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Nr 
Nr działania/ 

typ/podtyp projektu 
Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  

2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach,  

2.3.1 Projekty 

dotyczące 

gospodarki wodno-

ściekowej, 

realizowane w 

aglomeracjach o 

wielkości co 

najmniej 10 000 

RLM  

2.3.2 Projekty 

dotyczące 

gospodarki wodno-

ściekowej 

realizowane w 

regionach lepiej 

rozwiniętych w 

aglomeracjach o 

wielkości od 2 000 

RLM do 10 000  RLM  

Dodatkowe 
kryterium 
formalne nr 
11 Wielkość 

aglomeracji 

Opis kryterium 

Wielkość aglomeracji zgodnie z 
rozporządzeniem wojewody lub 
uchwałą sejmiku województwa 
w sprawie wyznaczenia obszaru i 
granic aglomeracji (wielkość 
aglomeracji co najmniej 10 000 
RLM, z wyjątkiem projektów 
realizowanych w regionach 
lepiej rozwiniętych – 
województwo mazowieckie – w 
tym przypadku wielkość 
aglomeracji co najmniej 2000 
RLM). 

Opis kryterium 

Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w 
Aktualizacji Master Planu wynosi co najmniej 10 000 RLM i 
jednocześnie z rozporządzenia wojewody lub uchwały 
sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i 
granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia 
wniosku wynika, że wielkość aglomeracji wynosi co 
najmniej 10 000 RLM (z wyjątkiem projektów 
realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych – 
województwo mazowieckie – w tym przypadku wielkość 
aglomeracji co najmniej 2000 RLM). 

Propozycja związana jest z 
zatwierdzeniem IV aktualizacji KPOŚK 
oraz opracowaniem aktualizacji 
Master Planu dla wdrażania 

dyrektywy Rady 91/271/EWG w 

sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych. Przyjęcie ww. 
dokumentów pociąga za sobą 
konieczność doprecyzowania w jaki 
sposób (na potrzeby formalnej 
weryfikacji wniosków o 
dofinansowanie) dokonywana będzie 
ocena zgodności z linią demarkacyjną 
pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a 
regionalnymi programami 
operacyjnymi. 

2.  

2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach,  

2.3.1 Projekty 

dotyczące 

gospodarki wodno-

ściekowej, 

realizowane w 

aglomeracjach o 

Nowe 
kryterium 
merytoryczne 
I stopnia 

Brak kryterium 

 

Nazwa Kryterium 

Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań 
akcesyjnych (*) 

Przypis dolny (*) 

Kryterium dotyczy typu projektów realizowanych w 
aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM 

Opis kryterium 

Na prośbę KE uzupełniono katalog 
kryteriów wyboru projektów o 
dodatkowe kryterium merytoryczne 
dotyczące premiowania inwestycji 
ujętych w Master Planie, w Priorytecie 
I. Uzupełnienie kryteriów pozwoli 
premiować dodatkowo aglomeracje 
priorytetowe dla wypełnienia 
zobowiązań akcesyjnych, tj. 



Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 30  sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych 
kryteriów wyboru projektów dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

  

 2/2 

wielkości co 

najmniej 10 000 

RLM  

2.3.2 Projekty 

dotyczące 

gospodarki wodno-

ściekowej 

realizowane w 

regionach lepiej 

rozwiniętych w 

aglomeracjach o 

wielkości od 2 000 

RLM do 10 000  RLM  

Dodatkowo premiowane będą aglomeracje priorytetowe 
dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, tj. aglomeracje 
powyżej 100 000 RLM, które spełniają co najmniej dwa 
warunki zgodności z dyrektywą oraz w wyniku weryfikacji 
wielkości RLM i po zrealizowaniu planowanych inwestycji, 
powinny uzyskać pełną zgodność z dyrektywą 
91/271/EWG.    

Zasady oceny kryterium 

1 p. – aglomeracja ujęta w priorytecie I aktualizacji Master 
Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 

Waga: 2 

Max. punktacja: 2 

aglomeracje powyżej 100 000 RLM, 
które spełniają co najmniej dwa 
warunki zgodności z dyrektywą oraz w 
wyniku weryfikacji wielkości RLM i po 
zrealizowaniu planowanych 
inwestycji, powinny uzyskać pełną 
zgodność z wymogami dyrektywy 
91/271/EWG.    

3.  

2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach,  

2.3.1 Projekty 

dotyczące 

gospodarki wodno-

ściekowej, 

realizowane w 

aglomeracjach o 

wielkości co 

najmniej 10 000 

RLM 

Maksymalna 
liczba 
punktów 

Maksymalna liczba punktów dla 

projektów z aglomeracji 

powyżej 10 000 RLM - 38 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z aglomeracji 

powyżej 10 000 RLM - 3840 

Korekta punktacji w związku z 
uzupełnieniem katalogu kryteriów 
wyboru projektów o nowego 
kryterium merytoryczne I stopnia. 

 


