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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

W ramach PO IiŚ realizowanych jest 15 priorytetów. Projekty 

wodno-ściekowe są współfi nansowane w obrębie I osi prioryte-

towej. Ponadto w latach 2007–2013 projekty te uzyskują wsparcie 

z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Głównym celem priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa re-

alizowanego w ramach PO IiŚ jest wyposażenie do końca 2015 

r. aglomeracji powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców 

(RLM) w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie 

z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ście-

ków komunalnych. Inwestycje dotyczące aglomeracji o wielkości 

2–15 tys. RLM współfi nansowane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez 16 Regionalnych Pro-

gramów Operacyjnych. Natomiast w ramach PROW realizowane 

są projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dotyczące gmin 

wiejskich lub miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców lub gmin miejskich z wyłączeniem 

miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Benefi cjantami 

projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ są 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty 

świadczące usługi wodno-ściekowe jako obowiązek własny gmin.

Łącznie w ramach projektów I osi PO IiŚ (wdrażanych przez 

NFOŚiGW oraz przez wojewódzkie fundusze ochrony środo-

wiska i gospodarki wodnej) planuje się wybudowanie 9 tys. 

km sieci kanalizacji sanitarnej, podłączenie do nowo powstałej 

sieci kanalizacji sanitarnej 810 tys. osób i podłączenie 80 tys. 

osób do wybudowanej sieci wodociągowej. Przewiduje się, że 

wszystkie projekty realizowane w ramach I osi PO IiŚ będą 

obejmowały budowę i modernizację 120 oczyszczalni ścieków, 

a liczba aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, które przybliżą się do 

spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, wzrośnie o 180.

Ocena projektów PO IiŚ

W ramach I osi PO IiŚ dofi nansowanie mogą uzyskać projekty 

indywidualne (uwzględnione na Liście Projektów Indywidualnych) 

oraz konkursowe (konkursy organizowane przez Ministerstwo 

Środowiska, dotychczas dla projektów I osi PO IiŚ zostało zorga-

nizowanych sześć konkursów).

Warunki, jakie muszą spełniać projekty ubiegające się o dofi -

nansowanie w ramach PO IiŚ, zostały określone w dokumencie 

Kryteria wyboru projektów. Decyzja o dofi nansowaniu danego 

projektu podejmowana jest na podstawie kryteriów formalnych 

oraz merytorycznych I i II stopnia. Dotyczy to zarówno projektów 

ocenianych w trybie konkursowym, jak i indywidualnym.

Wsparcie NFOŚiGW dla benefi cjantów PO IiŚ

Benefi cjanci projektów wodno-ściekowych realizowanych w ra-

mach PO IiŚ ubiegają się również o dofi nansowanie ze środków 

NFOŚiGW.

Takie wsparcie jest możliwe w ramach programu priorytetowego 

Współfi nansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko – gospodarka wodno-ściekowa – część 

1 – dla benefi cjantów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko i część 2 – dla potencjalnych benefi cjantów Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko (projekty z listy rezerwowej 

konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009). Obie części obejmują następujące 

formy dofi nansowania:

120 oczyszczalni i 9 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej 

dzięki środkom pomocowym UE
 ❚ Marek Ignar, koordynator projektów UE, Departament Ochrony Wód, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej

Zapisy Traktatu Akcesyjnego zobowiązują Polskę do redukcji ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych do 2015 r. Instrumentem pro-
gramowym mającym na celu koordynację działań i monitoring w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych 
oraz oczyszczalni ścieków komunalnych jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Instrumentem fi nansowym 
pozwalającym na realizację KPOŚK, oprócz krajowych funduszy ekologicznych i środków własnych, są środki pomocowe Unii Europejskiej.
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Oczyszczalnia ścieków Płaszów po zakończonej rozbudowie i modernizacji, fot. MPWiK SA w Krakowie

Inżynieria środowiska



Inżynieria  środowiska

  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane 

wnioskodawcom, którzy samodzielnie wybierają bank

  dopłaty do ceny wykupu obligacji

  pożyczki dla benefi cjantów, którzy nie rozstrzygnęli co najmniej 

trzech postępowań na wybór banku obsługującego kredyt z do-

płatami (część 1 – dla benefi cjantów PO IiŚ)

  pożyczki przeznaczone na sfi nansowanie wkładu europejskiego 

(część 2 – dla potencjalnych benefi cjantów PO IiŚ).

Stan realizacji I osi priorytetowej POIiŚ w NFOŚiGW

NFOŚiGW pełni funkcję instytucji wdrażającej dla 70 projektów 

I osi PO IiŚ (w tym 24 projekty z Listy Projektów Indywidualnych 

i 46 projektów konkursowych). Do 31 maja 2011 r. zawarł 53 umowy 

o dofi nansowanie (z tego 25 umów w 2009 r., 27 w 2010 r. i jedną 

w 2011 r.) o łącznej wartości kosztów całkowitych ponad 14,3 mld 

zł i kwocie dofi nansowania przekraczającej 7,1 mld zł.

Największe przedsięwzięcia realizowane w ramach I osi POIŚ 

przy współudziale NFOŚiGW to: Zaopatrzenie w wodę i oczyszcza-

nie ścieków w Warszawie – faza IV (koszty całkowite 2213 mln zł), 

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza II (koszty całkowite 

858 mln zł), Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 

kieleckiej (koszty całkowite 551 mln zł).

Ogółem w NFOŚiGW oceniono 70 wniosków na kwotę dofi nan-

sowania ponad 6150  mln zł.

Do końca maja 2011 r. wypłacono ze środków europejskich na 

rzecz benefi cjantów 1729 mln zł.

W ramach dotychczas podpisanych przez NFOŚiGW umów 

zostanie zbudowanych 5654 km sieci kanalizacji sanitarnej i zmo-

dernizowanych 423 km sieci kanalizacji sanitarnej, średniodobowa 

przepustowość oczyszczalni ścieków budowanych i modernizowa-

nych w ramach projektów, dla których funkcję instytucji wdraża-

jącej pełni NFOŚiGW, wyniesie 895 326 m3/d, natomiast przyrost 

równoważnej liczby mieszkańców objętych systemem zbierania 

ścieków wyniesie 544 304 RLM.

Decyzję Komisji Europejskiej przyznającą dofi nansowanie uzy-

skało 11 dużych projektów: (Nowy Sącz, Tarnowskie Góry, Piotr-

ków Trybunalski, Wałcz, Nowa Sól, Żory, Białystok, Bielsko-Biała, 

Puszcza Zielonka, Mikołów, Głuchołazy). 

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej opisanego programu 

są dostępne na stronie www.nfosigw.gov.pl.
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Stan zawierania przez NFOŚiGW umów o dofi nansowanie projektów  realizowanych w ramach PO IiŚ

 Wszystkie projekty w tym Projekty Indywidualne 

 Priorytet
 Zawarte umowy 

o dofi nansowanie
 Kwota dofi nansowania (PLN)

 Zawarte umowy 

o dofi nansowanie
 Kwota dofi nansowania (PLN)

 I  53   7 194 537 022,91  23 4 220 798 371,10  

 II  12 1 893 331 699,10   6 1 392 350 436,33  

 III  11 470 175 369,65   11 470 175 369,65  

 IV  150 691 441 931,99  – –

 IX

(działania 9.1 i 9.3)
 46 443 398 444,25  – –

 SUMA  272  10 692 884 467,80  40 6 083 324 177,08 

Do dnia 31 maja 2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Wdrażająca zawarł 272 umowy o dofi nansowanie projektów realizo-

wanych w ramach PO IiŚ na łączną kwotę dofi nansowania 10 692 884 467,80 PLN.
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