
 

  Uchwała Nr  117/17        

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 31stycznia 2017 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy 

w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 

tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 i ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z póz. zm.), w związku z art.3 ust.1 

pkt.7 lit. a) oraz  art. 6 ust. 3 pk.t 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

(Dz. U.  poz. 349, z późn.zm.) oraz na podstawie § 13  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 14  lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małe infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz.1182),. uwzględniając zapisy art. 66 ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z późn. zm.),  art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego 

Rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, 

(WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str. 549), 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 

odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z 

późn. zm.) oraz zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, r. 

zaakceptowanego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z 

dnia 12 grudnia 2014 r, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 



 

§ 1 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego  przyjmuję listę zawierającą informację o 
kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną 
 i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Listę, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.fundusze.malopolska.pl. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  



UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr 117/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy  
w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14  lipca 2016 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małe 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz.1182), właściwy 
organ samorządu województwa zatwierdza listę operacji. Po dokonaniu oceny wniosków 
sporządza się listę operacji zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez te operacje, która 
zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę punktów, tytuł 
operacji oraz kwotę pomocy. 
 

O przyznaniu dofinansowania decyduje suma uzyskanych przez wnioskodawcę punktów, 
przyznawanych według następujących kryteriów:  

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji,  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze 
na poziomie:  
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 4 punkty 
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 2 punkty, 
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt;  

2) średnia  stopy  bezrobocia  w powiecie,  na  którego obszarze  jest  planowana  realizacja  
operacji,  w okresie  ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu 
naboru wniosków o przyznanie pomocy była wyższa lub równa średniej krajowej stopie 
bezrobocia w tym okresie – 1 punkt; 

3) operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód 
powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w 
programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – 5 punktów;  

4) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągów znajdującej się na 
obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby 
mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej „wskaźnikiem zwodociągowania gminy”, 
według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej „danymi GUS”– w przypadku 
realizacji operacji  
w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:  
a) nie więcej niż 50% – 6 punktów, 
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 4 punkty, 
c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% – 2 punkty; 

5) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na 
obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby 
mieszkańców na tym obszarze zwany dalej „wskaźnikiem skanalizowania gminy”, według 
danych GUS – w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:  
a) nie więcej niż 20% – 4 punkty, 



b) powyżej 20% i nie więcej niż 30% – 2 punkty, 
c) powyżej 30% i nie więcej niż 40% – 1 punkt; 

6) wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji  
w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:  
a) powyżej 75% – 2 punkty, 
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 1 punkt; 

7) operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej – 1,5 punktu 
8) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury 

szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 
str. 1) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903) 
– 0,5 punktu.  

 

W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o 

przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według następujących 

kryteriów dotyczących specyfiki regionu – w przypadku województwa: małopolskiego: 

1) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wpisanych do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  
Gospodarczej, na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, wynosi:  

 powyżej 800 osób fizycznych – 2 punkty, 

 powyżej 400 i nie więcej niż 800 osób fizycznych – 1 punkt,  
2) realizacja operacji jest planowana w gminie, na której obszarze jest położony: 

 park narodowy lub obszar Natura 2000 – 4 punkty albo 

 park krajobrazowy lub rezerwat przyrody, lub obszar chronionego krajobrazu – 
2 punkty, 

3) średnia  gęstość  zaludnienia  w gminie,  na  której obszarze  jest  planowana  realizacja  
operacji,  według danych GUS, wynosi: 

 powyżej 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w 
§ 4 pkt 4, województwa małopolskiego – 6 punktów, 

 powyżej  100%  i nie  więcej  niż  130%  średniej  gęstości  zaludnienia  na  
obszarach,  o których  mowa  w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego – 4 
punkty, 

 powyżej 70% i nie więcej niż 100% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, 
o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego – 2 punkty; 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w 

ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu 

określonych dla poszczególnych województw przyznaje się na podstawie średniej 

arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na których obszarze będzie realizowana operacja. 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, 

punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki 

regionu, które odnoszą się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione 

dla wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją. Pomoc może być 

przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów. Kolejność 

przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, 

do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. W przypadku gdy operacje z zakresu 

gospodarki ściekowej uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy 



decyduje większa objętość ścieków odprowadzanych do kanalizacji lub oczyszczalni 

przydomowych, których oczyszczenie umożliwi realizacja operacji.  

W przypadku operacji z zakresu gospodarki wodnej, które uzyskały taką samą liczbę punktów,  

o kolejności przyznania pomocy decyduje większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie 

kryterium określonego w:  

1) § 11 ust. 4 pkt 1 albo 
2) § 11 ust. 4 pkt 2 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1, albo 
3) § 11 ust. 4 pkt 3 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1 i 2, albo 
4) § 11 ust. 4 pkt 4 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1–3, albo 
5) § 11 ust. 4 pkt 5 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1–4, albo 
6) § 11 ust. 4 pkt 6 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1–5, albo 
7) § 11 ust. 4 pkt 7 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1–6, albo 
8) § 11 ust. 4 pkt 8 – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 

ust. 4 pkt 1–7. 
 

W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i nie jest możliwe ustalenie ich 

kolejności zgodnie z ust. 3 albo 4, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba 

mieszkańców obszaru objętego operacją, według danych GUS, przy czym pierwszeństwo w 

uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana na obszarze o większej liczbie 

mieszkańców.  

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po 

przyznaniu punktów za kryteria, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5, sporządza i podaje do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej 

jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera 

informację  

o kolejności przysługiwania pomocy.  

Kontroli, o której mowa w ust. 1, podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest 

ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi 

wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje 

typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755). 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małe 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz.1182), na dzień 

podejmowania uchwały Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje środkami 

finansowymi w wysokości 16 145 684 euro, zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 

29.12.2016 r. – 4,4141 zł, tj. 71 268 663,74. zł. Natomiast kontroli podlegają wnioski o 

przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej 



pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% 

limitu środków tj. na kwotę 106 902 995,61 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 117/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia  31 stycznia 

2017 roku 

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 18 października 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. 

L.p. 

Nazwa/imię i nazwisko 
 podmiotu  

ubiegającego się 
o przyznanie 

pomocy 

Numer 
 

identyfikacyjny 

Tytuł  
operacji 

Kwota pomocy 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

1 
Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej 071914354 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Biecz 2 000 000,00 29 

2 Gmina Biecz 063213764 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej na terenie miasta Biecz 2 000 000,00 29 

2 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej w Bieczu 
Sp. Z o.o. 070126164 

Budowa sieci wodociągowej w Bieczu oraz 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Biecz 

2 000 000,00 29 

3 Gmina Podegrodzie 063242873 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i 
Podegrodziu - etap IV wraz z rozbudową 

rozdzielczej sieci wodociągowej w 
miejscowości Gostwica - Kwasowiec, 

Podegrodzie - Łazy - Osowie 1 332 595,00 28,5 

4 Gmina Nawojowa 063127653 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w 

Gminie Nawojowa 2 000 000,00 27 

5 Gmina Korzenna 062620176 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
budową pompowni i zasilaniem elektrycznym 
oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na 

terenie Gminy Korzenna 1 991 755,00 26,5 

6 Gmina Chełmiec 063185633 

Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Chełmiec 2 567 947,00 25,5 

7 Gmina Raba Wyżna 063172762 

Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji 
uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie 

Wyżnej wraz z urządzeniami budowlanymi i 
infrastruktury technicznej 556 700,00 25 

8 Gmina Pleśna 062736172 

Rozbudowa systemu gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Pleśna- etap II 858 733,00 24,5 

8 Gmina Pleśna 062736172 

Rozbudowa systemu gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Pleśna 1 009 238,00 24,5 

9 Gmina Ryglice 063139640 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami oraz sieci wodociągowej w 

miejscowości Zalasowa Północ 1 971 509,00 24,5 

10 Gmina Laskowa 063103486 

Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w 
Gminie Laskowa 1 977 531,00 24,5 

11 
Gmina Czarny 
Dunajec 063241936 

Budowa ujęcia wody Podczerwone, 
przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz 

z budową stacji uzdatniania wody na terenie 
ujęcia wody 1 998 059,00 24 



12 

Gospodarka 
Komunalna w 
Babicach Spółka z o.o. 063627274 

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w 

miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie 
Gminy Babice 1 934 791,00 24 

13 Gmina Wieprz 062673675 

Budowa zbiornika na wodę oraz montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Wieprz 1 985 836,00 23,5 

14 Gmina Niedźwiedź 062570154 

 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla msc. 
Niedźwiedź i Podobin, w Gminie Niedźwiedź 860 914,00 23,5 

15 Gmina Raba Wyżna 063172762 

Budowa łącznika kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Rokiciny Podhalańskie 323 104,00 23 

16 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
Korzenna Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 063565423 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Korzenna 

1 901 303,00 23 

17 Gmina Nowy Wiśnicz 063238012 

Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i 

Machówka 1 765 269,00 23 

18 Gmina Iwkowa 062710521 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w 
gminie Iwkowa - etap V wraz z ujęciem wody, 

stacją uzdatniania i zbiornikiem 
wyrównawczym w msc. Wojakowa 1 278 246,00 23 

18 Gmina Iwkowa 062710521 

Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w gminie Iwkowa- etap IV 703 055,00 23 

19 Gmina Bobowa 063832756 

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
na terenie Gminy Bobowa 1 967 065,00 22,5 

20 Gmina Oświęcim 062591733 

Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Brzezinka 1 998 726,00 22,5 

21 Gmina Tomice 062732890 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Tomice, Gmina Tomice 1 999 056,01 22 

22 

Spółka Komunalna 
"Dorzecze Białej" 
Spółka z o.o. 065905194 

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 
miejscowościach Rzepiennik Suchy i 

Rzepiennik Biskupi 1 999 744,00 22 

23 Gmina Rabka-Zdrój 063206491 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Ponice oraz Rdzawka w 

Gminie Rabka-Zdrój 865 838,01 22 

24 Gmina Jordanów 062605032 

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na 
terenie Gminy Jordanów: poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 
miejscowości: Łętownia Oś. Gorylowa, 

Wichrowa (część), budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Toporzysko w gminie Jordanów, przebudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w m. Toporzysko gm. 

Jordanów, oraz zakup samochodu 
specjalistycznego do obsługi gospodarki 

wodno-ściekowej gminy 
1 994 589,00 21,5 

25 Gmina Gnojnik 063237690 

Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w 

miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz 
Lewniowa 1 999 782,00 21,5 

26 
Gmina Rzepiennik 
Strzyżewski 062982126 

Budowa biologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków i wodociągu na ternie 

Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z 
dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu 

asenizacyjnego. 975 094,00 21,5 



27 

Miejski Zakład 
Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 063621410 

Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie 
Średnim (przysiółek Moskałówka) – etap I i II 

429 072,00 21 

28 Gmina Brzesko 063213286 

Budowa sieci wodociągowej dla m. Poręba 
Spytkowska wraz z magistralą – ETAP IV 1 800 238,00 21 

29 Gmina Dębno 063084726 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Jastew-Lesisko, Dębno-
Dębczak oraz Porąbka Uszewska-rogal w 

gminie Dębno 1 680 938,00 21 

30 Gmina Wolbrom 063094973 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompowniami ścieków w sołectwie Lgota 

Wolbromska w gminie Wolbrom 826 073,00 21 

30 Gmina Wolbrom 063094973 

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami 
na terenie sołectwa Zabagnie kolonia Hektary 

405 467,00 21 

31 Gmina Łososina Dolna 063189821 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Łososina Dolna - cz. 3 2 000 000,00 21 

32 Gmina Lubień 062539835 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Lubień - etap I Zarębki 1 942 911,00 21 

33 Gmina Biskupice 062726021 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Biskupice oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 
Trąbki 1 983 651,00 21 

34 Gmina Łukowica 063231512 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza 
aglomeracją w miejscowości Stronie i 

Przyszowa w Gminie Łukowica 1 081 465,00 21 

35 Gmina Miechów 062567655 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz 
przebudowa sieci wodociągowej w Gminie 

Miechów 1 845 320,00 21 

36 Gmina Biały Dunajec 064064244 

Przebudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Sierockie 713 519,00 21 

37 Gmina Krzeszowice 063236561 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Frywałd i Sanka 1 998 360,00 20,5 

38 Gmina Czchów 062548710 

Budowa sieci wodociągowej w msc. Tymowa, 
Jurków, Czchów oraz kanalizacji sanitarnej w 

msc. Czchów, Domosławice, Biskupice 
Melsztyńskie, Złota, Tworkowa i Tymowa 

1 999 924,00 20,5 

39 Gmina Łużna 063036125 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Łużna - etap III 1 041 682,00 20,5 

40 Gmina Żegocina 063160871 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna wraz z 

budową sieci wodociągowej w miejscowości 
Bytomsko 1 895 145,00 20,5 

41 Gmina Gorlice 063085361 

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Bystra - etap II 1 066 359,00 20 

42 

Miejski Zakład 
Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 063621410 

Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą zapewniająca dodatkowe źródło 

zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria 
Zebrzydowska" (wodociąg zasilający Wola 

Radziszowska – Podolany) 
417 801,00 20 

43 Gmina Skrzyszów 062929282 

Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w przysiółku Świniogóra (etap 7) 

w miejscowości Szynwałd 1 979 663,00 20 



44 

Agencja Komunalna 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 067262753 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Nawsie i Siennej w Jawiszowicach 

1 998 774,00 20 

45 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w 
Michałowicach Sp. z 
o.o 071867103 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulicy Brzezina w m. Książniczki 

254 924,00 20 

46 Gmina Iwanowice 063609601 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz przebudowa sieci wodociągowej na 

terenie gminy Iwanowice 1 453 202,00 20 

47 Gmina Raciechowice 063139066 

Wsparcie lokalnego rozwoju Gminy 
Raciechowice poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy 

658 316,00 20 

48 Gmina Brzeźnica 063245046 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w gminie Brzeźnica 1 701 146,00 19,5 

49 Gmina Sękowa 063635234 

Ulepszenie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Sękowa  poprzez budowę  

wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacją 
uzdatniania w miejscowości Owczary oraz 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków w miejscowości Męcina Mała 

1 997 623,00 19,5 

50 Gmina Limanowa 063168135 

Budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie 
Kanina wraz z budową zbiornika na wodę o 

poj. 200 m3 w miejscowości Wysokie 
1 983 902,00 19 

51 Gmina Mszana Dolna 063075215 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raba 
Niżna - część I 1 999 989,00 19 

52 Gmina Łącko 063059010 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Wola Kosnowa i Wola 

Piskulina 1 998 763,00 19 

53 Gmina Czernichów 063189725 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Rusocice 998 991,00 19 

54 Gmina Mogilany 063154386 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Włosań - Etap III 1 981 461,00 19 

55 Gmina Wojnicz 062813606 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Wojnicz w latach 2016-2018 1 997 892,00 19 

56 
Gminny Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. 071950370 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami towarzyszącymi w miejscowości 

Będkowice, etap I i II 1 999 889,00 19 

57 Gmina Bolesław 063214082 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Krze, Małobądz, Ujków Nowy - zlewnia P5 

2 000 000,00 19 

58 Gmina Sułoszowa 063179673 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Wielmoża i Sułoszowa (część II, 
etap 2) wraz z budową sieci wodociągowej i 

kanału teletechnicznego 1 999 291,00 19 

59 Gmina Gręboszów 062548523 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Gręboszów 748 741,00 19 

60 Gmina Lisia Góra 063102904 

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 
części gminy Lisia Góra 1 998 676,00 18,5 

61 Gmina Niedźwiedź 062570154 

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla msc. Poręba 

Wielka, w Gminie Niedźwiedź 1 136 431,80 18,5 



62 Gmina Trzciana 063209403 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Kamionna, Trzciana, Leszczyna 

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Trzciana 1 996 123,00 18,5 

63 Gmina Trzebinia 063152424 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią ścieków przy ul. Trzeciej, 

Sosnowej w Młoszowej 785 238,00 18 

64 Gmina Nowy Targ 063078255 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Pyzówka i Morawczyna. 1 360 265,00 18 

65 Gmina Zakliczyn 062752564 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami domowymi przebiegającej przez 

m. Lusławice, Faściszowa, Kończyska, 
Zakliczyn- etap V 998 756,00 18 

66 Gmina Spytkowice 062726270 

Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Spytkowice w Gminie Spytkowice 

1 329 732,57 18 

67 Gmina Radłów 063854822 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Łęka Siedlecka i części miejscowości Sanoka 

1 514 839,00 18 

68 Gmina Szczurowa 063152030 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Szczurowa 31 967,00 18 

69 Gmina Bystra-Sidzina 063864205 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Bystra-Sidzina 2 000 000,00 18 

70 Gmina Książ Wielki 063067626 

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Książ Wielki - etap III 

1 943 425,00 18 

71 Gmina Mędrzechów 065792366 

Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 
na Terenie Gminy Mędrzechów 856 078,00 18 

72 Gmina Dobra 063121066 

Budowa systemu wodno- kanalizacyjnego w 
Gminie Dobra -etap IV (poza aglomeracją) 1 999 564,00 17,5 

73 Dunajec sp. z o.o. 065859495 

Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa -
przebudowa sieci wodociągowej oraz 

wyposażenie - budowa stacji uzdatniania wody 
w gminie Gródek nad Dunjacem 1 934 100,00 17,5 

74 Gmina Dobczyce 063156565 

Przebudowa wodociągu w miejscowościach 
Dziekanowice, Rudnik, Sieraków oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niezdów 

1 999 999,00 17,5 

75 Gmina Tymbark 063167125 

Rozbudowa systemu wodociągowego w 
Zamieściu i Tymbarku oraz kanalizacyjnego w 

Podłopieniu 1 228 602,00 17,5 

76 Gmina Racławice 062682383 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Racławice - Etap IV 

784 635,00 17,5 

77 Gmina Proszowice 063607535 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Proszowice 1 831 398,00 17 

77 
Wodociągi 
Proszowickie sp. z o.o. 071917981 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Jakubowicach - etap II 994 141,00 17 

78 Gmina Trzyciąż 063058695 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Glanów i części miejscowości 

Imbramowice wraz z kolektorem 
odprowadzającym ścieki do oczyszczalni 

ścieków w m. Trzyciąż 1 998 239,00 17 

79 Gmina Słopnice 063619593 Budowa kanalizacji sanitarnej w Słopnicach 1 999 032,00 17 



80 Gmina Gołcza 062597292 

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Gołcza poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, budowę kolektora 
tłocznego kanalizacji, przebudowę sieci 

wodociągowych oraz zakup ciągnika wraz z 
beczką asenizacyjną 

1 466 991,00 17 

81 Gmina Grybów 065025386 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
miejscowościach Wawrzka, Florynka poza 

obszarem aglomeracji Grybów 2 000 000,00 17 

82 Gmina Wietrzychowice 063029403 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Wietrzychowice 492 791,00 17 

82 Gmina Wietrzychowice 063029403 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami dla miejscowości Jadowniki 

Mokre 1 494 094,00 17 

83 Gmina Pałecznica 063256173 

Ochrona wód gruntowych gminy Pałecznica 
poprzez wdrożenie systemu przydomowych 

oczyszczalni ścieków - etap III oraz 
modernizacja sieci wodociągowej 2 000 000,00 17 

84 Gmina Słaboszów 063053051 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Słaboszów - Etap VI 

494 563,00 17 

85 Gmina Stryszawa 063635341 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w miejscowościach Kuków i 

Krzeszów gm. Stryszawa 2 000 000,00 16,5 

86 Gmina Lipinki 062565414 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi 
Pagorzyna - etap II oraz wsi Wójtowa - etap V 1 672 971,00 16,5 

87 
Gmina Jerzmanowice-
Przeginia 063217311 

Przebudowa budynku hydroforni wraz z 
instalacjami wewnętrznymi wod-kan, en.el., 

inst. niskoprądową, budową instalacji 
ogrzewania, went.mech., przebudową 

instalacji oraz armatury w komorze zasuw 
zbiornika, przebudową sieci wodociągowej, 

zew. inst. kan. san oraz przebudową 
ogrodzenia i budową utwardzenia oraz zjazdu 
z drogi gminnej w miejscowości Gotkowice na 

działce nr 199/4, 204/2, 199/7. 
274 176,00 16 

87 
Gmina Jerzmanowice-
Przeginia 063217311 

Budowa i przebudowa dwóch podziemnych 
komór żelbetowych /komory hydroforowej oraz 
komory zbiornika retencyjnego wody czystej/, 

przebudowę zasilania energetycznego z 
istniejącej zewnętrznej rozdzielnicy i budowę 

słupa oświetleniowego, i wykonanie przelewu i 
odprowadzenia z kratki w hydroforni o 
szczelnej studni zbiorczej, demontaż i 

usunięcie dwóch komór żelbetowych z kręgów 
d=120 i 150 cm z wyposażeniem oraz 

odcinków nieczynnych przewodów 
energetycznych kablowych a także demontaż 
dotychczasowych odcinków wodociągowych, 
w obrębie działki Inwestora i ponowny montaż 

nowych odcinków sieci, budowę schodów 
terenowych ma działce nr 1019/1 obręb 
Sąspów, Gm. Jerzmanowice-Przegina. 

133 664,00 16 



88 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w 
Michałowicach Sp. z 
o.o 071867103 

Rozbudowa ujęcia wody Zagórzyce Dworskie, 
obejmującą budowę dodatkowego zbiornika 

wody pitnej, modernizację istniejących 
zbiorników oraz budową infrastruktury 

technicznej studni głębinowej ZS-1 w m. 
Zagórzyce Stare gmina Michałowice 

642 678,00 16 

88 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w 
Michałowicach Sp. z 
o.o 071867103 

Rozbudowa ujęcia wody Michałowice ul. 
Leśna obejmująca likwidację istniejącego 

zbiornika stalowego i budowę nowego 
zbiornika w technologii żelbetowej oraz 
modernizację studni głębinowej GM1 w 

Michałowicach 
708 931,00 16 

88 Gmina Michałowice 062608585 

Budowa wodociągu fi 160 na odcinku 
Więcławice - Raciborowice zbiornik 495 654,00 16 

89 

Gminny Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. 
w Bobowej 071893105 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Bobowa 

657 179,00 16 

90 Gmina Budzów 063058682 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z 
przyłączami w m. Budzów, Gmina Budzów - 

ETAP 1 1 999 788,00 16 

91 Gmina Siepraw 063038295 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Siepraw i Zakliczyn 2 000 000,00 16 

92 Gmina Łapanów 063074095 

Rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Cichawka, gmina Łapanów 132 325,00 16 

93 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 062504971 

Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce część I dla 
miejscowości Tropiszów, Igołomia 1 999 986,00 16 

94 Gmina Tymbark 063167125 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w 
Podłopieniu oraz budowa systemu 

wodociągowego w Piekiełku 769 599,00 16 

95 Gmina Bolesław 063236136 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy 
Bolesław - etap II 1 350 289,00 16 

96 Gmina Radgoszcz 062489164 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Radgoszczy, Luszowicach i Smykowie i sieci 
wodociągowej w Smykowie na terenie Gminy 

Radgoszcz 1 459 036,00 15,5 

97 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Gdowie 
Sp. z o.o. 071896065 

Budowa zbiornika wyrównawczego na wodę 
pitną o poj.=321 m3 wraz z przyłączem 

kanalizacyjnym i wodociągowym na działce nr 
461/2 w miejscowości Krakuszowice w gminie 

Gdów jako elementu podnoszącego 
wydajność istniejącego systemu wodociągów, 

oraz zabezpieczającego przed suszą 
hydrologiczną 

274 447,00 15,5 

98 Gmina Olesno 063096061 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Olesno 1 999 522,00 15 

99 Gmina Wiśniowa 063215793 

Budowa studni głębinowych w 
miejscowościach Wiśniowa i Lipnik wraz z 
towarzyszącą im infrastrukturą techniczną 662 668,00 15 

99 Gmina Wiśniowa 063215793 

Rozbudowa sieci wodociągowej Lipnik - Kąty 
w Gminie Wiśniowa 90 656,00 15 



100 Gmina Ciężkowice 062743073 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Ciężkowice w 

miejscowościach: Ciężkowice, Bogoniowice, 
Bruśnik,  Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Dolna, 
Kąśna Górna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, 

Siekierczyna, Tursko, Zborowice 

1 579 918,00 15 

100 Gmina Ciężkowice 062743073 

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole 
Szkół Publicznych  w Zborowicach 85 264,00 15 

100 Gmina Ciężkowice 062743073 

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole 
Szkół Publicznych i Domu Ludowym w 

miejscowości Bruśnik 96 168,00 15 

101 Gmina Słomniki 063253074 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Słomniki 324 465,00 15 

101 Gmina Słomniki 063253074 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema i 
ul. Kościuszki w Słomnikach oraz Prandocinie 

Wysiołku 248 291,00 15 

102 
Miasto i Gmina 
Piwniczna Zdrój 063605961 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wierchomla etap III,IV,V 1 999 999,00 14,5 

103 Gmina Koniusza 063134823 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Biórków Mały i Biórków Wielki, 

Gmina Koniusza 1 999 174,00 14 

104 Gmina Gromnik 063181870 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Gromnik 1 896 324,00 14 

105 

Przedsiębiorstwo 
Wodno-Kanalizacyjne 
"Eko-Skawa" Sp. z 
o.o. 065962056 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
oczyszczalnią ścieków w miejscowości 

Juszczyn - etap I oraz budowa wodociągu w 
miejscowości Grzechynia 2 000 000,00 13,5 

106 Gmina Słomniki 063253074 

Przebudowa budynku pompowni wody i 
budowa zbiornika do magazynowania wody 

pitnej oraz infrastrukturą towarzyszącą w 
Polanowicach 245 479,00 13 

106 Gmina Słomniki 063253074 

Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania 
wody wraz z infrastrukturą towarzysząca w 

miejscowości Kacice 1 175 810,00 13 

107 
Gmina Dąbrowa 
Tarnowska 062594315 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Sutków i Smęgorzów w gminie 

Dąbrowa Tarnowska 459 733,00 13 

107 
Gmina Dąbrowa 
Tarnowska 062594315 

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Smęgorzów w gminie Dąbrowa Tarnowska - II 

etap 1 540 213,00 13 

108 
Gmina Gródek nad 
Dunajcem 063187515 

Porządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Gródek nad Dunajcem poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

– część II. 348 825,00 13 

108 
Gmina Gródek nad 
Dunajcem 063187515 

Porządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Gródek nad Dunajcem poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

– część I 936 791,00 13 

109 Gmina Nowe Brzesko 060945271 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Hebdów, gm. Nowe Brzesko 1 629 227,00 13 

110 Gmina Radziemice 063061946 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Radziemice 312 795,00 13 



111 

Stryszowskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-
Kanalizacyjne 
"Środowisko" w 
Stryszowie Sp. z o.o. 063628614 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie 

Stronie 

2 000 000,00 12 

 Razem 174 568 696,39  

 150%  alokacji 105 972 460,82  

 


