
 

 

FAQ – RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 z dnia 28.09.2017 r. 

1. Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania w konkursie na zakres 

rzeczowy projektu, który znajduje się poza terenem aglomeracji od 2 do 10 

tys. RLM? 

Nie, w ramach Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 uzyskać dofinansowanie mogą jedynie te projekty i przypisane im 

zakresy rzeczowe, które znajdują się na terenie Aglomeracji od 2 do 10 tys. 

RLM  – zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku 

województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Dotyczy 

typów projektu A, B, C.           

 

  

2. Czy możliwa jest realizacja przedsięwzięcia, dla którego wnioskodawca 

posiada ważną decyzję środowiskową uzyskaną przed dniem 3 października 

2008 r.? 

 

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dofinansowanie mogą uzyskać 

wyłącznie projekty, dla których postępowanie środowiskowe zostało 

przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3.10.2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

3. Jeżeli na moment składania wniosku nie posiadamy oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele realizacji projektu, to czy projekt 

zostanie odrzucony? 

 

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dokumenty dotyczące 

udokumentowania i potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością na 

cele realizacji projektu (jeśli dotyczy), w przypadku projektu wybranego do 

dofinansowania, winny być dostarczone w terminie nie późniejszym niż 60 dni 

od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o 

wyborze projektów do dofinansowania. 

 



4. Na jaki maksymalny okres możemy zaplanować we wniosku 

aplikacyjnym realizację naszej inwestycji w ramach projektu składanego w 

bieżącym konkursie do poddziałania 5.3.2 RPO WM? 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zakończenie finansowe oraz 

rzeczowe projektu musi zostać dokonane do końca grudnia 2023 r. a 

maksymalny, planowany przez Wnioskodawcę, okres realizacji projektu wynosi 

36 miesięcy i liczony jest od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie 

projektu.  

 

5. Czy partnerem spółki komunalnej w realizacji inwestycji będącej 

przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu może być prywatna 

firma?  

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku projektów 

partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot należący do 

następujących typów potencjalnych Beneficjentów: jednostki samorządu 

terytorialnego ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST, 

posiadające osobowość prawną; spółki wodne; przedsiębiorcy.   

 

 

 

6. Na podstawie jakiego dokumentu sprawdzany będzie warunek dotyczący 

pełnego uregulowania gospodarki ściekowej zgodnie z wymogami 

Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U.L 135/40 z 30.5.1991)? 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (Wymogi 

specyficzne do konkursu dla Działania 5. Ochrona zasobów wodnych 

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020) w ramach Załącznika nr 16 Inne załączniki wymagane 

dla konkursu, Wnioskodawca winien złożyć stosowne oświadczenie, iż 

infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach odrębnego projektu w 

przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt 

gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami 

Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych (Dz. U. L. 135/40 z 30.5.1991).  

  

Ponadto, zgodnie z zapisami KPOŚK, w aglomeracjach ujętych w KPOŚK 

powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami 

kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Dla 

aglomeracji poniżej 100 000 RLM ustalony on został na poziomie 95%. 



Pozostali mieszkańcy aglomeracji, nieobsługiwani przez zbiorcze systemy 

kanalizacyjne, będą natomiast korzystać z innych systemów oczyszczania 

ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy, zapewniające ten sam 

poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji).   

 

 

7. Czy zakup wozu asenizacyjnego będzie mógł stanowić koszt 

kwalifikowany w projekcie? 

Nie, w ramach przedmiotowego konkursu nie planuje się dofinansowania 

zakupu środków transportu. 

 

8. w pierwszym konkursie wnioskodawca otrzymał środki na realizację 

projektu w ramach typu A, w związku z tym za dwa lata gospodarka 

ściekowa na terenie aglomeracji 2 – 10 tys. RLM, w której zostanie 

zrealizowany powyższy projekt, będzie uregulowana. Czy w takiej sytuacji 

Wnioskodawca może złożyć w bieżącym naborze wniosek dotyczący samej 

sieci wodociągowej w ramach typu C, gdy gospodarka ściekowa nie jest 

jeszcze uregulowana na terenie przedmiotowej aglomeracji? 

 

Nie, gospodarka ściekowa winna być uregulowana na terenie przedmiotowej 

aglomeracji, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie obejmujące 

indywidualny projekt wodociągowy w ramach Typu C, na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

9. Jakie terminy dla dostarczenia dokumentów dotyczących OOŚ, jeżeli 

Wnioskodawca wybierze tryb „Zaprojektuj i wybuduj” i przedłoży 

Program funkcjonalno-użytkowy. 

 

Ww. dokumenty powinny być dostarczone przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie. 

 


