Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

1

Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny
„Infrastruktura i Środowisko” w ramach dwóch priorytetów:
I. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
II. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Beneficjentami dofinansowania działań w tych zakresach są:
-

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

-

podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego.

Gospodarka wodno-ściekowa
DZIAŁANIE 1.1
Cel działania:
wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys.
RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków
zgodnie z wymogami UE w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania
z funduszy UE: 85% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektów: bez ograniczeń.
Do wykorzystania jest 2,78 mld euro z funduszy UE.

Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi
DZIAŁANIE 2.1
Cel działania:
przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości
składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału

odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi
i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz
likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.
Projekty muszą dotyczyć instalacji obsługujących co najmniej
150 tys. mieszkańców.
Projekty powinny zawierać społeczne kampanie
edukacyjne.
Maksymalny poziom dofinansowania
z funduszy UE: 85% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń.
Do wykorzystania jest 1,02 mld euro z funduszy UE.
DZIAŁANIE 2.2
Cel działania:
zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu
przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie
osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed
zjawiskiem erozji.
Maksymalny poziom dofinansowania
z funduszy UE: 85% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektu: 20 mln PLN.
Do wykorzystania jest 200 mln euro z funduszy UE.

Publikacja przygotowana przez Wojewódzki Funduz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie
opracowań własnych.
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UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

WFOSiGW w Katowicach jako Instytucja
Wdrażająca Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
W 2008 roku Fundusz wypełniał obowiązki wynikające
z porozumienia zawartego 25 czerwca 2007 r.
z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla
priorytetów: I. Gospodarka wodno-ściekowa
i II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi. Na mocy tego porozumienia Fundusz został
Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II) dla projektów
o wartości całkowitej poniżej 25 mln euro, realizującą
liczne działania, które można podzielić na
następujące grupy:
• przygotowanie i ocena projektów indywidualnych z listy
Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz zgłaszanych
w trybie konkursowym. Zdania Funduszu polegają
m. in. na ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia
wniosków, przekazywanie wyników oceny do
Ministerstwa Środowiska, jako Instytucji Pośredniczącej
(IP), zawieranie umów z beneficjentami,
• kontrola Beneficjenta w zakresie zawierania umów oraz
realizacji projektów, wykrywanie nieprawidłowości oraz
formułowanie zaleceń, sporządzanie i przekazywanie
informacji pokontrolnej do IP,
• monitorowanie realizacji projektów oraz
sprawozdawczość, sporządzanie i przekazywanie
do IP informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych,
rocznych i końcowych oraz zbiorczej informacji
z raportów o osiągniętych efektach,
• zarządzanie finansowe i rozliczanie projektu, w tym
m. in. wdrożenie systemu księgowego rejestrującego
każdą operację związaną z przekazywaniem środków
na realizację projektów, przyjmowanie, weryfikacja
i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków
o płatność, zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych
poniesionych przez beneficjentów, dokonywanie
płatności zaliczkowych, pośrednich oraz końcowych
na rzecz beneficjentów, odzyskiwanie i zwrot środków
nieprawidłowo wydatkowanych,

Podpisanie aneksów do porozumień zawartych w 2007 r w sprawie realizacji
PO IiŚ, Książ, maj 2008 r.

• informacja i promocja, w tym działania informacyjne
i promocyjne wynikające z Planu Komunikacji PO IiŚ
na lata 2007-2013, informowanie beneficjentów
o obowiązkach informacyjnych w związku z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, monitorowanie i kontrolowanie wypełniania
przez beneficjentów obowiązków informacyjnych.
Fundusz podejmował liczne działania zmierzające do
zapoznania potencjalnych beneficjentów z warunkami
ubiegania się o dofinansowanie z PO IiŚ. W tym celu
organizowano szkolenia oraz spotkania robocze
z podmiotami, które wyrażały zainteresowanie złożeniem
wniosku. Opracowano i rozpowszechniono szereg
materiałów informacyjnych dotyczących Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podczas organizowanych licznych konsultacji i spotkań
z przedstawicielami gmin, powiatów we wszystkich
subregionach województwa śląskiego pracownicy
Funduszu wyjaśniali szczegóły związane z procedurą
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rozpatrywania wniosków. Zachęcali do sięgania zarówno po
krajowe jak i zagraniczne środki przeznaczone na ekologię,
które wpłyną na poprawę standardów jakości życia
mieszkańców w regionie. Wyjaśniano rolę Wojewódzkiego
Funduszu we wdrażaniu Programu Operacyjnego.
Zarówno Prezes Zarządu WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz,
jak i towarzyszący jej podczas spotkań specjaliści
Funduszu deklarowali dużą pomoc w przygotowaniu
i opracowaniu projektów wniosków.

m.in. o problemach związanych z opracowaniem i oceną
wniosków beneficjentów, ich kontrolą czy też procedurami
związanymi z zawieraniem umów lub rozliczaniem projektu
i przekazywaniem środków wnioskodawcom.
Wojewódzki Fundusz w 2009 roku organizował wiele
szkoleń i narad informacyjno – szkoleniowych dla
wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów
PO IiŚ. Uczestniczyli w nich m. in. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu w MŚ i Małgorzata Skucha - Zastępca
Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie. Fundusz
był także inicjatorem i inspiratorem licznych publikacji
prasowych, konferencji, akcji medialnych
i konkursów popularyzujących i promujących unijny
program „Infrastruktura i środowisko”.

Spotkanie przedstawicieli IW w Częstochowie.

W Biurze Terenowym Funduszu w Częstochowie od maja
2009 r. z inicjatywy WFOŚiGW w Katowicach odbywają
się cyklicznie spotkania przedstawicieli wojewódzkich
funduszy jako Instytucji Wdrażających środowiskową część
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
Spotkania te służą wymianie doświadczeń i uwag
towarzyszących bieżącej realizacji PO IiŚ. Sprawdziło się
też uruchomione kilka miesięcy temu w podobnym celu
przez katowicki Fundusz internetowe forum wymiany
doświadczeń. Pod adresem www.wfosigw.info.pl
eksperci związani realizacją unijnego programu piszą

Konferencja na temat gospodarki odpadami w Katowicach, 16 marca 2009 r.
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Konferencja prasowa w Katowicach, 28 października 2009 r.

Podczas zorganizowanej 28 października 2009
roku konferencji prasowej w siedzibie WFOŚiGW w
Katowicach przedstawiono informację o wykorzystaniu
przez wnioskodawców z terenu województwa śląskiego
szansy, jaką jest największy w historii Unii Europejskiej
program pomocowy „Infrastruktura i Środowisko”. Spośród
24 wniosków złożonych do WFOŚiGW w Katowicach
jako Instytucji Wdrażającej ten program, potwierdzenie
dofinansowania otrzymało 9 projektów. To jeden z
najlepszych w kraju wyników. Komentując ten fakt, Gabriela
Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu powiedziała, że jest
to przede wszystkim sukces małych i średnich gmin, które
zdobyły się na odwagę w podejmowaniu trudnych wyzwań,
by realizować projekty, których wartość często przekracza
ich kilkuletni budżet. Dlatego Prezes G. Lenartowicz w obecności dziennikarzy zadeklarowała, że Fundusz pomagać
będzie zarówno tym wnioskodawcom, którym już się udało,
jak i tym, którzy dopiero ubiegają się o środki unijne.
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Spotkanie przedstawicieli IW i IP w Wiśle, 26-27 stycznie 2009 r.

PO IiŚ pozwalającego na dostosowanie standardów życia
w naszym kraju do wymagań europejskich. Zgodnie z nim
do 2013 roku 5 mld euro pochodzące z dwóch funduszy
unijnych tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych zostanie głównie
na inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do
poprawy stanu środowiska, a także na projekty związane
z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą. Aleksandra
Malarz, dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska
poinformowała że od początku 2009 roku w całym
kraju podpisano 111 umów o dofinansowanie dla
173 wnioskodawców.

W 2009 roku Ministerstwo Środowiska (IP) organizowało
cykliczne konferencje przedstawicieli Instytucji
Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach jako IW był współorganizatorem spotkania,
które odbyło się w styczniu w Wiśle. Tematem konferencji
były m.in. zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz zmiany w procedurze oceny
oddziaływania na środowisko. W spotkaniu udział wziął
Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska. Podobne konferencje podsumowujące
aktualny stan realizacji programu odbyły się w Pułtusku
(marzec), Busku Zdroju (maj), Augustowie (lipiec).
10 i 11 września w Zielonej Górze podsumowano
półrocze realizacji programu operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko”. Gościem przybyłych z całej Polski
uczestników tej narady była Minister Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska. Zwróciła ona uwagę na wyjątkowo
dużą aktywność Polski w zdobywaniu środków unijnych.
Widoczne jest to - stwierdziła - zwłaszcza przy realizacji
Finał Konkursu plastycznego „Zielone drzwi do Europy”, czerwiec 2009 r.

5 czerwca w Światowym Dniu Ochrony Środowiska
Naturalnego, w chorzowskim Ośrodku Harcerskim odbył
się finał konkursu plastycznego pn. „Zielone drzwi do
Europy” zorganizowanego przez WFOŚiGW
w Katowicach dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów województwa śląskiego. Jego celem była
szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
Zielona Góra, 10-11 września 2009 r.
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oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody
i promocja unijnego Programu Operacyjnego.
Spośród 1 009 prac z 314 szkół z województwa śląskiego
jury wybrało i nagrodziło najlepsze. Podczas finału
konkursu autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody
rzeczowe: rowery, gry telewizyjne, aparaty fotograficzne,
hulajnogi i odtwarzacze MP3 i MP4, a szkoły z których
pochodzą nagrody finansowe od 5 tys. zł do 20 tys. zł.
W wiosennym pikniku udział wzięło 150 dzieci oraz Adam
Matusiewicz - Wicewojewoda Śląski, Zbyszek Zaborowski
- Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Anna
Wrześniak - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
przedstawiciele władz miast i dyrekcji szkół, a także
rodzice laureatów.

W 2008 roku Fundusz podpisał pre-umowę z Gminą
Sosnowiec związaną z możliwością uzyskania
dofinansowania z środków Unii Europejskiej na budowę
kompleksowego systemu gospodarki odpadami
w tym mieście. Projekt znajduje się na liście projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko i należy do grupy przedsięwzięć zgłaszanych
w trybie pozakonkursowym.
Podpisano również pre-umowę między Górnośląskim
Związkiem Metropolitalnym a Funduszem, dotyczącą
powstania kompleksowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi wraz z budową zakładów termicznego
utylizowania odpadów.

Projekty indywidualne
Na podstawie odrębnego porozumienia zawartego w dniu
14 listopada 2007 r. (aneksowanego 28 maja 2008 r. )
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaakceptowanego
przez Ministra Środowiska, Fundusz pełnił rolę
Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla trzech projektów
indywidualnych o wartości powyżej 25 mln euro:
• „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami
w Sosnowcu”,
• „System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej budowa centrum zagospodarowania odpadów w Rudzie
Śląskiej”,
• „System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej budowa centrum zagospodarowania odpadów
w Katowicach”.

Podpisanie pre-umowy z Gminą Sosnowiec, 30 czerwca 2008 r.
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Podpisanie pre-umowy pomiędzy Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym
a Funduszem, 7 pażdziernika 2008 r.

W roku 2008 przeprowadzono trzy nabory
wniosków w trybie konkursowym
• Pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym
o dotację na zadania związane z gospodarką wodnościekową oraz gospodarką odpadami dla aglomeracji
powyżej 15 tys. RLM zakończył się 26 maja 2008 r.
Wpłynęło 10 wniosków, w tym 8 z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej oraz 2 z zakresu gospodarki
odpadami.
• Drugi nabór wniosków w trybie konkursowym o dotację
na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową
oraz gospodarką odpadami i przywracaniem terenom
zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony
brzegów morskich dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM
zakończył się 1 września 2008 r. Do Funduszu wpłynęło
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Liczba wniosków złożonych do WFOŚiGW w Katowicach
Priorytet

Konkurs I

Konkurs II

Konkurs III

Konkurs IV

Konkurs V

Łącznie

I

8

6

4

3

1

II

2

-

-

-

-

Koszty
projektów
(mln zł)
Dotacja
(mln zł)

523

285

184

84

36

22
2
1 112

362

162

133

62

27

746

6 wniosków, wszystkie wnioski dotyczyły gospodarki
wodno-ściekowej.
• Trzeci nabór wniosków w trybie konkursowym o dotację
na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową
oraz gospodarką odpadami i przywracaniem terenom
zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony
brzegów morskich dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM
zakończył się 4 grudnia 2008 r. Wpłynęły 4 wnioski,
wszystkie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W roku 2009 przeprowadzono kolejne
trzy nabory wniosków w trybie
konkursowym
• Czwarty nabór wniosków dla zadań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony
powierzchni ziemi zakończył się 27 lutego 2009 r.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły
3 wnioski, wszystkie z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, na kwotę dofinansowania
ponad 61 mln zł (koszt całkowity projektów
to ponad 83 mln zł).
Pozytywną ocenę według kryteriów formalnych
i merytorycznych I stopnia uzyskały 2 projekty,
na kwotę dofinansowania ponad 54 mln zł
(koszt całkowity projektów to ponad 74 mln zł).
• Piąty nabór wniosków dla zadań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony
powierzchni ziemi w ramach PO IiŚ zakończył się
30 kwietnia 2009 r.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął 1 wniosek
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę
ponad 27 mln zł (koszt całkowity projektu to ponad
35 mln zł).
• Kolejny szósty nabór wniosków o dofinansowanie
projektów z Funduszu Spójności w ramach dwóch
priorytetów PO IiŚ został ogłoszony 30 września br.
przez Ministerstwo Środowiska w zakresie zadań
dotyczących:
- gospodarki wodno-ściekowej,
działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych,
działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym
wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
Od początku 2009 roku w obecności radnych, władz
gminnych oraz regionalnych dziennikarzy Gabriela
Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
- w imieniu Ministra Środowiska przekazywała gminom
potwierdzenia przyznania dofinansowania z Funduszu
Spójności dla wniosków złożonych w kolejnych
ogłaszanych naborach oraz podpisywała umowy
o przyznaniu dotacji dofinansowujących projekty.
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Podpisanie umowy z Gminą Kłobuck, czerwiec 2009 r.

Podpisanie umowy z Gminą Poczesna, lipiec 2009 r.

4 czerwca 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie zadania
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków
PO IiŚ z Gminą Kłobuck reprezentowana przez
burmistrza Krzysztofa Nowaka. W ramach projektu będą
wykonane prace z zakresu budowy 40 km sieci kanalizacji
sanitarnej oraz budowy urządzeń podczyszczających
kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt realizacji projektu
to ponad 81 mln zł, natomiast maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 53 mln zł.

o wsparcie środkami unijnymi budowy kanalizacji sanitarnej
w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie
i we Wrzosowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 28 km.
Całkowity koszt realizacji projektu to ok. 30 mln zł,
natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad 19 mln zł.

7 lipca zawarto umowę z Gminą Buczkowice, w której
zaplanowano budowę ponad 59 km kanalizacji sanitarnej,
wraz z przepompownią ścieków i odcinkiem rurociągu
tłocznego. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad
43 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 32 mln zł. Ze strony
Wnioskodawcy umowę podpisał wójt gminy Józef Caputa.
31 lipca sfinalizowano podpisaniem przez wójta Krzysztofa
Ujmę umowy wniosek Gminy Poczesna ubiegającej się

Podpisanie umowy z Gminą Buczkowice, lipiec 2009 r.
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Podpisanie umowy z ZGO SA w Bielsku-Białej, sierpień 2009 r.

31 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela
Lenartowicz - Prezes Funduszu oraz Wiesław Pasierbek Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami SA
w Bielsku-Białej (ZGO) podpisali umowę
o dofinansowanie ze środków POIŚ budowy
kompleksowego systemu gospodarki odpadami
dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 270 tys.
mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad
89 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności wynosi ponad 67 mln zł Środki

Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

te wykorzystane zostaną do zbudowania nowoczesnego
ponadregionalnego zakładu zagospodarowania odpadów,
w tym m.in. sortowni, kompostowni, drugiego sektora
składowiska odpadów, budynków zaplecza socjalnego
i technicznego, punktów demontażu i przeróbki odpadów
wielkogabarytowych oraz budowlanych, magazynu
odpadów niebezpiecznych, infrastruktury technicznej,
a także na rekultywację starego składowiska odpadów.

Podpisanie umowy z Gminą Myszków, październik 2009 r.

gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Przewiduje
on budowę ok. sześciu km kanalizacji sanitarnej,
0,8 km kanalizacji deszczowej oraz sześciu przepompowni
i separatora z osadnikiem. W wyniku realizacji tych zadań
do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych
ok. 1 400 osób. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia

Podpisanie umowy z Gminą Łaziska Górne, wrzesień 2009 r.

18 września w Łaziskach Górnych w obecności
Adama Zdziebły - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego i Bogusława Śmigielskiego Marszałka Województwa Śląskiego podpisano umowę
o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy systemu
kanalizacji w gminie Łaziska Górne. Umowę podpisała
Prezes Zarządu Funduszu Gabriela Lenartowicz,
Wnioskodawcę reprezentował Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach
Górnych Piotr Zienc.
Projekt przewiduje budowę 20 km kanalizacji sanitarnej,
do której przyłączonych zostanie 4 tys. mieszkańców,
remont 0,18 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód”
w Łaziskach Górnych. Całkowity koszt realizacji tych prac
wyniesie 80 mln zł, natomiast kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł, co stanowi
73 proc. kosztów.
14 października w Myszkowie w obecności radnych
miasta Janusz Romaniuk - Burmistrz Myszkowa i Gabriela
Lenartowicz - Prezes Wojewódzkiego Funduszu podpisali
umowę o dofinansowanie projektu uporządkowania

Podpisanie umowy z Gminą Wisła, październik 2009 r.

to ponad 16 mln zł, natomiast maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności to 9 mln zł.
28 października w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach
Andrzej Molin – Burmistrz Wisły i Gabriela LenartowiczPrezes Zarządu Funduszu podpisali umowę
o dofinansowaniu ze środków unijnych rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wisła – Etap III.
Projekt ten obejmuje budowę ok. 21 km kanalizacji
sanitarnej w Gminie, wraz z uszczelnianiem i przebudową
ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę
ok. 15 km sieci wodociągowej. W wyniku tych prac do
nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych
9
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Lokalizacja projektów konkursowych, które wpłynęły do
WFOŚiGW w Katowicach (stan na 1 listopada 2009 r.)

dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad
38 mln zł,
2. Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy
Kłobuck poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej –
wnioskodawca Gmina
Kłobuck, maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad
53 mln zł,
3. Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami
dla miasta Bielsko-Biała
i gmin powiatu bielskiego
– wnioskodawca Zakład
Gospodarki Odpadami
w Bielsku-Białej SA,
maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad
57 mln zł,

1 732 osoby, a 978 uzyska dostęp do sieci wodociągowej.
Dodatkowo sieć obsługiwać będzie 845 miejsc
noclegowych funkcjonujących na obszarze objętym
inwestycją. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad
51 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 33 mln zł.
Spośród wniosków, które wpłynęły w 2008 i 2009 roku
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, dziewięć projektów otrzymało
Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie
przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności:
1. Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach
ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego –
wnioskodawca Gmina Jasienica, maksymalna kwota
10

4. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Buczkowice –
wnioskodawca Gmina
Buczkowice, maksymalna
kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 32 mln zł,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych,
Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej –
wnioskodawca Gmina Poczesna, maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad
19 mln zł,
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie miasta Myszków - etap I i II – wnioskodawca
Gmina Myszków, maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 9 mln zł,
7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła – etap III – wnioskodawca Gmina
Wisła, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad 44 mln zł,

Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

8. Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne
– wnioskodawca Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o., maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł,

7. Gmina Wisła „Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III”
- maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad 33 mln zł.

9. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Konopiska – wnioskodawca Gmina
Konopiska, maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 35 mln zł.

Łączne efekty finansowe projektów - zawarte
umowy (7 projektów):

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach do 1 listopada 2009 r. zawarł
umowy z siedmioma Wnioskodawcami:

• koszt całkowity – 397 684 961,89 zł
• kwota dofinansowania z Funduszu Spójności –
- 255 658 793,08 zł

36%

1. Gmina Kłobuck „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej” – maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad
53 mln zł,
2. Gmina Buczkowice „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Buczkowice” - maksymalna kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad
32 mln zł,
3. Gmina Poczesna „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie
i we Wrzosowej” - maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 19 mln zł,
4. Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna
w Bielsku Białej „Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin
powiatu bielskiego” – maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 57 mln zł,
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. „Budowa systemu
kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” – maksymalna
kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to
ponad 49 mln zł,
6. Gmina Myszków „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie miasta Myszków
- etap I i II” - maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 9 mln zł,

64%

kwota dofinansowania z Funduszu Spójności
pozostałe źródła finansowania

Łączne efekty rzeczowe projektów - zawarte umowy
(7 projektów):
• sieć kanalizacyjna – ok. 177 km,
• oczyszczalnie ścieków (wybudowane lub przebudowane)
– 1 obiekt,
• liczba nowopodłączonych do sieci mieszkańców
– ponad 19 700 osób,
• liczba osób objętych systemem zagospodarowania
odpadów komunalnych – 274 000,
• liczba nowowybudowanych kompostowni – 1 obiekt,
• liczba nowowybudowanych składowisk – 1 obiekt,
• liczba nowowybudowanych sortowni – 1 obiekt.
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Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności projektów, które wpłynęły do WFOŚiGW w Katowicach
(podpisana umowa lub Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej) - stan na 1 listopada 2009 r.

projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

projekty z zakresu gospodarki odpadami

>57 mln
>53 mln
>49 mln

>38 mln
>35 mln

>33 mln

>32 mln

>19 mln
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Gmina Konopiska

ZGKiM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych

Gmina Wisła

Gmina Myszków

Gmina Poczesna

Gmina Buczkowice

ZGO SA w Bielsku-Białej

Gmina Kłobuck

Gmina Jasienica

>9 mln

Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

Wnioski, które wpłynęły do Funduszu w trybie konkursowym w 2008 roku
Konkurs nr 1
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Wnioskowane
dofinansowanie

Stan wdrażania/
wynik oceny

1

Gmina Rybnik

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście
Rybnik

58 701 384,00

47 862 562,18 w trakcie
rozpatrywania
protestu

2

Gmina Kłobuck

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

81 415 182,60

53 493 570,35 zawarta umowa
dofinansowania

3

Gmina Poczesna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych,
Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej

30 386 986,00

25 828 938,10 negatywna ocena

4

Gmina Myszków

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie miasta Myszkowa – etap I i II

16 308 156,00

9 144 658,87 negatywna ocena

5

Gmina Buczkowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice

53 443 837,28

32 314 689,51 zawarta umowa
dofinansowania

6

Gmina Pawłowice

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

15 424 830,82

10 508 731,86 negatywna ocena

7

Gmina Wisła

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła – etap III

61 266 044,21

51 933 903,33 negatywna ocena

8

Gmina Jasienica

Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach
ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego

66 234 448,79

38 266 806,28 zawarta umowa
dofinansowania

9

Zakład Gospodarki
Odpadami
w Bielsku-Białej SA.

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami
dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego

89 425 869,00

57 295 053,02 zawarta umowa
dofinansowania

10

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

50 523 785,00

35 409 852,50 w trakcie
rozpatrywania
protestu

Razem:

523 130 523,70

362 058 766,00

Konkurs nr 2
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Koszt całkowity

1

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w
Gminie Gierałtowice

2

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o

3

Wnioskowane
dofinansowanie

Stan wdrażania/
wynik oceny

107 155 070,76

55 247 292,98 wniosek przesłany
do Komisji
Europejskiej

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach
– II etap (faza 1)

47 432 943,64

23 272 079,57 negatywna ocena

Gmina Pawłowice

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

12 643 303,95

10 508 731,86 negatywna ocena

4

Gmina Lubliniec

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Lubliniec

67 384 220,00

44 337 380,00 negatywna ocena

5

Gmina Poczesna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych,
Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej

34 314 372,50

19 726 321,46 zawarta umowa
dofinansowania

6

Gmina Myszków

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie miasta Myszków - etap I i II

16 308 156,00

Razem:

285 238 066,85

9 258 492,79 negatywna ocena
162 350 298,66
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Konkurs nr 3
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Wnioskowane
dofinansowanie

Stan wdrażania/
wynik oceny

1

Gmina Jaworze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze.

35 738 035,69

30 365 111,75 negatywna ocena

2

Miasto Myszków

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie miasta Myszków - etap I i II

16 308 156,00

9 258 492,79 zawarta umowa
dofinansowania

3

Miasto Wisła

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła – etap III

51 796 248,10

44 026 810,89 potwierdzenie
dofinansowania

4

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Łaziskach
Górnych

Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne

80 618 686,00

49 832 920,77 zawarta umowa
dofinansowania

Razem:

184 461 125,79

133 483 336,20

Wnioski, które wpłynęły do Funduszu w trybie konkursowym w 2009 roku
Konkurs nr 4
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Wnioskowane
dofinansowanie

Stan wdrażania/
wynik oceny

1

Gmina Wojkowice

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Miasta Wojkowice - etap I

18 605 134,22

15 814 364,09 pozytywna ocena

2

Gmina Konopiska

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie

56 226 726,07

38 352 257,46 potwierdzenie
dofinansowania

3

Gmina i Miasto
Koziegłowy

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lgota
Nadwarcie, Lgota Górna cz. Wschodnia
Razem:

8 788 064,00
83 619 924,29

7 469 854,40 negatywna ocena
61 636 475,95

Konkurs nr 5
Lp.
1

Wnioskodawca
Gmina Jaworze

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
Razem:
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35 738 035,69
35 738 035,69

Wnioskowane
dofinansowanie

Stan wdrażania/
wynik oceny

27 014 559,87 pozytywna ocena
27 014 559,87

Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

Umowy o dofinansowanie podpisane przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu
I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Działanie

Nazwa beneficjenta

Kwota
dofinansowania
z Funduszu
Spójności

Tytuł projektu

Całkowita wartość
projektu

Data zawarcia
umowy

1.1

Gmina Kłobuck

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Kłobuck poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej

53 493 570,35

81 415 182,60

04.06.2009 r.

1.1

Gmina Buczkowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Buczkowice

32 314 689,51

43 806 424,00

07.07.2009 r.

1.1

Gmina Poczesna

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Brzezinach Nowych, Brzezinach
Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej

19 726 321,46

34 314 372,50

31.07.2009 r.

2.1

Zakład Gospodarki Odpadami
SA w Bielsku-Białej

Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta
Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego

57 295 053,02

89 425 892,69

31.08.2009 r.

1.1

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

Budowa systemu kanalizacji w Gminie
Łaziska Górne

49 832 920,77

80 618 686,00

18.09.2009 r.

1.1

Gmina Myszków

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszków
- etap I i II

9 258 492,79

16 308 156,00

14.10.2009 r.

1.1

Gmina Wisła

Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wisła – etap III

33 737 745,18

51 796 248,10

28.10.2009 r.

255 658 793,08

397 684 961,89

Suma:

Projekty z województwa śląskiego, które otrzymały Potwierdzenie w sprawie dofinansowania
i są na etapie zawierania umowy
Działanie

Nazwa beneficjenta

Kwota
dofinansowania
z Funduszu
Spójności

Tytuł projektu

Całkowita wartość
projektu

Data przekazania
potwierdzenia

1.1

Gmina Jasienica

Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica
w ramach ochrony zlewni zbiornika
Goczałkowickiego

38 266 806,28

54 609 136,46

01.12.2008 r.

1.1

Gmina Konopiska

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Konopiska

35 334 189,36

56 226 726,07

30.09.2009 r.

73 600 995,64

110 835 862,53

Suma:

Projekty z województwa śląskiego z listy indykatywnej, dla których Fundusz w Katowicach
jest Instytucją Wdrażającą
Działanie

Nazwa beneficjenta

Kwota
dofinansowania
z Funduszu
Spójności

Tytuł projektu

2.1

Gmina Sosnowiec

Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami w Sosnowcu

2.1

Górnośląski Związek
Metropolitalny

Całkowita wartość
projektu

Data podpisania
pre-umowy

46 002 714,18

83 278 394,00

30.06.2008 r.

System gospodarki odpadami dla
miast Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego wraz z budową
zakładów termicznej utylizacji odpadów

592 930 000,00

1 081 160 000,00

07.10.2008 r.

Suma:

638 932 714,18

1 164 438 394,00

15

Realizacja PO IiŚ w 2008 i 2009 roku

Biuro Funduszu w Katowicach

40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
tel. (32) 60 32 200, 60 32 300
fax: (32) 251 04 06
40-035 Katowice, ul. Kościuszki 30
Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód ...... tel. (32) 757 37 56
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji
Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej ................ tel. (32) 757 37 30
Zespół Funduszy Europejskich ........................... tel. (32) 757 37 50
www.wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.katowice.pl

Biuro Terenowe w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko - Biała, ul. Legionów 57
tel. (33) 822 9981, 810 09 80, 810 10 53, 810 09 79
fax (33) 810 09 78
biuro.bielsko@wfosigw.katowice.pl

Biuro Terenowe w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28
tel. (34) 365 40 81, 361 05 66, 361 05 44
fax (34) 365 11 52
biuro.czwa@wfosigw.katowice.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

