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Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny  Infrastruktura  i  Środowisko 2014‐2020  z dnia 1  lipca 2015  r. w  sprawie przyjęcia 
sektorowych  kryteriów  wyboru  projektów  dla  wybranych  typów  projektów  w  ramach  działania  2.3  Gospodarka  wodno‐ściekowa  w  aglomeracjach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 

 
Typ projektu:   

Projekty dotyczące gospodarki wodno‐ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM  

Projekty dotyczące gospodarki wodno‐ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000  
RLM  

Tryb wyboru: konkursowy 

Dodatkowe kryteria formalne 

Nr  Nazwa Kryterium  Opis Kryterium  TAK/NIE 

11. 

Wielkość aglomeracji  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). 

 

12. 
Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania 
dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych 

Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Sposób weryfikacji zgodności z KPOŚK określa Regulamin Konkursu. 

 

13. 

Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz 
krajowym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych 

W przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków należy mieć na uwadze, że oczyszczalnia ta po 
zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania 
dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego1. 

W przypadku budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowybudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać 
odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania. 

 

                                                           
1 Rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800). 
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14. 

Gotowość projektu do realizacji 

 

 zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp 
– decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (decyzja o warunkach zabudowy lub 
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla 
których jest to wymagane; 

 posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane; 

 w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) ‐ wartość zadań 
inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na 
budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji  
(wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki  
FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %; 

 W przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie 
Programu Funkcjonalno ‐ Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań 
realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej). 

 

15. 

Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej  Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów inwestycyjnych, w których minimum 75 % 
kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziału kanalizacji ogólnospławnej), 
oczyszczalni ścieków i infrastruktury przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (pozostałe 25 % 
może dotyczyć inwestycji, realizowanych w aglomeracji objętej projektem, z zakresu zaopatrzenia w wodę 
oraz budowy kanalizacji deszczowej na zasadach określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych). 

Inwestycje związane z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę będą dopuszczalne na 
tych obszarach, gdzie równocześnie zostanie zapewniona gospodarka ściekowa zgodna z wymogami 
dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

16. 

Wskaźnik koncentracji aglomeracji  Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu i korzystających z podłączenia uprzednio) 
na 1  kilometr sieci kanalizacyjnej (nowobudowanej w ramach projektu i istniejącej) na obszarze 
aglomeracji objętej projektem, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie §3 ust.5 rozporządzenia  
Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji2, dla których na 
potrzeby finansowania w ramach POIiŚ minimalny wskaźnik wynosi 90 Mk/km (wg metodyki obliczania 
wskaźnika koncentracji aglomeracji przedstawionej w Regulaminie Konkursu). 

 

 

                                                           
2 Rozporządzenie z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 995). 
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Kryteria merytoryczne I stopnia  

Nr  Kryteria  Opis kryterium  Zasady oceny kryterium  Waga  Max. 
punktacja 

1. 

Wypełnienie przez 
aglomerację wymogów 
dyrektywy Rady 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych w 
zakresie jakości oczyszczania 
ścieków komunalnych 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków 
powinna mieć na celu przede wszystkim 
zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Punkty za działania modernizacyjne na 
oczyszczalni ścieków planowane do realizacji w 
ramach projektu nie sumują się. W przypadku, 
kiedy w ramach projektu przewidziano budowę 
lub modernizację więcej niż jednej oczyszczalni 
ścieków punkty przyznawane są jedynie za 
oczyszczalnię ścieków w odniesieniu, do której 
zaplanowany został największy zakres prac 
przewidziany do realizacji w ramach projektu.   
Punkty za poszczególne typy modernizacji 
również się nie sumują. 

Kryterium dotyczy jedynie projektów, w 
zakresie których jest budowana lub 
modernizowana oczyszczalnia ścieków. 

5 p. – budowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem 
ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni 
ścieków mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z 
wymogami rozporządzenia (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed 
rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości 
odprowadzanych ścieków); 

4 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia 
przepustowości oczyszczalni; 

3 p. – modernizacja w zakresie przeróbki lub zagospodarowania osadów 
ściekowych; 

2 p.– modernizacja w celu poprawy efektywności energetycznej; 

1 p. – pozostałe rodzaje modernizacji. 

1  5 

2. 

Wypełnienie przez 
aglomerację wymogów 
dyrektywy Rady 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych w 
zakresie wyposażenia 
aglomeracji w system 

Realizacja projektu powinna w jak najwyższym 
stopniu przyczynić się do zapewnienia 
niezbędnego stopnia wyposażenia aglomeracji 
w sieć kanalizacji sanitarnej po realizacji 
projektu inwestycyjnego.  

Stopień wyposażenia rozumiany jest jako liczba 
RLM obsługiwanych przez system zbiorowego 

Dla projektów z aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM: 

4 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji 
wzrośnie o 10 lub więcej punktów procentowych; 

3 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji 
wzrośnie od 5 do 10 punktów procentowych; 

2 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji 

1 

 

 

 

 

4 
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kanalizacji zbiorczej dla 
ścieków komunalnych 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, w 
odniesieniu do wielkości RLM aglomeracji 
wyznaczonej w uchwale bądź rozporządzeniu. 
Wymogi dotyczące wyposażenia aglomeracji 
zostały określone w art.3 Dyrektywy 
91/271/EWG. 

Kryterium dotyczy jedynie projektów, w 
zakresie których jest budowana lub 
modernizowana kanalizacja sanitarna (jedynie 
nowoprzyłączona RLM). 

 

wzrośnie o mniej niż 5 punktów procentowych.

Dla projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych 
(województwo mazowieckie) – aglomeracje o wielkości od 2000 do 10 
000 RLM: 

4 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji 
wzrośnie o 15 lub więcej punktów procentowych; 

3 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji 
wzrośnie od 10 do 15 punktów procentowych; 

2 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji 
wzrośnie o mniej niż 10 punktów procentowych. 

1 

 

4 

3. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– RLM, która w wyniku 
realizacji projektu zostanie 
przyłączona do wybudowanej 
/ zmodernizowanej kanalizacji 
(jedynie nowoprzyłączona 
RLM) 

Zakres realizowanego przedsięwzięcia wyrażony 
w RLM (przyrost).  

Kryterium dotyczy jedynie projektów, w 
zakresie których jest budowana lub 
modernizowana kanalizacja sanitarna (jedynie 
nowoprzyłączona RLM). 

Dla projektów z aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM: 

4 p. – 2 001 RLM i powyżej; 

3 p. – 1 501 – 2 000 RLM; 

2 p. – 1 001 – 1 500 RLM; 

1 p. – 200 – 1 000 RLM; 

0 p. – poniżej 200 RLM.  

Dla projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych 
(województwo mazowieckie) – aglomeracje o wielkości od 2000 do 10 
000 RLM: 

4 p. – 1001 RLM i powyżej; 

3 p. –  501 – 1 000 RLM; 

2 p. –   301 – 500 RLM; 

1 p. –  100 – 300 RLM; 

0 p. – poniżej 100 RLM. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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4. 

Gotowość projektu – 
gotowość do realizacji 
inwestycji  

 

a) własność gruntów; 

 

 

b) wartość zadań inwestycyjnych, dla których 
dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub 
posiadających pozwolenia na budowę  (wg 
warunków kontraktowych „Czerwonej Książki  
FIDIC” lub równoważnej), lub posiadających 
Program Funkcjonalno ‐ Użytkowy (wg 
warunków kontraktowych „Żółtej Książki  FIDIC” 
lub równoważnej) w stosunku do wartości 
wszystkich zadań wymagających pozwoleń na 
budowę lub zgłoszeń.  

Przyznane punkty w ramach podkryteriów a) – b) sumują się (max. 5 p.). 

a) własność gruntów3: 

1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych); 

1 p. – uregulowana w 50 % (dla projektów liniowych); 

b)  w zaokrągleniu do pełnego procenta:   

4 p. – 86 – 100 %; 

3 p. – 71 – 85 %;    

2 p. – 56 – 70 %; 

1 p. – 40 – 55 %; 

0 p. – 0 – 39 %.    

 

 

a) 2 

 

 

 

b) 4 

 

 

 

a) 2 

 

 

 

b) 16 

5. 

Wdrożenie technologii 
umożliwiających 
wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii4 

Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji 
projektu nastąpi wykorzystanie lub poprawa 
efektywności wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (odzysk biogazu w procesach 
przeróbki osadów ściekowych, zastosowanie 
pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznych itp.). 

  

Dla projektów z aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM: 

2 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji 
umożliwiającej odzysk biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych 
oraz jego wykorzystanie do produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej; 

1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji 
umożliwiającej wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii. 

Dla projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych 
(województwo mazowieckie) – aglomeracje o wielkości od 2000 do 10 
000 RLM: 

1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji 
umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

                                                           
3 W przypadku gdy projekt spełnia obydwa kryteria  (ma w 100 % uregulowaną własność gruntów dla projektów punktowych  i 50 % dla projektów  liniowych) maksymalna punktacja 
wynosi 1. Jeśli projekt nie spełnia żadnego kryterium – punktacja wynosi 0. 
4 W przypadku gdy projekt spełnia obydwa kryteria maksymalna punktacja wynosi 2. 
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6. 

Efektywność zarządzania 
systemem wodociągowym/ 
kanalizacyjnym (sanitarnym i 
deszczowym)5 

a) wdrożenie inteligentnych systemów 
zarządzania sieciami wodno‐kanalizacyjnymi, 
w tym kanalizacji deszczowej, pozwalających na 
efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów 
wodnych 

 

 

 

b) w przypadku realizacji inwestycji związanych 
z poprawą jakości systemów zaopatrzenia w 
wodę – zapewnienie oszczędności wody, w tym 
poprzez zapobieganie stratom wody z sieci 
wodociągowej 

a)  

1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu 
systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, 
w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego 
archiwum z dotychczasowych dokumentów; 

1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu 
modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami 
służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z 
parametrami sieci (np. systemy typu SCADA). 

b)  

1 p. – przedsięwzięcie zapewni oszczędność wody. 

 

 

 

a) 1 

 

 

 

 

b) 1 

 

 

 

a) 1 

 

 

 

 

b) 1 

7. 

Ponadregionalność projektu6    Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz 
jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się 
wartością dodaną wynikającą z koncentracji na 
zadaniach wykraczających poza obszar 
województwa, istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze.  

1 p. – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków będzie 
skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez względu na 
to czy projekt spełnia jedno, czy więcej  z  przedmiotowych warunków, 
otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii 
przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno‐
gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski 
Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia 
Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)   

 lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej 
jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną.  
Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

1  1 

                                                           
5 W przypadku, gdy projekt spełnia przynajmniej dwa kryteria (np. wdrożenie systemu klasy GIS i zapewnia oszczędności wody), maksymalna punktacja wynosi 1. Jeśli projekt nie spełnia 
żadnego kryterium – punktacja wynosi 0. 
6 Horyzontalne kryterium merytoryczne I stopnia (przyjęte uchwałą KM 3/2015) – nie jest przedmiotem uchwały 22/2015 przyjmującej kryteria dla działania 2.3 
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finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐2020 (Dz. U. 2014 
poz. 1146);  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, 
przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest  strategią 
ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii ponadregionalnej, 

 lub 

4. Projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii 
ponadregionalnej 

8. 

Zgodność projektu ze 
Strategią Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego 
(SUE RMB) 7 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu  projekt jest 
zgodny lub komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego  

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 p. ‐ projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE BSR; 

1 p. ‐ projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których 
mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, 
Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1  2 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z aglomeracji powyżej 10 000 RLM    38 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z aglomeracji z przedziału 2000 – 10 000 RLM    37 

 

                                                           
7 Horyzontalne kryterium merytoryczne I stopnia (przyjęte uchwałą KM 3/2015) – nie jest przedmiotem uchwały 22/2015 przyjmującej kryteria dla działania 2.3 


