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Zamiast wprowadzenia…
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Nawalne deszcze i wylewy rzek…



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (1)

• Działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i 
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

• typ projektu: Opracowanie i aktualizacja dokumentów 
strategicznych/planistycznych

• podtyp 2.1.1b: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców

• Umowa: 28.07.2016 r. (planowany koniec: 31.03.2019 r.)

• Beneficjent: Ministerstwo Środowiska

• Zakres: 44 miasta, w tym 37 miast o populacji większej niż 100 tys. 
mieszkańców

• Koszt: 31 000 000 zł

• Warszawa objęta projektem LIFE



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2)

• Działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i 
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

• typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi 
na terenach miejskich

Beneficjenci: 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich 
imieniu jednostki organizacyjne

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych jednostek samorządu terytorialnego

• tryb naboru wniosków: konkursowy



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (3)

Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Konkurs nr I

• Składanie wniosków: do 24 października 2016

• Pierwotna alokacja: 200 mln zł (zwiększona do 278 740 000 zł)

• Beneficjenci: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Wyniki:

• 8 miast - wnioskodawców

• Koszty całkowite przedsięwzięć: ponad 500 mln zł, wnioskowane 
dofinansowanie: ponad 300 mln zł

• 7 wniosków ocenionych pozytywne, dofinansowanie: 278 740 000 zł

• Podpisanie umów: marzec – maj 2017



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4)

Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – umowy konkursu nr I



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (5)

Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Konkurs nr II

• Składanie wniosków: do 15 marca 2017, alokacja: 200 mln zł

• Beneficjenci: rozszerzenie grona potencjalnych wnioskodawców o miasta 
poniżej 100 tys. mieszkańców 

Wyniki:

• 15 miast - wnioskodawców

• Koszty całkowite: ok. 570 mln zł, dofinansowanie: ok. 440 mln zł

• 12 wniosków ocenionych pozytywne formalnie i punktowo, dofinansowanie: 
ok. 298 mln zł

• Planowane podpisywanie umów: czerwiec – lipiec 2017



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (6)

Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Konkurs nr II – Lista rankingowa

Wnioskodawca Tytuł projektu
Koszt 

całkowity
Dofinanso-
wanie UE

Miasto Gliwice
Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice 
poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami 
opadowymi - etap II

42 733 881,14 29 769 958,51

Gmina Miasto Rzeszów
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa 
poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I

77 513 264,10 65 843 774,90

Miasto Gorzów 
Wielkopolski

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I 45 250 000,00 38 269 605,25

Gmina  Miasto 
Częstochowa

Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie 25 445 886,79 21 175 679,59

Miasto Zabrze
Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie 
Miasta Zabrze

9 833 345,20 8 358 343,42 

Katowicka 
Infrastruktura 

Wodociągowo-
Kanalizacyjna sp. z o.o.

Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach 
– Etap I

63 911 077,56 32 657 078,51
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Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Konkurs nr II – Lista rankingowa (c.d.)

Wnioskodawca Tytuł projektu
Koszt 

całkowity
Dofinanso-
wanie UE

Elbląskie 
Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 
Kanalizacji  Sp. z o.o.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg 7 913 175,88 4 102 958,22

Gmina Olsztyn Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna 26 477 855,42 20 590 567,96

Gmina Miasta Rumia Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi 5 924 891,49 5 036 157,76

Gmina Miejska Świdnik
Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie 
Miejskiej Świdnik

34 307 702,75 29 161 547,33

Miasto Ząbki Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki 43 035 329,63 36 580 030,18

Miasto Mińsk 
Mazowiecki

Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim – I etap

7 980 647,55 6 783 550,41



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (8)

Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Konkurs nr II

• Kwestia taryf za odprowadzanie wód opadowych 

• Posiadanie systemu opłat za wody opadowe nie jest kryterium dostępu 
(formalnym), lecz merytorycznym I stopnia (punktowym)

• Dla projektów generujących dochód stosuje się stawkę zryczałtowaną 25%, 
w konsekwencji efektywny poziom dofinansowania UE to 63,75 %

• Dla pozostałych projektów poziom dofinansowania UE to 85%;

• Wytyczne IZ nakazują rekalkulację poziomu dofinansowania przy zmianach 
w polityce taryfowej na etapie eksploatacji wytworzonej infrastruktury



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (9)

Typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Konkurs nr I i II - podsumowanie

konkurs Daty naboru Złożone wnioski
Ocena formalna

(pozytywna)
Wnioski ocenione 

negatywnie/
wycofane

Ocena 
merytoryczna II

stopnia
(pozytywna)

Podpisane umowy

rozpoczęcie zakończenie liczba
wsparcie 

UE
[mln zł] 

liczba
wsparcie 

UE
[mln zł] 

liczba
wsparcie 

UE
[mln zł] 

liczba
wsparcie 

UE
[mln zł] 

liczba
wsparcie 

UE
[mln zł] 

POIS.02.01.00-
IW-02-00-501/16

2016-06-30 2016-10-24 8 308 7 279 1 30 7 279 7 275

POIS.02.01.00-
IW-02-00-502/17

2017-01-09 2017-03-15 15 440 12 298 3 142 ? ? ? ?

Razem 23 748 19 577 4 172 7 279 7 275
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Zagadnienia problematyczne

• Konieczność równoległego działania – przygotowania planów oraz
realizacja inwestycji

• Przyzwyczajenie do rozwiązań technicznych bazujących na
„zamykaniu” wód deszczowych w kanalizacji

• Niska świadomość społeczna problemu adaptacji do zmian
klimatu

• Brak dobrych praktyk w tym zakresie

• Brak instrumentów finansowych stymulujących wykorzystanie
wód opadowych na poziomie lokalnym

• Kwestia taryf za odprowadzanie wód opadowych – niepewność
legislacyjna

• Brak przełożenia treści planu adaptacji do zmian klimatu z planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego
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Środki krajowe (1)

Program priorytetowy „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją
ich skutków”

Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu

Rodzaje przedsięwzięć:

• działania infrastrukturalne (obwałowania przeciwpowodziowe, zbiorniki
wodne, poldery, systemy retencjonowania wody deszczowej – w tym na
obszarach miejskich)

• opracowanie i wdrożenie oraz budowa systemów monitoringu zagrożeń i
systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami

• przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń
spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i
strategie w zakresie działań adaptacyjnych

• wsparcie pożyczkowe realizacji projektów finansowanych z POIiŚ 2014-2020
oraz nowej perspektywy EOG i funduszy norweskich
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Środki krajowe (2)

Program priorytetowy „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją
ich skutków”

Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu

Warunki finansowania pożyczkowego:

• przedsięwzięcie ma odzwierciedlenie w rządowych dokumentach, w tym
planach gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy lub planach
zarządzania ryzykiem powodziowym lub innych dokumentach strategicznych

• minimalna kwota pożyczki – 100 tys. zł

• oprocentowanie: WIBOR 3M, nie mniej niż 1 %

• okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat

• możliwość umorzenia do 10 % wartości (w określonych przypadkach)

Szczegółowe informacje:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska
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Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

Anna Czyżewska

tel.: (22) 459 01 53 

e-mail: anna.czyzewska@nfosigw.gov.pl


