
- projekt - 

UCHWAŁA NR …../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia ………. 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Analiza problemu 

ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych  

oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie 

województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”  

przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś  Priorytetowa IV. Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność 

biologiczna 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5, art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala co następuje: 
 

§1 

 

1. Wyraża się wolę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do realizacji projektu 

pod nazwą „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście 

unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności 

wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności 

na obszarach cennych przyrodniczo” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. 

2. Planowany termin realizacji projektu: II – IV kwartał 2021r. 

3. Całkowita wartość projektu wyniesie: ok. 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) i będzie w 100% finansowana z Budżetu Unii Europejskiej. 

4. Wydatki na prefinansowanie projektu (wydatki do przyszłej refundacji) w wysokości 

450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zabezpieczono 

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. w dziale 900, rozdziale 

90008, § 4300.  

5. Nabór w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21 został ogłoszony 

w dniu 23 lutego 2021r. 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



UZASADNIENIE 

 

W Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 zdiagnozowano jako słabe strony braki 

w zakresie właściwie prowadzonej gospodarki ściekowej, szczególnie na obszarach 

o rozproszonej zabudowie, niewystarczający dostęp do wody odpowiedniej jakości, 

w konsekwencji niedostatecznego pokrycia województwa w zakresie sieci wodociągowej oraz 

niski poziom retencji wód powierzchniowych (niewystarczająca liczba małych i dużych 

zbiorników retencyjnych oraz innej infrastruktury technicznej służącej retencjonowaniu wód).  

W ww. dokumencie wskazano na konieczność zapewnienia właściwej gospodarki wodno-

ściekowej poprzez działania takie jak: zapewnienie ilościowego i jakościowego 

zapotrzebowania na wodę, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody i ograniczanie ich emisji 

ze źródeł osadniczych i przemysłowych, rozwój infrastruktury i systemów oczyszczania 

ścieków, stosowanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej. 

Województwo podkarpackie przeprowadziło w perspektywie finansowej 2014-2020 pilotaż 

polegający na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na cennych przyrodniczo 

obszarach Natura 2000. Utrudnieniem była możliwość realizacji projektu wyłącznie na 

obszarach Natura 2000 w połączeniu z lokalizacją na terenie gmin objętych Programem 

Strategicznego Rozwoju Bieszczad lub Programem Strategicznym „Błękitny San”. Są to tereny 

o niskim wskaźniku gęstości zaludnienia, co z jednej strony chroni tereny cenne przyrodniczo, 

jednak z drugiej strony w znaczący sposób ogranicza liczbę mieszkańców, a zatem podmiotów 

mogących skorzystać ze wsparcia. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 IZ RPO 

WP zakłada rozszerzenie tej inicjatywy na terenie całego regionu, ponieważ zachowany 

wysoki, relatywnie do innych terenów kraju cechujących się wyższym poziomem i koncentracją 

produkcji rolnej, wskaźnik bioróżnorodności charakterystyczny jest dla większej części 

województwa. 

W związku z powyższym postanowiono przystąpić do opracowania dokumentacji  która 

dokonałaby kompleksowej analizy potrzeb i możliwości rozwiązania problemów w zakresie 

gospodarki wodnej i ściekowej w kontekście unieszkodliwiania ścieków oraz konieczności 

zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, 

w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo oraz wskazałaby kryteria 

technologiczne, ekonomiczne i środowiskowe wyboru wariantów wskazanych rozwiązań. 

Koszt zadania oszacowano na ok. 450 000 zł. 

Powyższe zadanie będzie realizowane w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. Nabór 

w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21 został ogłoszony w dniu 

23 lutego 2021r. Zadanie zostanie zrefundowane będzie w 100% z Budżetu Unii Europejskiej. 

Na dzień przygotowania projektu uchwały środki zostały zabezpieczone w budżecie 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 


