
Zmiany w załączniku 12.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wykaz dużych projektów 

Integralną częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz dużych projektów. Pierwsza wersja Wykazu 

została przygotowana na etapie projektu POIŚ 2014-2020 oraz negocjacji z Komisją Europejską, zgodnie z aktualną wówczas wiedzą. W miarę postępów we wdrażaniu POIŚ 2014-

2020, dokument podlega bieżącej aktualizacji, polegającej w szczególności na uzupełnieniu o projekty wyłaniane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz konkursowym, 

zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIŚ 2014-2020.  

Stosownie do art. 96 ust. 10 rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, Wykaz dużych projektów stanowi element programu operacyjnego, niemniej 

niepodlegający (w zakresie przyjęcia i zmiany) decyzji Komisji Europejskiej, pozostawiony w gestii państw członkowskich. Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 2 pkt e wspomnianego 

rozporządzenia, wszelkie propozycje dotyczące zmian programu operacyjnego rozpatruje i zatwierdza właściwy komitet monitorujący. Biorąc pod uwagę wskazane uwarunkowania 

formalno-prawne, niniejszym przedkłada się do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący POIŚ 2014-2020 projekt zmiany Wykazu dużych projektów w ramach POIŚ 2014-2020.  

W związku z trwającymi pracami nad ostateczną identyfikacją projektów mogących uzyskać wsparcie w ramach POIŚ 2014-2020 (m.in. rozpoczęte nabory konkursowe, sfinalizowane 

zostały prace nad przyjęciem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – tzw. ZIT, identyfikowane są kolejne projekty w trybie pozakonkursowym) oraz trwającymi pracami 

nad przygotowaniem dokumentacji dla projektów znajdujących się już na Wykazie prace nad kształtem Załącznika nr 12.2 mają charakter ciągły i na kolejnych posiedzeniach 

Członkowie KM POIŚ będą informowani ewentualnej potrzebie dokonania korekt/aktualizacji. 

Zmiany dotyczą sektorów: środowiska (usunięcie 1 projektu) oraz transportu, gdzie obejmują: dodanie do Wykazu 1 nowego projektu, usunięcie 3 projektów  

(w tym 2 projektów kolejowych i 1 projektu transportu miejskiego). Przedmiotowe projekty usuwane są z uwagi na zmianę źródła finansowania – środki RPO lub krajowe i utratę 

statusu dużego projektu. Dla przedmiotowej aktualizacji trwa proces uzgadniania z organami właściwymi w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Generalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Dyrektorami Urzędów Morskich) odstąpienia od wykonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

Poniżej opisano szczegółowy zakres zmian. 

Charakter zmiany Tytuł projektu Uzasadnienie 

Sektor Transportu 

Usunięcie z Wykazu 

 

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław 
Brochów / Grabiszyn – Głogów 

 

Beneficjent podjął decyzję o zmianie źródła finansowania inwestycji na środki krajowe. Projekt 
został również usunięty z Wykazu Projektów Zidentyfikowanych POIŚ 2014-2020. 

 

Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w 
Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek 
Katowice - Pyrzowice 

Projekt usunięty ze względu na brak zapewnienia finansowania inwestycji w Szczegółowym 
Planie Realizacji do Krajowego Programu Kolejowego (SPR do KPK). Realizacja połączenia 
kolejowego z lotniskiem planowana jest w ramach innego projektu (Rewitalizacja i odbudowa 
częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie), który został zgłoszony 
w konkursie POIŚ 2014-2020 (w ramach kolei aglomeracyjnej). 



Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka 
– Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego 
skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej 

Projekt stracił status dużego projektu w związku ze zmianą kosztów kwalifikowanych. 

Przyporządkowanie 
projektu obwodnicy 
do ciągu drogowego 

 

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 do ciągu: S10 Piła – 
Szczecin 

Przyporządkowanie 3 umieszczonych dotychczas na WDP  projektów drogowych, dotyczących 
budowy obwodnic do znajdujących się na WDP ciągów komunikacyjnych. 

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w 
ciągu S11 do ciągu: S11 Poznań – Kępno 

Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 do ciągu:  S11 
Koszalin – Piła 

Dodanie nowego 
projektu  

Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica do 
ciągu: S19 Rzeszów – granica państwa 

Dodanie nowego projektu i przyporządkowanie go do ciągu drogowego. 

Sektor środowiska 

Usunięcie z Wykazu Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza Projekt stracił status dużego projektu w związku ze zmianą kosztów kwalifikowanych.  

 


