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Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020

 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 Typ operacji: Gospodarka wodno–ściekowa

 Budżet działania: 351 561 100 euro



Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020

 Pomoc przyznawana na potrzeby budowy, przebudowy, lub wyposażenia 

następujących obiektów budowlanych:

 oczyszczalni ścieków,

 ujęć wody i stacji uzdatniania wody,

 systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

 przydomowych oczyszczalni ścieków,

 zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

 instalacji do osadów ściekowych.



Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020

 Beneficjenci 

 gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,  związek międzygminny

 Stawka pomocy

 maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 

2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z 

EFRROW:  do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

 Szczególne warunki 

 realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z 

wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z 

wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 realizacja w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;



Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020

 Kryteria wyboru:

 dochód podatkowy gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca),

 bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),

 powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury 

szerokopasmowej,

 lokalizacja na obszarze, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest 

zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wynikających z planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

 wskaźnik zwodociągowania/skanalizowania gminy,

 realizacja w ramach operacji łącznie gospodarki wodnej i ściekowej,

 specyfika regionu.



Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020

W dniu 24 lipca 2019 roku została wysłana do KE propozycja zmiany PROW

2014-2020 uwzględniająca powiększenie budżetu działania Podstawowe

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich o:

95 445 000 euro EFRROW (150 mln euro publicznych).

Zmiana wynika z dużego zapotrzebowana na środki, w szczególności w

zakresie budowy infrastruktury, na operacje typu budowa lub modernizacja

dróg lokalnych oraz gospodarka wodno-ściekowa.



Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna na wsi

-stan obecny (na podstawie sprawozdania RRW-2)

 stopień zwodociągowania liczony jako stosunek liczby budynków 

mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej do liczby budynków 

mieszkalnych ogółem, wyrażony w %:

 na koniec 2018 r. wynosił 83,13%

 w 2010 r. wskaźnik wynosił 73%, 

 stopień skanalizowania wyrażony jako stosunek liczby budynków 

mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej do liczby budynków 

mieszkalnych ogółem, wyrażony w %:

 na koniec 2018 r. wynosił 36,95 % 

 w 2010 r. wskaźnik wynosił 22,5%.

 Na koniec 2018 r. w Polsce istniało 216 673 szt. indywidualnych 

oczyszczalni ścieków



Infrastruktura wodociągowa na wsi – potrzeby inwestycyjne

 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy 

Instytut Badawczy w Warszawie (IERGŻ), przygotował na zlecenie MRiRW

ekspertyzę pn. „Koncepcja przygotowania programu wieloletniego 

wspierającego realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w 

wodę na obszarach wiejskich„ (12.2016 r.) 

 Koncepcja przygotowania programu wieloletniego została opracowana dla 

wszystkich gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich. 

 Do przygotowania ekspertyzy wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych 

GUS oraz dane i informacje uzyskane w trakcie badań ankietowych. 



Ekspertyza - wyniki

 Podłączenie wszystkich mieszkańców wsi do zbiorczej sieci wodociągowej 

wymagałoby budowy 39,4 tys. km sieci oraz dokonania około 623 tys. 

przyłączeń. W wariancie optymalnym (na poziomie 95% 

zwodociągowania gospodarstw domowych) wymagałoby to budowy ok. 26 

tys. km sieci wodociągowej 

i podłączenia około 423 tys. posesji zamieszkałych przez ok. 1,6 mln osób. 

 Z przeprowadzonych na podstawie badań ankietowych szacunków wynika, 

że łączny koszt podłączenia do wodociągowej sieci zbiorczej wszystkich 

gospodarstw domowych (wariant 1 analizy) wyniósłby ok. 9,6 mld zł, zaś 

w wariancie optymalnym (95% posesji) – 7,1mld zł. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że ¾ ankietowych gmin podjęłoby 

działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej pod 

warunkiem jego dofinansowania ze środków publicznych na poziomie co 

najmniej 70%. Obciążenia dla budżetu państwa wyniosłyby około 6,8 mld 

zł (wariant 1) lub ok. 5,3 mld zł (wariant 2). 



Infrastruktura kanalizacyjna na wsi– potrzeby inwestycyjne

 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy 

Instytut Badawczy w Warszawie (IERGŻ), przygotował na zlecenie MRiRW

ekspertyzę pn. „Ocena zapotrzebowania obszarów wiejskich w niezbędną 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków”

(12.2018 r.) 

 Koncepcja przygotowania programu wieloletniego została opracowana dla 

wszystkich gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich. 

 Do przygotowania ekspertyzy wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych 

GUS oraz dane i informacje uzyskane w trakcie badań ankietowych. 



Ekspertyza - wyniki

 Długość koniecznej do wybudowania sieci kanalizacyjnej przekracza 30 

tys. km., w tym we wsiach do 2 tys. mieszkańców - ponad 24,7 tys. km, a 

we wsiach powyżej 2 tys. mieszkańców – ponad 5,3 tys. km

 Łączny oszacowany koszt przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach 

wiejskich, związany z pełnym zaspokojeniem potrzeb ludności w zakresie 

dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich wsiach - to 19,1 mld 

zł, w tym we wsiach o liczbie ludności poniżej 2 tys. - 15,6 mld zł., zaś we 

wsiach o liczbie ludności powyżej 2 tys. - około 3,5 mld zł

 Gminy gotowe są zainwestować około 4,5 mld zł w rozwój zbiorczych 

systemów kanalizacji. Niemniej zrealizowanie inwestycji w pełnym wariancie 

(wszystkie projekty uzasadnione ekonomicznie) wymagałoby wkładu w 

postaci zewnętrznych środków publicznych na poziomie 14,6 mld złotych



Gospodarka wodno-ściekowa po 2020

 Szacowane warunki ukierunkowania pomocy w Planie Strategicznym

 realizacja w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

 większy nacisk na inwestycje kanalizacyjne (niż wodociągowe), 

 realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z 

wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z 

wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;



Dziękuję za uwagę

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


