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CZĘŚĆ XIV.
FUNDUSZE STRUKTURALNE 
I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Aleksandra Półtorak-Wiśniewska

Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
powstała niepowtarzalna szansa na zwiększony roz-
wój naszego regionu poprzez m. in. uzbrojenie tere-
nów w infrastrukturę środowiskową. Inwestycje in-
frastrukturalne w zakresie ochrony środowiska mogą 
być realizowane za pomocą Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (ERDF) wykorzystywanego 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. 

Przy wykorzystaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2004-
2006 zostanie wykonanych 61 przedsięwzięć 
służących uporządkowaniu gospodarki wodno-
ściekowej, z czego 10 inwestycji jest o znaczeniu 
ponadlokalnym. Przedsięwzięcia te realizowane są 
w układzie zlewniowym ze szczególnym uwzględ-
nieniem Ponidzia. 

W wyniku realizacji wszystkich inwestycji 
zostanie wykonanych 328,37 km kanalizacji sa-
nitarnej, wybudowanych lub zmodernizowanych 
12 oczyszczalni ścieków oraz ok. 362,55 km sieci 
wodociągowych. Całkowita wartość projektów wy-
nosi ok. 240 mln zł., w tym wartość dofinansowania 
z ERDF to 159,6 mln zł. 

Do końca marca 2006 roku:
l wybudowano 240,38 km sieci wodociągowych,
l wybudowano 143,55 km sieci kanalizacyjnych,
l wybudowano 1 oczyszczalnię ścieków (Złota) 

i zmodernizowano 3 oczyszczalnie ścieków 
(Strawczyn, Lipnik i Brody).
Należy podkreślić, iż Fundusz ten cieszył 

się dużym zainteresowaniem, ponieważ zostało 
zgłoszonych do realizacji ok. 120 projektów, nie-
stety zmuszeni byliśmy do wyboru kilkudziesięciu 
z nich ze względu na ograniczoną ilość środków fi-
nansowych. Gminy, które uzyskały dofinansowanie 
z środków EFDF przedstawiono na rys. 65.

Oczyszczalnia ścieków w Sobkowie

Rys. 65. Gminy, które uzyskały dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego
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W pełni została wykorzystana alokacja w ra-
mach ZPORR w zakresie ochrony środowiska. 

Kolejnym źródłem finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury środowiska jest Fundusz 
Spójności, który priorytetowo w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej traktuje przedsięwzięcia 
realizowane w dużych aglomeracjach, tj. powyżej 
100 tys. RLM, których w województwie święto-
krzyskim jest niewiele. Z obszaru województwa 
3 projekty posiadają decyzję Komisji Europejskiej 
o dofinansowaniu z Funduszu Spójności. Są to: 

„Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji 
oraz oczyszczalni ścieków dla MZWiK w Staracho-
wicach”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Sitkówka dla Kielc” oraz „Sanitacja rzeki 
Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji 
sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów, Rytwiany”. 
Wartość ww. inwestycji wynosi 292 mln. zł. Kolej-
ne 2 projekty: „Budowa zakładu unieszkodliwiania 
odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego 
w Promniku k/Kielc” oraz „Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” są wska-
zane przez Ministra Środowiska do przygotowania 
dokumentacji aplikacyjnej. Wartość tych inwestycji 
wynosi 397 mln zł. Dwa projekty są wskazane przez 
WFOŚiGW w Kielcach oraz rekomendowane Na-
rodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej do przygotowania dokumentacji 
w ramach pomocy technicznej ze środków UE; są 
to: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej 
w Skarżysku- Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” 

oraz „Ochrona zbiornika wód podziemnych na 
terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrze-
jowska, Wodzisław” o łącznej wartości 274 mln zł. 
Pozostałe 3 projekty: „Kompleksowe zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych dla pd.-wsch. części 
woj. świętokrzyskiego na terenie Kopalni „Grzybów” 
w gminach Tuczępy i Staszów”, „Zapewnienie pra-
widłowej gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki 
Nidzica” oraz „Budowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni 
Górnej Nidy” są w trakcie przygotowywania.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
strategicznych dokumentów programowych na lata 
2007-2013, które pozwolą na wykorzystanie środków 
w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu 
Spójności. Jednym ze strategicznych dokumentów 
jest „Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko”, w ramach którego będzie można realizować 
m. in. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Program 
ten będzie realizowany w znacznym stopniu przy 
wykorzystaniu Funduszu Spójności. W związku 
z powyższym zakres rzeczowy ww. pięciu projek-
tów, przygotowywanych do współfinansowania ze 
środków Funduszu Spójności, może ulec zmianie.

Wszystkie wyżej opisane przedsięwzięcia reali-
zują założenia i cele ujęte w „Programie ochrony 
środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, 
w którym określono odpowiednią strategię działań 
w stosunku do samorządów terytorialnych i pod-
miotów korzystających ze środowiska.
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