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Nr 
Nr działania/ 

typ projektu 
Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

Dodatkowe 
kryterium 
formalne nr 
15 

Opis Kryterium  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada 
dane geo-przestrzenne (numeryczna mapa 
zasadnicza i ewidencyjna, ortofotomapa, 
numeryczny model terenu, oraz zasadnicze 
dane dotyczące przepuszczalności terenów 
zlewni (mapy glebowe oraz inne dane 
dotyczące przepuszczalności terenów), ale bez 
zastosowania skaningu laserowego 
powierzchni przepuszczalnych lub metod 
równoważnych o podobnej dokładności i 
zakresie wyników), które są niezbędne do 
identyfikacji zlewni, a w efekcie właściwego 
określenia bilansu wód opadowych oraz 
terenów narażonych na lokalne podtopienia i 
zalania. 

Opis Kryterium  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
posiada następujące dane geo-
przestrzenne (konieczne jest posiadanie 

wszystkich niżej wymienionych danych): 

• (numeryczna mapa zasadnicza i 
ewidencyjna,  

• ortofotomapa, 

• numeryczny model terenu,  

• mapy glebowe oraz/lub zasadnicze 
dane dotyczące przepuszczalności 
terenów zlewni, ale bez skaningu 
laserowego powierzchni 
przepuszczalnych), które są 
niezbędne do identyfikacji zlewni, a 
w efekcie właściwego określenia 
bilansu wód opadowych oraz 
terenów narażonych na lokalne 
podtopienia i zalania. 

Proponowana zmiana ma na celu 
doprecyzowanie istniejącego zapisu, tak 
aby wyeliminować niejasności 
interpretacyjne. Dotychczasowy zapis był 
niejednoznaczny i budził wątpliwości co do 
zakresu danych, którymi Wnioskodawca 
powinien dysponować. Pierwotną intencją 
brzmienia kryterium była aby wszystkie 
przesłanki określone w danym kryterium 
były spełnione jednocześnie, co 
jednoznacznie wskazuje zaproponowany 
zapis. 

2. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

Dodatkowe 
kryterium 
formalne nr 
16 

Nazwa kryterium: 

Opłaty za odbiór wody opadowej wyliczone są 
według miary objętości 

Opis Kryterium  

Ocenie podlega, czy opłaty za odbiór wód 
opadowych naliczone są lub będą zgodnie z 
art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, czyli według miary 

Usunięcie kryterium. Kryterium formalne dotyczące opłat za 
wody opadowe zostało przeniesione do 
kryteriów merytorycznych I stopnia, jako 
czynnik różnicujący projekty i pomagający 
wyłonić wnioski najbardziej 
odpowiadające celom działania 2.1. 
Negatywna ocena  tego kryterium 
skutkowałaby odrzuceniem wniosku 
ubiegającego się o dofinansowanie. 
Dlatego uznano, że właściwym podejściem 
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objętości z wykorzystaniem urządzeń 
pomiarowych lub obliczeń np. wg wzoru: 

I = Powierzchnia x Opad x Współczynnik 
spływu. 

będzie ocena tego kryterium na etapie 
oceny merytorycznej I stopnia, tak aby 
można było dodatkowo premiować 
Wnioskodawców, którzy wprowadzili już 
system opłat za wody opadowe lub też 
zamierzają taki system wprowadzić. 

3. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

Kryterium 
merytoryczne 
I stopnia nr 3 

Opis kryterium: 

Ocenie podlega posiadanie numerycznych 
(komputerowych) […] 

 

Zasady oceny: 

Przyznane punkty za poszczególne elementy 
kryterium sumują się (max.6 p.). 

Posiadanie modeli opadowych nie 

zawierających symulacji parametrów 
hydrometeorologicznych w zakresie  

[….] 

1 p. – dla sieci odwodnieniowej (systemu 
odwodnieniowego).   

[…] 

Posiadanie modeli opadowych zawierających 

symulacje parametrów 
hydrometeorologicznych w zakresie […..] 

[….] 

1 p. – dla sieci odwodnieniowej (systemu 
odwodnieniowego).   

 

Waga: 2 

Opis kryterium: 

Ocenie podlega posiadanie wyników 

numerycznych (komputerowych) […] 

 

Zasady oceny: 

Przyznane punkty za poszczególne 
elementy kryterium sumują się (max.6 8 
p.). 

Posiadanie modeli wyniku modelu 

opadowego ych nie zawierającego ych 

symulacji parametrów 
hydrometeorologicznych w zakresie  

[….] 

1 2 p. – dla sieci odwodnieniowej 
(systemu odwodnieniowego).   

[…] 

Posiadanie modeli opadowych 

zawierających Uzupełnienie wyników 

modelu opadowego symulacje 
parametrów hydrometeorologicznych w 
zakresie […..] 

[….] 

1 2 p. – dla sieci odwodnieniowej 
(systemu odwodnieniowego).   

Wobec uwagi Związku Województw RP i 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego  - podtrzymanych na 
posiedzeniu KM w dniu 22 marca 
zaproponowano nowy, zmodyfikowano 
zapis kryterium.  

W celu wyeliminowania niejasności 
interpretacyjnych doprecyzowano zapisy 
danego kryterium. Proponowane zapisy 
jednoznacznie wskazują, że chodzi 
posiadanie wyników jednego modelu, 
który uwzględnia dwie sytuacje tj.: 
pierwsza uwzględniająca dane 
historyczne, a druga sytuacja obejmuje 
uzupełnienie modelu o dane 
umożliwiające projekcje na przyszłe lata, 
co jest niezależnie punktowane. 

Zmieniono również punktację i wagę 
kryterium. 
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Max. punktacja: 12  

Waga: 2 1 

Max. punktacja: 12 8 

4. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

Kryterium 
merytoryczne 
I stopnia  

Brak kryterium Dodanie nowego kryterium. 

Nazwa kryterium 

Opłaty za odbiór wód opadowych 

Opis Kryterium  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
wprowadził lub planuje wprowadzić 
system opłat służących utrzymaniu 
stworzonej w ramach projektu 
infrastruktury zagospodarowania wód 
opadowych. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie 
uchwały Rady Gminy lub innego 
równoważnego dokumentu, a w sytuacji 
przygotowywania systemu opłat – na 
podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. 

Zasady oceny kryterium 

2 p.- Wnioskodawca aktualnie posiada 
system opłat za wody opadowe; 

1 p.- Wnioskodawca przedstawił 
oświadczenie, że wprowadzi system 
opłat za wody opadowe w terminie przed 
podpisaniem Umowy o dofinansowanie; 

0 p. – Wnioskodawca nie podjął żadnych  
starań w zakresie wprowadzenia systemu 
opłat za wody opadowe. 

Kryterium formalne dotyczące opłat za 
wody opadowe zostało przeniesione do 
kryteriów merytorycznych I stopnia.  

5. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 

Kryterium 
merytoryczne 
I stopnia nr 9 

Nazwa kryterium: 

Trwałość projektu 

Opis Kryterium  

Usunięcie kryterium 

 

Trwałość projektu jest wnikliwie badana i 
analizowana na etapie oceny 
merytorycznej II stopnia. W związku z 
powyższym uznano, że pozostawienie 
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terenach 
miejskich 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca zapewnił 
środki na eksploatację wybudowanej, 
przebudowanej lub wyremontowanej w 
ramach projektu infrastruktury 
zagospodarowania wód opadowych zgodnie z 
zasadą ”zanieczyszczający płaci” oraz art. 27 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, czyli ustalił opłaty w 
oparciu o objętość wody opadowej mierzoną 
urządzeniami pomiarowymi lub obliczaną np. 
wg wzoru: 
I = Powierzchnia x Opad x Współczynnik 
spływu 

W przypadku uszczelnienia lub zasklepienia 
gruntów ocenie podlega, czy zapewniono 
środki na utrzymanie gruntów o zmienionym 
wykorzystaniu. 

Zasady oceny kryterium 

Przyznane punkty za poszczególne elementy 
kryterium sumują się (max. 8 p.). 

W przypadku wód opadowych:  

4 p. – jest uchwała Rady Gminy dot. opłat za 
wody opadowe wyliczone wg miary objętości; 

3 p. – jest wniosek do Rady Gminy w ww. 
sprawie;  

2 p. – jest deklaracja zapewnienia środków 
metodą jak wyżej. 

W przypadku uszczelnienia lub zasklepienia 

gruntów: 

4 p. – jest uchwała Rady Gminy dot. 
utrzymania gruntów o zmienionym 
wykorzystaniu; 

tego kryterium będzie powielaniem 
czynności dokonywanych na późniejszym 
etapie oceny.  

Dodatkowo w zamian wprowadzono 
kryterium dotyczące opłat za wody 
opadowe promujące projekty najbardziej 
odpowiadające celom działania 2.1.  
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3 p. – jest wniosek do Rady Gminy w ww. 
sprawie;  

2 p. – jest deklaracja zapewnienia środków w 
drodze uchwały Rady Gminy. 

6. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

Kryterium 
merytoryczne 
I stopnia nr 2 

Zasady oceny kryterium 

[…]  

W przypadku uszczelnienia lub zasklepienia 

gruntów: 

2 p. – za posiadanie inwentaryzacji gruntów 
uszczelnionych lub zasklepionych dla całego 
obszaru objętego projektem; 

1 p. – za posiadanie inwentaryzacji gruntów 
uszczelnionych lub zasklepionych dla części 
obszaru objętego projektem. 

Zasady oceny kryterium 

[…]  

W przypadku uszczelnienia lub 

zasklepienia gruntów: 

2 p. – za posiadanie inwentaryzacji 
gruntów uszczelnionych lub 
zasklepionych dla całego obszaru 
objętego projektem zlewni cieku lub 

kolektora, na którym wykonywane będą 

prace w ramach projektu; 

1 p. – za posiadanie inwentaryzacji 
gruntów uszczelnionych lub 
zasklepionych dla części obszaru 
objętego projektem zlewni cieku lub 

kolektora, na którym wykonywane będą 

prace w ramach projektu. 

Zmodyfikowano zapis zgodnie z uwagą 
Związku Województw RP i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego.  

Doprecyzowano zapis nt. formy w jakiej 
inwentaryzacja powierzchni ma być 
przedstawiona. Dodatkowo 
doprecyzowano pojęcie „obszar objęty 
projektem”. To znaczy, że przez to pojęcie 
należy rozumieć obszar zlewni cieku lub 
kolektora, na którym wykonywane będą 
prace w ramach projektu. 

7. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

Kryterium 
merytoryczne 
I stopnia nr 8 

Opis kryterium 

a) własność gruntów 

[…] 

Opis kryterium 

a) własność gruntów (uprawomocniona 

decyzja ZRID i/lub ZRIP oznacza 

uregulowanie kwestii własności 

gruntów dla danego zadania); 

[…] 

Zmodyfikowano zapis zgodnie z uwagą 
Związku Województw RP i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

W niektórych przypadkach inwestycje 
można realizować w oparciu o przepisy 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 
721 (w tzw. procedurze ZRID - Zezwolenie 
na Realizację Inwestycji Drogowej) oraz 
Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania do 
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realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych, Dz. U. nr 143, poz. 
963 (tzw. procedura ZRIP - Zezwolenie na 
Realizację Inwestycji 
Przeciwpowodziowej). Decyzje ZRID oraz 
ZRIP zastępują pozwolenia na budowę. 

Ustawy powyższe dopuszczają sytuację, 
gdy dla dobra publicznego dany grunt 
może zostać przejęty przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego 
nawet bez zgody właściciela. 
Na podstawie wydanej decyzji ZRID lub 
ZRIP gmina przejmuje nieruchomości 
w formie wywłaszczenia. W zamian gmina 
zobligowana jest do wypłaty 
odszkodowania za grunt w wysokości 
zgodnej z wyceną biegłego rzeczoznawcy. 

8. 

2.1/ Systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi na 
terenach 
miejskich 

n.d.  

 

dot. maksymalnej liczby punktów 

Maksymalna liczba punktów: 74 

 

dot. maksymalnej liczby punktów 

Maksymalna liczba punktów: 68 

Zmiany maksymalnej liczby punktów 
wynikające ze zmian punktacji w 
kryterium merytorycznym I stopnia nr 3 i  
9: Przygotowanie projektu do realizacji; 

 


