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Lp. Priorytety z Listy Typy zadań Kto może uzyskać dofinansowanie Formy dofinansowania Procent dofinasowania
Oprocentowanie 

pożyczek
Wysokość umorzenia Termin naboru

1 A. Priorytet Główny
Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 
Zgodnie z zapisami danego Programu pożyczka

do 95 % różnicy pomiędzy 

planowanymi kosztami 

kwalifikowanymi zadania 

zgodnie z Programem 

Operacyjnym a wartością 

uzyskanego dofinansowania ze 

środków zagranicznych

1,95% bez umorzenia

1. Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących oczyszczalni 

ścieków komunalnych. 

2. Zagospodarowanie osadów ściekowych

3. Wykonanie nowych, rozbudowa lub renowacja istniejących sieci 

kanalizacyjnych. 

4. Realizacja zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę jako elementu 

uzupełniającego dla całości projektu lub istniejącego systemu zorientowanego na 

poprawę sytuacji ściekowej na danym terenie

5. Zakup sprzętu, urządzeń, pojazdów specjalistycznych niezbędnych do 

utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.

6. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach wspierania realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego.

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

JST

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 1,80% bez umorzenia

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

JST

pożyczka
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
3,00% 30%

od

10.06.2019

do 28.06.2019

Podmioty Lecznicze zgodnie z ustawą z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. 

U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

pożyczka
do 100% kosztów 

kwalifikowanych
2% bez umorzenia

2. Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących ujęć wody oraz 

urządzeń zapewniających dostawy wody dla potrzeb komunalnych. 

3.  Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących stacji uzdatniania 

wody dla potrzeb komunalnych.

4. Budowa przyłączy wodociągowych w ramach wspierania realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Zakup urządzeń/ sprzętu służących do badania jakości wody

4

B.I.3. Wykonanie nowych, rozbudowa lub 

przebudowa istniejących gminnych oczyszczalni 

wód opadowych wraz z kanalizacją

Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących gminnych

oczyszczalni wód opadowych wraz z kanalizacją.

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych JST

pożyczka
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
1,80% bez umorzenia

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych JST

pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
1,80% bez umorzenia

6

B.I.5. Wykonanie nowych, rozbudowa lub 

przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków 

przemysłowych

Wykonanie nowych, rozbudowa, lub przebudowa istniejących oczyszczalni 

ścieków przemysłowych

Przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego), 

osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, inne

pożyczka
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
1,80% bez umorzenia

JST pożyczka
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
1,80%  bez umorzenia

3

B.I.4. Kompleksowa realizacja przez gminy 

systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków na 

wydzielonych, ujętych w „Programie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

województwa świętokrzyskiego” obszarach, gdzie 

budowa komunalnych sieci kanalizacyjnych 

nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 

powodowałaby nadmierne koszty.

2

B.I.1. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej realizowane w aglomeracjach 

ujętych w „Krajowym programie oczyszczania 

ścieków komunalnych”.                                                   

B.I.2. Przedsięwzięcia z zakresu zbiorczych 

systemów oczyszczania ścieków komunalnych na 

terenach poza aglomeracjami ujętymi w 

„Krajowym programie oczyszczania ścieków 

komunalnych” z możliwością realizacji zadań 

dotyczących zaopatrzenia w wodę jako elementu 

uzupełniającego dla całości projektu

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych JST

pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
1,80% bez umorzenia

7. Zapobieganie awariom systemów oczyszczalni ścieków komunalnych (np. 

modernizacje zbiorników oczyszczalni ścieków)

7

B. I.7. Wykonanie nowych, rozbudowa lub 

przebudowa istniejących zbiorników wodnych 

ujętych w „Programie małej retencji dla 

województwa świętokrzyskiego”, o pojemności 

powyżej 10 000 m
3
. 

Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących zbiorników wodnych 

ujętych w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”, o 

pojemności powyżej 10 000 m
3
. 

5

od

14.03.2019

do 30.09.2019

od

14.03.2019

do 30.09.2019

B.I.2a. Przedsięwzięcia mające na celu 

zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o 

jakości odpowiadającej normom wody do picia.

Kompleksowa realizacja przez gminy systemów indywidualnych oczyszczalni 

ścieków na wydzielonych, ujętych w „Programie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” na obszarach, gdzie 

budowa komunalnych sieci kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla 

środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty.

1. Wykonanie nowych, rozbudowa lub wymiana istniejących sieci 

wodociągowych. 

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych JST, 

pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
1,80% bez umorzenia


