URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Olsztyn, dnia 26.06.2019 r.
Znak sprawy: OW-IV.152. .2019

Szanowna Pani
Reprezentująca mieszkańców wsi
dotyczy: petycji w sprawie dofinansowania do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości
W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 13 czerwca 2019 roku przekazuje następujące
informacje.
Realizacja

wykonania

wnoszonej

Państwo

przez

sieci

kanalizacyjnej

może

być

współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) dla operacji 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” w ramach działania
„Podstawowe

usługi

i

odnowa

wsi

na

obszarach

wiejskich”,

objętego

PROW

na

lata

2014-2020. Należy jednak przy tym pamiętać, iż powyższe zadanie musi spełniać wymogi ustalone
w przepisach prawnych związanych z możliwością uzyskania wsparcia na realizację tego zadania
określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 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. z 2016 r. poz. 1182, z późn. zm.). Rozporządzenie określa obligatoryjne warunki
udzielenia wsparcia, w tym:
➢ operacja
lub

będzie

wyposażenia

realizowana
obiektów

w

budowlanych

zakresie
służących

budowy,
do

zaopatrzenia

przebudowy
w

wodę

lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji
kanalizacyjnych lub wodociągowych
➢ koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
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➢ operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta
kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie
później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie
później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30
czerwca 2023 r.;
➢ operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której posiada on prawo do dysponowania nią
przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego

wspólne

przepisy

dotyczące

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, 259 i 470, z późn. zm.2), zwanego
dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
➢ operacja będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli

zostały

sporządzone,

albo

z

decyzji

ostatecznej

o

warunkach

zabudowy

i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;
➢ operacja będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest
planowana jej realizacja, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki
rozwoju;
➢ suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy
na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich;
➢ operacja będzie realizowana poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295
oraz z 2016 r. poz. 352);
➢ operacja będzie realizowana zgodnie z analizą efektywności kosztowej obejmującą
co najmniej dwa warianty osiągnięcia celu operacji, uwzględniając ich koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne;
➢ operacja będzie zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące
oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni
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ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie
przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej
przez Europejski Komitet Normalizacyjny;
➢ realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
➢ dla planowanej operacji wydano decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach,
jeżeli jest wymagana.
Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, a w związku z tym również realizującym operację może
być:
➢ gmina,
➢ spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego,
➢ związek międzygminny.
Należy przy tym pamiętać, iż spełnienie tych warunków nie gwarantuje udzielenia wsparcia, gdyż
zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc jest przyznawana na operację zgodnie z kolejnością
na liście informującej o przyznaniu pomocy w ramach limitu dla naboru wniosków, którą ustala się na
podstawie sumy uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru operacji oraz
kryteriów dotyczących specyfiki regionu dla poszczególnych województw. Ponadto przedmiotowa
pomoc

przyznawana

jest

do

wysokości

63,63%

kosztów

kwalifikowalnych,

do wysokości limitu wynoszącego 2 000 000 złotych na jednego Beneficjenta.
Reasumując uzyskanie wsparcia finansowego na realizację inwestycji polegającej na budowie
sieci kanalizacyjnej w miejscowości

musi być zgodne z powyższymi przepisami,

a z wnioskiem o przyznanie pomocy uprawniony podmiot (w Państwa przypadku Gmina

)

może wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego po ogłoszeniu
naboru wniosków o przyznanie pomocy. W województwie warmińsko-mazurskim ogłoszenie naboru
planuje się w III kwartale 2019 roku. Informacje o naborze będą zamieszczone na stronie internetowej
https://prow.warmia.mazury.pl/ .
Z poważaniem
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