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ANALIZA STANU REALIZACJI AKPOŚK2017

 Uproszczona analiza polegająca na wyznaczeniu różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem na 

inwestycje określonym w KPOŚK (ok. 27,8 mld zł), a kosztami całkowitymi projektów 

wspartych w ramach POIiŚ14-20 oraz RPO - pomniejszonymi o koszty zadań związanych 

z zaopatrzeniem w wodę,

 Przyjęto średni udziału środków UE w koszcie całkowitym inwestycji, na poziomie ok. 

40%,

 Dodatkowe szacunki dotyczących potrzeb inwestycyjnych związanych z wypełnieniem 

wymogów dyrektywy w zakresie wydajności OŚ oraz wyposażenia aglomeracji w systemy 

zbierania ścieków, nieuwzględnionych w KPOŚK (aglomeracje z priorytetu PP).
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Założenia



ANALIZA STANU REALIZACJI AKPOŚK2017

Aglomeracje z przedziału poniżej 10 tys. RLM:

 Całkowity szacowany koszt inwestycji: 3,1 mld zł,

 Szacowana kwota wkładu UE: 1,2 mld zł,

 Dodatkowe koszty (wkład UE) do poniesienia w aglomeracjach PP: 780 mln zł;

Aglomeracje z przedziału powyżej 10 tys. RLM:

 Całkowity szacowany koszt inwestycji: 6 mld zł,

 Szacowana kwota wkładu UE: 2,4 mld zł,

 Dodatkowe koszty (wkład UE) do poniesienia w aglomeracjach PP: 1,3 mld zł;

Łączna niezbędna kwota wkładu UE: 5,7 mld zł, w tym:

 2 mld zł – w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM,

 3,7 mld zł – w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM.
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DANE OD POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

 Ankiety skierowane do gmin pod koniec 2018 r., z pytaniem o potrzeby inwestycyjne po 

2020 r. związane z dostosowaniem aglomeracji do wymogów dyrektywy ściekowej –

informacje zwrotne z ok 50% aglomeracji,

 Przyjęto średni udziału środków UE w koszcie całkowitym inwestycji, na poziomie ok. 

40%.
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DANE OD POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Aglomeracje z przedziału poniżej 10 tys. RLM:

 Całkowity szacowany koszt inwestycji: 4,8 mld zł,

 Szacowana kwota wkładu UE: 1,9 mld zł;

Aglomeracje z przedziału powyżej 10 tys. RLM:

 Całkowity szacowany koszt inwestycji: 7,5 mld zł,

 Szacowana kwota wkładu UE: 3,0 mld zł;

Łączny całkowity koszt inwestycji: 12,2 mld zł

Łączna niezbędna kwota wkładu UE: 4,9 mld zł, w tym:

 1,9 mld zł na oczyszczalnie ścieków (warunek I i II dyrektywy),

 3,0 mld zł na sieci kanalizacyjne (warunek III dyrektywy).
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Wyniki - koszty



DANE OD POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

7

Wyniki – zakres rzeczowy

Aglomeracje
Warunek I –

budowa OŚ

Warunek I –

rozbudowa 

OŚ

Warunek II –

modernizacja 

OŚ

Warunek III –

budowa sieci

poniżej 10 

tys. RLM
45 szt. 120 szt. 126 szt. 4 469 km

powyżej 10 

tys. RLM
13 szt. 51 szt. 133 szt. 3 213 km

Razem 58 szt. 171 szt. 259 szt. 7 682 km



WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO 

 Ocenie poddano potencjał zagospodarowania dodatkowych środków w ramach działania

2.3 POIiŚ 14-20 (aglomeracje powyżej 10 tys. RLM oraz od 2 do 10 tys. RLM z woj.

mazowieckiego),

 W analizie uwzględniono:

 Wyniki ankiet CAWI,

 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez MŚ,

 Stopień gotowości potencjalnych beneficjentów do złożenia dokumentacji

aplikacyjnej oraz realizacji projektów,

 Uwarunkowania związane z oceną (czas oceny) oraz możliwością realizacji

przedsięwzięć w okresie kwalifikowania wydatków (do końca 2023 r.),

 Przyjęto udział środków UE w kosztach całkowitych na poziomie ok. 50%
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WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO 

 Ewaluatorzy przyjęli, że potencjalna możliwość kontraktacji

dodatkowych środków (wkład UE) w działaniu 2.3 mieści się w przedziale

od 2 do 3 mld zł.
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Wyniki



 Porównanie wyników analiz (zapotrzebowanie na środki UE)

 Zaktualizowane potrzeby inwestycyjne w aglomeracjach zostaną wykazane

przy okazji planowanej kolejnej aktualizacji Krajowego Programu

Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
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Podsumowanie

Aglomeracje Szacunki MŚ Dane beneficjentów

poniżej 10 tys. RLM 2,0 mld zł 1,9 mld zł

powyżej 10 tys. RLM 3,7 mld zł 3,0 mld zł

Razem 5,7 mld zł 4,9 mld zł



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Funduszy Ekologicznych, 

Warszawa, 8 sierpnia 2019 r.


