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Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 

58% 

25% 

11% 

4% 2% 

Gospodarka wodno-ściekowa -58% 
2 784 mln euro 

Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi - 25% 
1 216 mln euro 

Zarządzanie zasobami i 
przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska - 11% 
557 mln euro 
 
Wsparcie dla przedsiębiorstw - 4% 
200 mln euro 

Ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych - 2% 
90 mln euro 
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Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 
 

Rodzaje projektów: 

• kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi 

• budowa: 

 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów 

niebezpiecznych 

 składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów) 

 instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu 

 instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 

lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania 

 instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii 

 instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie 

 

Beneficjenci: 

• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego 
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Projekty realizowane w ramach działania 2.1 

• 33 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 3,07 mld PLN,  

w tym: 

– 21 umów dla projektów konkursowych 

– 12 umów dla projektów z Listy projektów indywidualnych (LPI) 

 

• 12 projektów na liście rankingowej w trakcie oceny,  

z czego 10 ze statusem „rezerwowy” 

 

• 3 projekty przygotowawcze na LPI 

 

• 2 projekty inwestycyjne ze statusem „rezerwowy” na LPI 
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Instalacja termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych z podpisaną 

umową o dofinansowanie 

 

 

Zakład zagospodarowania 

odpadów z podpisaną 

umową o dofinansowanie 

 

 

Projekt ubiegający się  

o dofinansowanie  

w zakresie przygotowania 

dokumentacji z podpisaną 

pre-umową 

 

 

 

 

 

Projekty w ramach działania 2.1 POIiŚ z pre-umowami i umowami (w tym warunkowymi) 
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Kryteria formalne dla działania 2.1 związane z nową 

ustawą o utrzymania czystości i porządku w gminach 

• Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców 

 

• Zgodność z krajowymi oraz właściwym wojewódzkim 

planem gospodarki odpadami (oba warunki muszą być 

spełnione łącznie) 
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Wymagania/warunki stawiane beneficjentom 

• Zapewnienie trwałości projektu 

• Osiągnięcie: 

– Zakresu rzeczowego 

– Efektu ekologicznego 

 

 

W przypadku niewypełnienia warunków, beneficjent musi 

zwrócić część bądź całość dofinansowania 
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Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami a POIiŚ 

• Spójność nowych regionów gospodarki odpadami  

z dotychczasowymi 

 

• Ujęcie instalacji dofinansowanych z POIiŚ 
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Dziękuję za uwagę 

9 


