Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
Typ projektu: Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych

Pytania, które wpłynęły do dnia 21 listopada 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W ramach przetargu Miasto zleciło spółce wykonanie zadań własnych z zakresu gospodarki
odpadami (obsługa PSZOK). Właścicielem PSZOK pozostaje miasto. Czy w związku z tym
Wnioskodawcą w ramach projektu może być Spółka, która posiada zawartą umowę o
świadczenie usług z miastem, ale nie jest właścicielem PSZOK? Prawo do dysponowania
nieruchomością uregulowane byłoby umową dzierżawy/użyczenia. Spółka jest własnością
Miasta.
Możliwość aplikowania przez operatora infrastruktury została potwierdzona m. in. w
Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach
zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. W Rozdziale 4 –
Cel i przedmiot Wytycznych pkt 21 wskazano, że „gmina albo operator może ubiegać się o
dofinansowanie realizacji projektu mającego na celu budowę infrastruktury, o której mowa
w pkt 19-20 Wytycznych, z określonego programu operacyjnego”.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu dopuszcza się złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu, który w swym zakresie będzie obejmował doposażenie istniejącej linii
sortowniczej do doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz
przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych, na której przetwarza są także wybrane
rodzaje odpadów dostarczonych w ramach prowadzonego PSZOK?
W ramach ogłoszonego konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców
odnawialnych i polegające na:
•
budowie, rozbudowie lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów;
•
nabyciu wyposażenia stanowiącego uzupełnienie infrastruktury już istniejącej.
W związku z powyższym opisany zakres projektu nie wpisuje się w ww. zakres działań.

Co oznacza zapis „nie otrzymały wsparcia w programie krajowym (PO IŚ)”z Kryteriów
wyboru projektów dla Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami Typ

projektu: Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych „w indywidualnych
przypadkach będzie możliwość finansowania inwestycji przekraczających wyżej
wymienione progi, jeśli nie otrzymały wsparcia w programie krajowym (PO IŚ)”?
Poprzez otrzymanie wsparcia należy rozumieć podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
w ramach POIŚ.

Czy operatorem PSZOK może być jednostka samorządu terytorialnego?
Jednostka samorządu terytorialnego powinna postępować zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

1. Czy Wnioskodawca (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) ma wykazać
zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny w projekcie na etapie składania
dokumentacji aplikacyjnej czy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie czy nie
musi przedkładać dokumentów finansowych poświadczających zabezpieczenie wkładu
własnego, a wystarczy oświadczenie, iż zapewni wystarczające środki finansowe
gwarantujące płynną i terminową realizację projektu?
2. Jeżeli wymagane jest przedłożenie dokumentów poświadczających zabezpieczenie
środków na wkład własny to jakie dokumenty może przedłożyć Spółka?
Na moment składania dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na ogłoszony nabór z
Działania 6.1, nie ma konieczności dostarczania dokumentu potwierdzającego
zabezpieczenie wkładu własnego. Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej (Wniosek,
Studium wykonalności/ Biznes plan) powinien opisać z jakich źródeł sfinansowany będzie
wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne projektu. W punkcie IX.1 wniosku o
dofinansowanie Wnioskodawca oświadcza, że: „zapewni wystarczające środki finansowe
gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym
wniosku”. Reasumując należy stwierdzić, że to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek
zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu dopuszcza się złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu, który w swym zakresie będzie obejmował jedynie zakup samochodu do
przewozu odpadów, jeśli na terenie Gminy nie znajduje się PSZOK?
W ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 6.1 nie ma możliwości realizacji projektu dot.
wyłącznie zakupu samochodu. Zgodnie z Regulaminem konkursu w skład kosztów
kwalifikowalnych może wchodzić nabycie pojazdów do przewożenia odpadów zebranych
selektywnie w PSZOK do instalacji przetwarzania odpadów wyłącznie pod warunkiem, że
wydatki poniesione na zakup ich nie mogą przekraczać 50% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu po odjęciu wartości wydatków w ramach przedmiotowej
kategorii.
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Proszę o informację, czy o wsparcie może ubiegać się projekt przewidujący oprócz budowy
PSZOK, również budowę infrastruktury hali linii sortowniczej oraz kompostowni odpadów?
W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia związanego wyłącznie z PSZOK-ami.
Opisane przez Pana działania zgodnie z Planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik do
WPGO2016 mogą stanowić element np. regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji do recyklingu odpadów,
instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów (w tym przyjmujące
zmieszane odpady komunalne) – więc nie dotyczą PSZOK-a.

W związku z trwającym naborem projektów w ramach działania 6.1 Efektywny system
gospodarowania odpadami, bardzo proszę o informację do kiedy najpóźniej należy
dostarczyć dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego- decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego?
Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do regulaminu konkursu "Instrukcji wypełniania
załączników", dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP nie posiadają jeszcze
pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego, obligatoryjnym załącznikiem na
etapie aplikowania są dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
uwzględniające wszystkie nieruchomości, na których realizowany jest projekt.
Potencjalny Wnioskodawca jest obecnie na etapie uzyskiwania dokumentów
środowiskowych, bez których nie ma możliwości uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Ponieważ proces ten jest czasochłonny i wymaga uzgodnień z
organami zewnętrznymi, istnieje ryzyko, iż projekt w momencie składania wniosku nie
będzie posiadał decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do którego etap oceny
projektu najpóźniej można taką decyzję dostarczyć?
Proszę również o informację, do kiedy najpóźniej należy przedłożyć dokumentację
środowiskową dla projektu?
Zgodnie z dokumentacją konkursową decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinna być ważna na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Oznacza to, że data sporządzenia dokumentu nie może być późniejsza niż złożenie wniosku o
dofinansowanie.
Natomiast IOK dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentacji potwierdzającej
przeprowadzenie postępowania środowiskowego (adekwatnej do danego rodzaju inwestycji)
do momentu podpisania Umowy o dofinansowanie.
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