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Instrukcja wypełniania części ekologiczno-technicznej  

dla Działania 4.5 

(opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) 

 

Uwaga: Informacje zawarte w załączniku 1 część B powinny być zwięzłe i spójne 

ze studium wykonalności stanowiącym załącznik 2 do Wniosku o dofinansowanie. Należy 

wypełnić wszystkie pola, ewentualnie wpisać „nie dotyczy”. 

 

I.  Dane dotyczące wnioskowanego przedsięwzięcia 

1. Lokalizacja, charakterystyka obszaru objętego oddziaływaniem źródła 

zanieczyszczeń: 

Opisać miejsce lokalizacji przedsięwzięcia i obszar objęty oddziaływaniem źródła 

zanieczyszczeń.  

Określić obszar lokalizacji inwestycji: 

− ze względu na przynależność do stref, w których zostało udokumentowane 

przekraczanie norm jakości powietrza, 

− podać informacje, czy przedsięwzięcie realizowane jest na obszarach objętych 

formami ochrony z punktu widzenia ochrony przyrody, zdrowia lub zabytków, 

uwzględniając takie obszary jak: NATURA 2000, parki narodowe i ich otulina, parki 

krajobrazowe, rezerwaty, miejscowości uzdrowiskowe, miejscowości posiadające 

cenne zabytki kultury materialnej wpisane do rejestru światowego dziedzictwa 

kulturowego UNESCO. 

Wymienić, jakie obiekty typu: zwarta zabudowa, zabytki kultury materialnej, obszary 

cenne przyrodniczo, miejskie tereny zieleni, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, szpitale, 

sanatoria lub szkoły itp., znajdują się w zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń. 

2. Informacje uzupełniające:  

a. Opisać istniejące problemy ochrony środowiska, które zostaną rozwiązane w wyniku 

inwestycji. Opis ten powinien być streszczeniem ze Studium Wykonalności i 

kompatybilny z wnioskiem głównym. 

b. Opisać istniejący stan techniczno-technologiczny obiektu (instalacji) objętej zakresem 

wniosku podając wielkości charakterystyczne procesu technologicznego oraz wielkość 
produkcji.  

c. Podać rodzaj, typ i parametry techniczne stosowanych urządzeń obiektu, źródła lub/i 

instalacji ochrony środowiska objętej zakresem wniosku oraz określić ogólnie ich stan 

techniczny. W tym wskazać, m.in.: 

− istniejące urządzenia będące przedmiotem modernizacji lub wymiany, ich typ, 

moc znamionową, nazwę producenta, wiek, czas wykorzystania mocy 

zainstalowanej w roku, sprawność, 

− ocenę obecnie funkcjonujących urządzeń będących przedmiotem modernizacji, 

chroniących środowisko, ich skuteczność i dyspozycyjność, wysokość kominów 

dotychczasowych źródeł emisji, 
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− dla likwidowanych węglowych źródeł spalania podać rodzaj składowiska paliwa 

oraz odpadów powstających w wyniku spalania. 

d. Opisać alternatywne rozwiązania techniczno-technologiczne, lokalizacyjne lub 

systemowe zidentyfikowanych problemów, które były lub są rozważane 

z uwzględnieniem uwarunkowań z nimi związanych.  

3. Terminy realizacji przedsięwzięcia:  

W punkcie 3 należy wpisać odpowiednie terminy: 

a. data rozpoczęcia inwestycji – przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie 

robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, 
z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności; 

b. data zakończenia inwestycji – należy podać przewidywaną datę wystawienia 

protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji planowanej inwestycji;  

c. należy podać przewidywaną datę otrzymania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli 

obowiązek taki został nałożony w wydanym pozwoleniu na budowę lub innej decyzji 

administracyjnej, lub datę wystawienia dokumentu o zawiadomieniu właściwego 

organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku 

sprzeciwu i uwag danego organu z określeniem terminu uprawniającego 

do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

d. należy podać przewidywaną datę dostarczenia dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie efektu ekologicznego, tj. opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska, potwierdzającej spełnienie zakładanych efektów ekologicznych. 

 

II.  Charakterystyka wnioskowanego przedsięwzięcia 

1. Opis przedsięwzięcia: 

a. Podać opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych. Podać typ 

i producenta zastosowanych urządzeń.  

W przypadku modernizacji kotłowni podać m.in. typ i moce znamionowe kotłów oraz 

rodzaj palników. Dla niestandardowych projektów podać szczegółowy opis 

technologii, proponowanych rozwiązań technicznych oraz zastosowanych urządzeń.  

b. Podać dane techniczne podstawowych urządzeń: dane katalogowe lub dane z tabliczek 

znamionowych. 

c. Podać uzasadnienie wyboru określonego we wniosku rozwiązania. 

e. Należy podać zapotrzebowanie na energię przed realizacją przedsięwzięcia i po jej 

zakończeniu. 

2. Zaawansowanie prac przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia: 

Należy podać zaawansowanie (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku do NFOŚiGW), prac przygotowawczych (przygotowanie studiów, opracowań, 
raportów otrzymanych decyzji administracyjnych i innych wymaganych dokumentów) 

wraz z kosztem tych opracowań.  

3. Przewidywany efekt ekologiczny: 

a. Należy podać wielkość emisji w Mg/rok. Przedstawić średnie wielkości roczne z lat 

2009-2011. 
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b. Efekt ekologiczny - jest to zmniejszenie emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

wyrażone w Mg/rok, przewidywane do osiągnięcia w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia (w odniesieniu do średniej emisji z lat 2009-2011). Efektem może być 
również tzw. emisja uniknięta w wyniku zastosowania odnawialnego źródła energii, 

wdrożenie technologii energooszczędnej, poprawy sprawności procesu, urządzenia, 

itp.  

Wielkość efektu należy podać oddzielnie dla każdego z zanieczyszczeń.  

W celu zapewnienia porównywalności projektów, należy spełnić następujące 

założenia, takie jak: 

• obliczenia zostały przeprowadzone dla porównywalnych wielkości produkcji 

przed i po realizacji przedsięwzięcia z podaniem jej wielkości, 

• przy uwzględnieniu parametrów paliwa faktycznie wykorzystywanego 

i planowanego do stosowania po realizacji inwestycji. 

c. Należy podać roczną, przewidywaną wielkość produkowanej energii w przypadku 

realizacji źródeł energii elektrycznej bądź cieplnej. 

d. Należy podać roczną, przewidywaną oszczędność energii (elektrycznej lub cieplnej) 

w MWh/rok związaną z realizacją przedsięwzięcia wynikającą z wykonanego audytu 

energetycznego i zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 

e. Podać opis sposobu wyliczenia efektu ekologicznego i przyjęte założenia 

(np. parametry paliwa). Dla przedsięwzięć, w których występuje redukcja emisji 

zanieczyszczeń, podać gwarantowaną sprawność instalacji lub procesu 

ograniczającego emisję. 

f. Wnioskodawca powinien sprecyzować, w jaki sposób udokumentuje efekt określony 

w p. 3.b. 

4.  Poprawa stanu środowiska w innych dziedzinach: 

A.  W dziedzinie ochrony wód 

a. Podać rodzaje i pochodzenie ścieków przemysłowych.  

b. Na podstawie średnich stężeń i ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych 

i oczyszczonych wyliczyć dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń zredukowany 

ładunek w ciągu doby i w ciągu roku. Jako rok bazowy (odniesienia) należy przyjąć 
rok 2011. Efekt ekologiczny wyrażony jest poprzez stężenie zanieczyszczeń 
w ściekach oczyszczonych, planowane do osiągnięcia w roku po realizacji 

przedsięwzięcia.  

c. Podać średniodobową ilość ścieków odprowadzanych do odbiornika. 

d. Podać zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków do odbiornika w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia. 

e. Podać zmniejszenie ilości zużywanej wody w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

f. Podać inne ważne informacje, w tym liczbę dni pracy oczyszczalni w roku 

B.  W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi  

Należy podać ilości odpadów klasyfikowane według określonego kodu, wytwarzane 

odpowiednio w roku 2011 oraz w okresie roku, w którym utrzymywana będzie planowana 

zdolność produkcyjna zakładu (czyli nie w okresie rozruchu zakładu bądź roku, w którym 
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nastąpił spadek produkcji wynikający np. z przyczyn rynkowych). W jednym wierszu 

można zsumować ilości odpadów (wymieniając ich kody), jeżeli odpady te spełniają 
równocześnie następujące warunki:  

• są wytwarzane w tej samej instalacji, 

• planowany sposób przerobu (odzysku, recyklingu, unieszkodliwienia, przygotowania 

do transportu) odpadów odbywać się będzie w tej samej instalacji, 

• jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie odpadu na składowisku1 dla tych 

odpadów jest taka sama. 

C.  Hałas 

Należy podać wielkość emisji hałasu przed realizacją przedsięwzięcia oraz do jakiego 

poziomu obniży się hałas w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Ponadto należy określić 
liczbę ludności narażonej na ponadnormatywny hałas. Podane wielkości należy 

potwierdzić u właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy określić liczbę ludności, która w wyniku 

inwestycji nie będzie narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu (ochronionej). 

Wielkość ta będzie wymagała potwierdzenia przez właściwego terytorialnie 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Uwaga:  

Zadeklarowany efekt ekologiczny będzie wykorzystany do kalkulacji wskaźnika 

efektywności kosztowej WK, stanowiącego podstawowe kryterium oceny merytorycznej. 

Osiągnięcie efektu ekologicznego będzie warunkiem rozliczenia umowy o dofinansowanie 

i wymagać będzie udokumentowania oraz potwierdzenia przez właściwy terytorialnie WIOŚ 

lub inne laboratorium akredytowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 

565, Nr 267, poz. 2258).  

 

5. Informacje dodatkowe: 

a. Zamieścić opis kompleksowości rozwiązania techniczno-technologicznego, 

obejmującego wykaz zastosowanych działań np. termomodernizacyjnych. 

b. Należy podać informacje na temat ewentualnego zastąpienia w przedstawionej 

propozycji inwestycji surowca z kopalin surowcem odnawialnym bądź czy zachodzi 

przypadek wykorzystania odpadów do produkcji energii. Dotyczy projektów 

zastąpienia surowca z kopalin surowcem odnawialnym lub/i wykorzystania odpadów 

do produkcji energii. 

c. Należy podać, jakie wymogi ochrony środowiska zostaną spełnione w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia. Opisać wymogi ochrony środowiska z podziałem na trzy 

rodzaje: wymogi proceduralne, wymogi formalnoprawne i wymogi materialne. 

Wymogi proceduralne - odnoszą się do przestrzegania określonej procedury związanej 

z prowadzeniem procesu inwestycyjnego. Wymogi formalnoprawne – obejmują 
zagadnienia z zakresu obowiązujących pozwoleń administracyjnych na korzystanie 

                                                           
1 Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku przyjmuje się zgodnie ze stawkami 

podanymi w przepisach w sprawie wysokości górnych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, 

obowiązującymi w roku bazowym, tj. w roku 2011. 
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ze środowiska. Wymogi materialne – dotyczą zagadnień normatywnych, m.in. 

związanych z dostosowaniem rozwiązań projektowych inwestycji do obowiązujących 

norm ochrony środowiska. 

Opisać jakie problemy zostaną rozwiązane bezpośrednio i pośrednio, na ile poprawi 

się stan obecny, jakie grupy ludności skorzystają bezpośrednio i pośrednio, w związku 

z realizacją działań będących przedmiotem wniosku. Dodatkowo należy podać 
do osiągnięcia jakich standardów i norm europejskich w danym sektorze ochrony 

środowiska, określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej, przyczyni się 
realizacja przedsięwzięcia.  

6. Koszty przedsięwzięcia: 

a. Należy wyliczyć zannualizowane koszty przedsięwzięcia - wskaźnik ZKK  

W kolumnie 1 należy podać elementy przedsięwzięcia składające się na jego koszt 

pogrupowane wg „czasu życia”. W kolumnie 2 należy podać wartości składowych 

nakładów inwestycyjnych. Wartości te powinny odpowiadać odpowiednim 

wartościom w tabeli 1 dołączonej do studium wykonalności (załącznik 2). 

W kolumnie 3 należy podać „czasy życia” różnych elementów przedsięwzięcia. 

Wobec zróżnicowania czasu życia poszczególnych elementów technologii 

zannualizowane nakłady inwestycyjne należy policzyć w poszczególnych grupach 

różniących się czasem życia projektu. wg następującego wzoru
2

: 

(3) ZKK= ZKK1+ZKK2+...ZKK5 

(4) ZKK1= I1* 1)05,1(1

05,0
n−

−

        

Gdzie I1, I2,..I5 to wartości składowych nakładów inwestycyjnych dla różnych czasów 

życia poszczególnych elementów infrastruktury projektu oznaczonych odpowiednio 

jako:    /n1, n2,... n5 (max. 5 elementów). 

W przypadku zakupu gruntu zannualizowane nakłady inwestycyjne wynoszą 
ZKK2=I2*0,05, ponieważ czas życia tego aktywa jest nieskończony. 

W przypadku prac projektowych czas życia przyjmuje się identyczny z najdłuższym 

(skończonym, czyli z wyłączeniem gruntu) czasem życia przyjętym 

w wyszczególnionych grupach. 

Maksymalna liczba wydzielonych grup obejmujących nakłady inwestycyjne nie może 

przekraczać 5 składowych. 

W praktyce do opisanych obliczeń wykorzystać można arkusz kalkulacyjny Excel, 

który zawiera odpowiednią formułę (PMT) obliczającą zannualizowany nakład 

inwestycyjny
3

. 

Wyliczone w powyższy sposób wartości ZKK należy wpisać do kolumny 4 i następnie 

zsumować.   

c. Roczne koszty eksploatacyjne (RKE) instalacji, których wartość powinna być 
wyliczona na podstawie wartości podanych w p. B w tabeli 4 dołączonej do studium 

wykonalności, oblicza się z pominięciem amortyzacji, koszty przyjmuje się dla pełnej, 

                                                           
2 Wzór uwzględnia już wartość stopy dyskontowej przyjętej w wysokości 5%. 
3 Wyniki obliczeń formuły PMT zwracane są w postaci liczb ujemnych. Znak (–) uzyskany przy posługiwaniu 

się formułą PMT należy pominąć. 
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technologicznej wydajności (przepustowości) systemu. Dopuszczalne jest 

zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych o przychody ze sprzedaży ubocznych efektów 

pracy instalacji ochronnych, wymienionych w p. 15.2 w tabeli 4 do studium 

wykonalności. Nie jest natomiast możliwe odliczenie przychodów z zamierzonej, 

podstawowej działalności produkcyjnej/usługowej. Nieakceptowane jest podawanie 

ujemnych kosztów eksploatacyjnych – działanie takie wskazuje na dochodowość 
przedsięwzięcia i kwoty te nie mogą być uwzględniane przy obliczeniach wskaźnika 

WK. 

Koszty eksploatacyjne powinny uwzględniać między innymi wzrost opłat 

za korzystanie ze środowiska, jeżeli takowe mają miejsce – np. w wyniku 

powstawania odpadów – efektów ubocznych pracy technologii ochronnych. 

W przypadku, gdy unieszkodliwianie ubocznych efektów pracy technologii 

ochronnych odbywa się poprzez zakup odpowiedniej usługi u obcego podmiotu należy 

uwzględnić koszt takiej usługi (a nie tylko same opłaty za korzystanie). 

 


