylko wraz z budową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej. 

Pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również 

szczególne warunki dostępu dla konkursu 

• W obszarze gospodarki ściekowej możliwe będzie wsparcie dla 

przedsięwzięć realizowanych na obszarze aglomeracji w rozumieniu ustawy 

Prawo wodne o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. Dokumentem 

stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie dokument 

(rozporządzenie wojewody lub uchwała sejmiku województwa w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji) ustanawiający daną aglomerację, 

aktualny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

• O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty zlokalizowane w 

aglomeracjach ujętych w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 2015 (IV AKPOŚK) i Master Planie dla wdrażania 

dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych określającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 

aglomeracjach, a także projekty zlokalizowane w aglomeracjach, które 

zgłoszone zostaną do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych (V AKPOŚK)1. Weryfikacja zgłoszeń do V 

AKPOŚK dokonywana będzie w oparciu o dane będące w dyspozycji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ankiety aktualizacyjne 

przesłane przez samorządy do UM WSL).   

• Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ujętego w IV 

AKPOŚK i Master Planie możliwe będzie w czasie obowiązywania IV 

AKPOŚK, tj. do momentu wejścia w życie V AKPOŚK2.  

• Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zgłoszonego do V 

AKPOŚK możliwe będzie w przypadku, gdy aglomeracja na terenie której 

realizowany jest projekt zostanie ujęta w zatwierdzonej V AKPOŚK, tj. po 

                                                           
1 Do V AKPOŚK powinny zostać zgłoszone wszystkie aglomeracje, niezależnie od faktu ich uwzględnienia w IV AKPOŚK. 
2 W przypadku aglomeracji ujętej w IV AKPOŚK i Master Planie, ale zmienionej po 28 lutego 2015 r. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego podpisanie 

umowy o dofinansowanie będzie możliwe po zatwierdzeniu V AKPOŚK, pod warunkiem uwzględnienia tej aglomeracji w V AKPOŚK. 



2 
 

• Budowa instalacji służącej do zagospodarowania osadów 

ściekowych (kompostownie, suszarnie) możliwa, gdy instalacja ta nie będzie 

wykorzystywać OZE. 

• Realizacja projektu polegającego na budowie i modernizacji sieci 

wodociągowej jest możliwa na obszarach, na których planowani do 

podłączenia odbiorcy są podłączeni do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

lub obszarach, na których planowani do podłączenia odbiorcy zostaną 

podłączeni do budowanej równocześnie w ramach projektu sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

(…) 

zatwierdzeniu V AKPOŚK. W tym przypadku IZ dopuszcza możliwość 

zmiany terminów wynikających z pkt. 8.1 Regulaminu (Warunki zawarcia 

umowy o dofinansowanie). 

Powyższe warunki (wielkość aglomeracji, zgodność z IV AKPOŚK i Master 

Planem) nie dotyczą projektów realizujących wyłącznie typ 4. projektu 

(Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę). 

• Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej możliwa 

będzie tylko wraz z budową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej. 

• Budowa instalacji służącej do zagospodarowania osadów 

ściekowych (kompostownie, suszarnie) możliwa, gdy instalacja ta nie będzie 

wykorzystywać OZE. 

• Realizacja projektu polegającego na budowie i modernizacji sieci 

wodociągowej jest możliwa na obszarach, na których planowani do 

podłączenia odbiorcy są podłączeni do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

lub obszarach, na których planowani do podłączenia odbiorcy zostaną 

podłączeni do budowanej równocześnie w ramach projektu sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

(…) 

Pkt 8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 

ppkt 3. Maksymalny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie wynosi 

6 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu lub 

uchwały o dodatkowym wyborze, o której mowa w pkt. 7.1.6. 

Pkt 8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 

ppkt 3. Maksymalny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie wynosi 

6 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu lub 

uchwały o dodatkowym wyborze, o której mowa w pkt. 5.1.7. 

Pkt 8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 

ppkt. 8. IOK zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na podpisanie 

umowy o dofinansowanie w przypadku braku dostępności środków EFRR 

na zakontraktowanie projektu. 

Pkt 8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 

ppkt. 8. IOK zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na podpisanie 

umowy o dofinansowanie w przypadku braku dostępności środków EFRR 

na zakontraktowanie projektu. Dodatkowo dla projektów z poddziałania 

5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa ZIT oraz poddziałania 5.1.2 

Gospodarka wodno – ściekowa RIT istnieje możliwość wydłużenia terminu 

na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania 

umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu a zarazem terminu na 

podpisanie umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu ze względu na 

trwające prace związane z przyjęciem kolejnej aktualizacji Krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych (VAKPOŚK). 

 


