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I Cz��� ogólna. Wprowadzenie 
 

Proces inwestycyjny w nowoczesnej gospodarce jest procesem niezwykle dynamicznym, 
poniewa� powinien odpowiada� na zapotrzebowanie społeczne zmieniaj�ce si� w szybkim 
tempie. Jest to proces wra�liwy, gdy� zmiany w gospodarce, w  i otoczeniu społeczno 
gospodarczym mog� spowodowa� konieczno�� dostosowania inwestycji do nowych 
warunków. Jest to wreszcie proces syntetycznym, poniewa� wymaga zaanga�owania 
ekspertów z wielu dziedzin, pocz�wszy od in�ynierów, poprzez prawników, finansistów i 
ekonomistów, mened�erów jak równie� polityków. Do efektywnego wdra�ania 
inwestycji/projektów koniecznym jest umiej�tne stosowanie teorii zarz�dzania projektami. W 
nowoczesnym zarz�dzaniu projektami lub grupami projektów, zwanymi portfelami czy te� 
programami, zacz�to kła�� znacz�cy nacisk nie tylko na prawidłow� i precyzyjn� 
identyfikacj� celów lecz równie� na optymalny dobór strategii ich osi�gni�cia. Ka�dy jasno 
okre�lony cel mo�na osi�gn�� w wieloraki sposób. Ka�da droga ma swoj� alternatyw�. Aby 
odpowiedzie� na pytanie, któr� drog� wybra�, nale�y przeprowadzi� analiz� techniczn�, 
instytucjonaln� oraz finansow�. Analiza techniczna odpowie na pytanie, w jaki sposób mo�na 
dostarczy� „narz�dzia”, które posłu�� do osi�gni�cia celów. Analiza instytucjonalna odpowie 
na pytanie, kto b�dzie zajmował si� projektem zarówno na etapie jego realizacji, jak te� po 
jego zako�czeniu. I wreszcie analiza finansowa okre�li, która z wykonalnych technicznie 
opcji jest finansowo najkorzystniejsza (nie czytaj: „najta�sza”). Takie podej�cie ma swoje 
odzwierciedlenie w dokumencie, który zwykli�my nazywa� studium wykonalno�ci. Studium 
wykonalno�ci odpowiadaj�ce na powy�sze pytania powinno by� tworzone we wczesnym 
etapie przygotowania inwestycji, kiedy inwestycja nabiera kształtu. W przypadku, kiedy 
inwestor zamierza ubiega� si� o dofinansowanie zewn�trzne, studium mo�e przybiera� pewne 
zbli�one formy do opisanej lecz zawsze winno opisywa� / przedstawia� proces powstawania 
inwestycji. W przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA kluczowym elementem 
wybiegaj�cym poza powy�ej opisane jest transgraniczny charakter projektu. Lektura studium 
wykonalno�ci ma dostarczy� informacji koniecznych do stworzenia oceny transgranicznego 
charakteru projektu. Niniejsze wytyczne („Wytyczne”) maj� dostarczy� wskazówek, jak 
opracowa� studium wykonalno�ci stanowi�ce zał�cznik do wniosku o dofinansowanie w 
sposób taki, aby oceniaj�cy projekt mogli uzyska� wystarczaj�c� informacj� niezb�dn� do 
jego ewaluacji. 

 

Wytyczne zostały skonstruowane w nast�puj�cym układzie: 

 

• Wprowadzenie. Podaje główne informacje o procesie inwestycyjnym, wymogach 
formalnych oraz układzie informacji w Wytycznych 

• Zawarto�� studium wykonalno�ci. Jest to główna cz��� dokumentu przedstawiaj�ca w 
mo�liwie syntetyczny sposób minimum zawarto�ci studium wykonalno�ci. 

• Analizy specjalistyczne. Obejmuj� wytyczne do sporz�dzenia specjalistycznych analiz 
dla projektów z ró�nych sektorów. 
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Wytyczne te nale�y czyta� razem z dokumentami programowymi odpowiednimi dla danego 
programu, instrukcjami przygotowania wniosków, instrukcjami procesu naboru i innymi 
dokumentami specyficznymi przygotowanymi na poszczególnych programów.  

 

W szarych ramkach na pomara�czowym tle przedstawiono istotne dla jako�ci studium 
wykonalno�ci uwagi, spostrze�enia, komentarze lub wskazówki. 

 

Zastosowanie Wytycznych.  

Wytyczne maj� zastosowanie dla projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Polsce o całkowitym bud�ecie projektu wi�kszym 
b�d� równym 1 milion Euro. Oznacza to, �e konieczno�� opracowania studium 
wykonalno�ci nie jest zwi�zana z wielko�ci� dotacji lecz z wielko�ci� planowanej inwestycji. 

Dla projektów o warto�ci mniejszej ni� 1 milion Euro nale�y opracowa� jedynie analiz� 
finansow� wskazuj�c� i dokumentuj�c� trwało�� finansow� projektu. 

 

 

W przypadku, kiedy Wnioskodawca posiada opracowane studium wykonalno�ci według 
innych wytycznych, np. ZPORR, winien jedynie uzupełni� posiadane ju� opracowanie 
o brakuj�ce elementy, podane w niniejszych Wytycznych. 

 

Szczególne podzi�kowania składa si� Instytucji Wdra�aj�cej Zintegrowany Program 
Rozwoju Regionalnego za pozwolenie wykorzystania wytycznych do sporz�dzania 
bran�owych studiów wykonalno�ci finansowanych w ramach tego� Programu.  

 

Wytyczne niniejsze zostały opracowane przez Pawła Zejera we współpracy i przy udziale 
pracowników Sekretariatu Technicznego Inicjatywy Wspólnotowej Interreg, pracowników 
Jednostki Wdra�aj�cej, tj. Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w 
Ministerstwie Gospodarki i Pracy, oraz Rafała Poborskiego. 

 

Ze wzgl�du na koniczno�� aktualizacji Wytycznych wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy 
kierowa� na adres: interreg@wwpwp.it.pl 
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II Zawarto�� studium wykonalno�ci.  
 

Poni�ej opisana jest standardowa struktura studium wykonalno�ci (dalej zwanego równie� 
studium). Opiera si� ona na formacie przyj�tym dla podobnych dokumentów opracowanych 
na potrzeby Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), dla którego to 
opracowano szereg wytycznych obejmuj�cych ró�ne bran�e. Format taki jest obecnie w 
Polsce najcz��ciej spotykanym formatem studium wykonalno�ci. Przyj�to jednak 
uproszczenia wynikaj�ce z wielko�ci przedsi�wzi�� finansowanych ze �rodków Interreg. 
Uproszczenia te nie maj� jednak na celu spłycenia analiz wymaganych dla wykazania 
wykonalno�ci przedsi�wzi�cia lecz jedynie dostosowanie do jego wielko�ci i zło�ono�ci 
technicznej. Tak wi�c w przypadku, kiedy przedsi�wzi�cie b�dzie z punktu widzenia ryzyka 
zwi�zanego z jego realizacj� wymagało szerszego spojrzenia, wymaganym b�dzie 
opracowanie studium wykonalno�ci w sposób kompleksowy i obejmuj�cy wszystkie 
zagadnienia instytucjonalne, prawne, techniczne, finansowe i ekonomiczne.  

II.1 Typowa struktura studium wykonalno�ci. 

 

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy i podsumowanie 

 

T� cz��� studium wykonalno�ci nale�y opracowa� jako ostatni�, gdy� informacje w niej 
zawarte s� streszczeniem informacji przedstawionych/opisanych/przeanalizowanych w 
nast�pnych punktach dokumentu. Taka konstrukcja studium pozwala oceniaj�cym b�d� te� 
zapoznaj�cym si� z dokumentem na szybkie i bezpo�rednie poznanie głównych zało�e�, które 
stan�ły u podstaw tworzenia projektu. Po jego lekturze czytelnik powinien wiedzie�, czemu 
ma słu�y� inwestycja, ile wynosz� nakłady inwestycyjne, kto b�dzie głównym 
u�ytkownikiem powstałej infrastruktury, jakie były wyniki analizy finansowej oraz co w 
kontek�cie programowym jest najwa�niejsze dla uzasadnienia finansowania projektu ze 
�rodków Inicjatywy Interreg. 

 

Sugerowany/rekomendowany układ informacji w tym punkcie wygl�da nast�puj�co: 

 

a. Wyja�nienie/uzasadnienie, dlaczego projekt powinien by� finansowany z 
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg (ze wskazaniem odpowiedniego priorytetu i 
działania do którego jest składany wniosek o dofinansowanie)  

b. Okre�lenie głównych celów inwestycji (tak�e ze wskazaniem rezultatów)  

c. Zakres projektu (opis infrastruktury, która b�dzie wybudowana – produktu) 

d. Krótki opis stanu przed i po realizacji projektu (opis ten winien by� spójny z 
przyj�tymi do ewaluacji projektu wska�nikami) 

e. Przedstawienie nakładów inwestycyjnych (z podziałem na �ródła finansowania 
oraz wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)  
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f. Wnioski z analizy finansowej (krótki opis przyj�tej metodologii wraz z 
podaniem wyników analizy i wniosków z niej płyn�cych) 

 

2. Wprowadzenie do projektu 

 

Punkt ten powinien zawiera� jasny i jednoznaczny opis działa�, które b�d� realizowane w 
ramach Projektu. W przypadku projektów bardziej zło�onych poszczególne działania 
powinny by� grupowane w etapy (o ile jest to mo�liwe).  

 

Sugerowany układ informacji. 

 

a. Nazwa projektu. Przedstawienie Wnioskodawcy / Partnera Wiod�cego. Przedstawienie 
podmiotu eksploatuj�cego inwestycj� i cały system.  

 

Nazwa Projektu 

Powinna by� krótka i zwi�zła i mo�liwie jak najrzetelniej oddawa� charakter Projektu. 

 

Przedstawienie Wnioskodawcy / Partnera Wiod�cego 

 

W punkcie tym nale�y poda� nast�puj�ce podstawowe informacje dotycz�ce inwestora (lub 
inwestorów) przedsi�wzi�cia: 

• pełn� nazw�,  

• dokładny adres (ł�cznie z podaniem numeru telefonu i faksu) 

• NIP, 

• status prawny, 

• informacje o stanie własno�ciowym 

• krótki opis dotychczasowej działalno�ci  

•  dane osoby wyznaczonej do kontaktów (imi� i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr 
telefonu i faksu) 

 

Podmiot eksploatuj�cy. 

W punkcie tym nale�y poda� nast�puj�ce, podstawowe informacje dotycz�ce podmiotu lub 
podmiotów, który po zako�czeniu inwestycji b�dzie zajmował si� jej eksploatacj�:  

• pełn� nazw�,  

• dokładny adres (ł�cznie z podaniem numeru telefonu i faksu), 
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• NIP, 

• status prawny, 

• informacje o stanie własno�ciowym 

• krótki opis dotychczasowej działalno�ci  

• dane osoby wyznaczonej do kontaktów (imi� i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr 
telefonu i faksu) 

 

Ponadto w stosunku do Wnioskodawcy / Partnera Wiod�cego, podmiotu eksploatuj�cego i 
innych zaanga�owanych w realizacj� projektu,  nale�y poda� ich rol�, podział zada� i 
obowi�zków, które b�d� realizowa� w ramach projektu, a tak�e okre�li� zakres ich 
odpowiedzialno�ci. 

 

b. Zakres projektu. 

Techniczne aspekty projektu, b�d� w szczegółach przedstawione w dalszej cz��ci 
opracowania, w tym miejscu nale�y jednak przedstawi� wyniki przeprowadzonych analiz 
technicznych. Po lekturze tego punktu czytelnik winien mie� pogl�d, jaka infrastruktura 
zostanie wybudowana dzi�ki realizacji projektu. Zakres projektu nale�y przedstawi� w 
podziale na zadania, to jest wszystkie cz��ci projektu, które b�d� realizowane w logicznej 
sekwencji. Zadaniami mo�e by� np.: przygotowanie dokumentacji niezb�dnej do przej�cia 
placu budowy przez wykonawc�, zatrudnienie in�yniera kontraktu, organizacja jednostki 
monitoruj�cej projekt ze strony zamawiaj�cego, przeprowadzenie przetargu na realizacje 
przedsi�wzi�cia, budowa, przeprowadzenie prób, itp. 

Zadania te dla czytelno�ci i przejrzysto�ci mog� by� przedstawione w postaci wykresu gantt’a 
(wykresu słupkowego). 

Poni�ej pokazano przykładowy wykres słupkowy.  
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3. Analiza otoczenia projektu 

 

Ka�dy projekt ze swej natury jest nakierowany na rozwi�zywanie specyficznego problemu, 
który dotyka mniejsz� lub wi�ksz� grup� ludzi zwanych beneficjentami. Po to, aby projekt 
przyczyniał si� do poprawy stanu obecnego, który wymaga interwencji, nale�y dokładnie 
zidentyfikowa� takie problemy. Nale�y zastanowi� si�, co jest �le? Co powoduje, �e projekt 
jest tak bardzo konieczny i potrzebny? Dlatego te� nale�y przeprowadzi� analiz� stanu 
obecnego. 

 

W punkcie tym nale�y opisa�, jakiego zagadnienia lub zagadnie� (ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem punktów/warto�ci brzegowych) b�dzie dotyczył projekt i do jakiej grupy 
docelowej (grupy społecznej, grupy zamieszkuj�cej dany obszar, etc.) jest on skierowany – 
prosz� opisa� t� grup�/podmiot(y). 

Opis nale�y rozpocz�� od przedstawienia problemów, na które napotykaj� przyszli 
beneficjenci projektu. Nale�y tutaj przedstawi� ogólny opis regionu (dane demograficzne, 
ekonomiczne, finansowe, społeczne, itp.), na terenie którego Projekt b�dzie realizowany.  

 

"Podr�cznik wnioskodawcy” dla Programu S�siedztwa  Interreg IIIA/TACIS CBC Polska-
Białoru�-Ukraina opisuje, w jaki sposób nale�y my�le� i planowa� projekt. Poni�szy diagram 
przedstawia cykl �ycia projektu. W opisywanym punkcie nale�y zdiagnozowa� obecn� 
sytuacj�, wykaza�, �e s� obszary, które wymagaj� interwencji, to znaczy realizacji 
przedsi�wzi��/projektów.  Oczywi�cie, dla pozostałych programów nale�y równie� kierowa� 
si� podr�cznikami specyficznymi dla danego programu/inicjatywy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 

 

Akceptacja 

 

Wdro�enie 

 

Ocena 

 

Identyfikacja  

 

Diagnoza 
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Dane dotycz�ce regionu  nale�y pokaza� w taki sposób, aby mo�na było łatwo zauwa�y� 
i zrozumie� problemy, które realizacja projektu ma rozwi�za�. Nale�y zwróci� szczególn� 
uwag�, aby opis ten odpowiadał tematyce projektu.  

 

Nie nale�y” przepisywa� danych statycznych, które nie s� zwi�zane z projektem. 

 

Nale�y pami�ta�, �e szczegółowej analizy otoczenia społeczno – gospodarczego beneficjent 
dokonuje jedynie w przypadku, kiedy projekt dotyczy gospodarki i jego cel jest zwi�zany w 
rozwojem społeczno – gospodarczym (np. projekty z Działa� 1.3.; 2.1.;2.2.)  

 

Zawsze, kiedy to jest mo�liwe, nale�y powoływa� si� na wiarygodne �ródła informacji, takie 
jak lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne – np. strategia 
rozwoju województwa, master plany, artykuły naukowe, itp. 

 

4. Cele projektu 

 

a. �ródła identyfikacji projektu i cele 

 

Jedn� z głównych przyczyn realizacji ka�dego projektu jest „problem” (lub problemy), 
dotykaj�cy okre�lon� grup� ludzi, podmiotów lub obszaru, który winien zosta� z rozwi�zany 
w wyniku okre�lonych działa� b�d�cych implementacj� projektu. Problemy te winny by� 
opisane w punkcie 3II.13 wy�ej. 

W punkcie  tym nale�y krótko przedstawi� powi�zania i zwi�zki przyczynowo – skutkowe 
pomi�dzy poszczególnymi negatywnymi aspektami bie��cej sytuacji. Oczywistym jest fakt, 
�e analiza problemów przeprowadzona w punkcie 3 wyka�e mnogo�� zagadnie� 
wymagaj�cych interwencji. Projekt, dla którego przygotowuje si� studium wykonalno�ci, ze 
wzgl�du na specyfik� Inicjatywy Wspólnotowej Interreg oraz ograniczenia bud�etowe nie 
rozwi��e wszystkich problemów. Tak wi�c po opisie i analizie aktualnej sytuacji nale�y 
dokona� selekcji problemów i okre�li�, które z nich projekt rozwi��e b�d� przyczyni si� do 
ich rozwi�zania.  

 

Pami�ta� nale�y, �e tylko w specyficznych sytuacjach jeden niewielki projekt mo�e 
rozwi�za� problem zwi�zany z regionem. W takich przypadkach nale�y w jasny sposób 
wykaza� znacz�cy wpływ projektu na poprawienie sytuacji. 
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W tym punkcie równie� na podstawie wyselekcjonowanej grupy problemów powinni�my 
okre�li�, które cele społeczno – ekonomiczne projekt b�dzie realizował. Powinny one by� w 
sposób logiczny powi�zane z projektem, a ich post�p w trakcie realizacji projektu i po jego 
zako�czeniu winen by� mierzalny. Nale�y przy tym pami�ta�, �e cele nie s� tylko 
wska�nikami fizycznymi, ale przede wszystkim zmiennymi społeczno ekonomicznymi (w 
przypadku działa� 1.1. oraz 1.2. mog� to by� cele zwi�zane z systemem transportu lub 
ochron� �rodowiska). 

 

Cele projektu musz� by� zbie�ne z celami Inicjatywy Wspólnotowej Interreg 

 

Reasumuj�c, niniejszy rozdział powinien zawiera�: 

• Sposoby rozwi�zania problemów 

• Okre�lenie celów projektu i ich powi�zania z projektem 

 

b. spójno�� z celami Inicjatywy Wspólnotowej Interreg i komplementarno�� z innymi 
programami 

 

W punkcie tym nale�y wykaza� zgodno�� celów analizowanego projektu z zadaniami i i 
priorytetami Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, okre�lonymi w Uzupełnieniach Programu. 

 

Specyfika Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III wymaga, aby wszystkie projekty 
dofinansowane w ramach tego Programu wpisywały si� w dokumenty programowe oraz aby  
w sposób czytelny wykazywały wpływ transgraniczny. W punkcie tym nale�y przeanalizowa� 
i przedstawi� wpływ transgraniczny, który rozumie si� jako znaczenie projektu dla obszaru 
pogranicza, w tym dla obszarów po drugiej stronie granicy (np. korzy�ci z realizacji projektu 
dla mieszka�ców tych terenów)1. Jak opisano w instrukcji wypełniania wniosku: 

„Transgraniczny charakter mo�e by� stwierdzony na poziomie partnerstwa, gdy partner 
zagraniczny jest zaanga�owany w przygotowanie i/lub realizacj� projektu i/lub 
uczestniczy we współfinansowaniu (cz��ciej spotykane w przypadku projektów mi�kkich, 
rzadziej w przypadku projektów infrastrukturalnych) i/lub gdy projekt przyczynia si� do 
tworzenia podstaw rozwoju współpracy transgranicznej.”2 

Powy�ej przytoczono przykładowe elementy zaczerpni�te z Programu S�siedztwa Interreg 
IIIA/TACIS CBC. Dla pozostałych programów nale�y stosowa� instrukcje odpowiednie dla 
danego programu. 

                                                 

1 Program S�siedztwa  Interreg IIIA/TACIS CBC Polska-Białoru�-Ukraina, Sposób wypełniania wniosku i 
składania do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Wspólny Sekretariat Techniczny WWPWP, Warszawa 
2004, str. 11 
2 j.w.  
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W punkcie tym nale�y przeprowadzi� analiz�, która pozwoli na wypełnienie punktu C.4. 
„Wpływ transgraniczny” wniosku o dofinansowanie, w którym to nale�y poda� informacj�, 
czy projekt: 

• przyczynia si� do znoszenia barier w kontaktach społeczno�ci przygranicznych; 

• stwarza podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej poprzez ułatwienia 
infrastrukturalne (drogi) lub socjo-ekonomiczne (zwalczanie barier j�zykowych, 
mentalnych, informowanie o s�siadach);  

• tworzy trwałe struktury współpracy (wspólna szkoła lub uczelnia, transgraniczna 
ochrona przeciwpo�arowa, współpraca w zakresie promocji zatrudnienia); 

• przynosi korzy�ci po�rednie mieszka�com po drugiej stronie granicy (np. projekty 
ekologiczne, ochrona dziedzictwa kulturowego).”3 

 

Poza  analiz� i przedstawieniem wpływu transgranicznego w niniejszym punkcie nale�y 
wskaza�, czy analizowany projekt wpisuje si� w inne strategie krajowe, regionalne, lokalne.  

 

Nale�y równie� poda� list� projektów realizowanych równolegle do analizowanego. Lista 
winna obejmowa� te projekty które mog� mie� wpływ na osi�gni�cie celów badanego 
projektu oraz  te które posiadaj� wpływ transgraniczny. 

 

c. Okre�lenie produktów 

  

Pod poj�ciem produkty nale�y rozumie� infrastruktur�, która zostanie wybudowana dzi�ki 
realizacji projektu, innymi słowy: materialny efekt realizacji projektu (np.: droga o okre�lonej 
długo�ci i okre�lonych parametrach, oczyszczalnia �cieków o danej przepustowo�ci, most o 
okre�lonej rozpi�to�ci, budynek o danej kubaturze itp.).  

 

d. Okre�lenie rezultatów i długofalowych oddziaływa�  oczekiwanych/ spodziewanych 
zmian  

 

Poprzez rezultaty rozumiemy korzy�ci, jakie zostan� osi�gni�te przez ko�cowych po�rednich 
b�d� bezpo�rednich beneficjentów projektu w wyniku  realizacji projektu bezpo�rednio po 
jego zako�czeniu.  

Produkty poprzez realizacj� projektu mog� posłu�y� jako narz�dzie, dzi�ki któremu b�dziemy 
mogli obserwowa� konkretne rezultaty. Przewidywane warto�ci wymienionych wcze�niej 
korzy�ci wynikaj�cych z realizacji projektu nale�y przedstawi� w formie liczbowej w tabeli, 
co umo�liwi ich łatwe porównanie. 

 

e. Okre�lenie długofalowych oddziaływa�  

                                                 
3 j.w. 
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Jako długofalowe oddziaływanie zmian zaistniałych w wyniku realizacji projektu nale�y 
rozumie� działania, które b�d� miały miejsce po upływie okre�lonego czasu od momentu 
zako�czenia jego realizacji (rozbudowa osiedla mieszkaniowego w efekcie modernizacji 
infrastruktury na danym obszarze, rozwój usług, itp.).  Oddziaływania te nale�y równie� 
przewidzie� i opisa� z mo�liwie du�ym prawdopodobie�stwem, podaj�c spodziewane 
(przybli�one) ich warto�ci (o ile oczywi�cie jest to mo�liwe do przewidzenia). 

5. Charakterystyka projektu 

Lokalizacja projektu Nale�y poda� nazw� pa�stwa, województwa, powiatu i gminy 
(miejscowo�ci), gdzie b�dzie realizowany projekt. Nale�y si� równie� odnie�� do podziału 
NUTS. 

Mo�na tutaj równie� poda� inne informacje, które mog� by� pomocne przy lokalizacji 
inwestycji. 

 

a. opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 

 

Analiza opcji winna by� przeprowadzona na znacznie wcze�niejszym etapie ni� zło�enie 
wniosku o dofinansowanie i dlatego te� w tym punkcie nale�y mo�liwie szczegółowo opisa� 
wcze�niej przeprowadzone analizy. Analizy takie mog� si� znajdowa� w takich dokumentach 
jak program funkcjonalno-u�ytkowy, koncepcja przestrzenno – techniczna, koncepcja 
techniczno – ekonomiczna, projekt wst�pny, ocena oddziaływania na �rodowisko sporz�dzona 
na etapie ustalania lokalizacji czy te� inne dokumenty, gdzie rozwa�ano alternatywn� 
realizacj� projektu (głównie produktu).  Tak wi�c w punkcie tym nale�y opisa� alternatywne 
mo�liwo�� realizacji projektu – alternatywne warianty projektu.  Alternatywne warianty w 
praktyce obejmuj� zazwyczaj takie elementy jak lokalizacja, technologia realizacji, przyj�te 
trasy przebiegu np. kanalizacji lub drogi, technologia procesów np. oczyszczania �cieków, 
odwadniania osadów, uzdatniania wody, czy nawet warianty organizacyjne, np. realizacja 
projektu w układzie PPP lub inne. Przeprowadzon� wcze�niej analiz� nale�y przytoczy� i ze 
szczególn� staranno�ci� opisa� wnioski z niej płyn�ce.  

 

b. Stopie� przygotowania projektu do realizacji  

 

W nowoczesnej praktyce zarz�dzania projektami przygotowanie projektu do realizacji 
wymaga zwykle około dwukrotnie wi�cej ni� sama realizacja projektu. Okres ten wydłu�a si� 
dla projektów, przy których konieczne s� konsultacje społeczne, uzgodnienia z wieloma 
partnerami, których interesy mog� by� do�� ró�ne i w ko�cu kiedy rozwi�zania techniczne 
wymagaj�, dla zmniejszenia ryzyka niepowodzenia, przeprowadzenia projektów 
pilota�owych lub bada� do�wiadczalnych. Z tego punktu widzenia w momencie 
przygotowania studium wykonalno�ci niezb�dnego do zło�enia wniosku o dofinansowanie ze 
�rodków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg, projekt winien by� ju� bardzo zaawansowany 
pod k�tem przygotowania do realizacji.  Je�li nie s� zako�czone wszystkie procedury 
administracyjne wymagane do rozpocz�cia przetargu i w konsekwencji robót, to nale�y w 
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sposób szczególny przeanalizowa�, co nale�y jeszcze zrobi�, aby t� procedur� zamkn��.  Ze 
wzgl�du na obszerno�� zagadnienia, mnogo�� literatury i przepisów na ten temat jak równie� 
cel niniejszych wytycznych, nie opisywano tutaj zagadnie� administracyjnych lecz skupiono 
si� na  opisaniu, jakie informacje winny by� przedstawione, aby czytelnik miał pogl�d na 
wykonalno�� projektu. 

 

Punkt ten powinien zawiera� informacje dotycz�ce podj�tych (historycznych) przez inwestora 
działa� i zada� zmierzaj�cych do realizacji projektu, posiadanych przez niego (lub inne 
podmioty) koncepcji, projektów, pozwole� itp. dotycz�cych po�rednio lub bezpo�rednio 
realizowanego przedsi�wzi�cia. Informacje te powinny by� przedstawione w układzie 
chronologicznym w postaci krótkiego opisu działa� wraz z datami i 
zestawiedokumentów/materiałów w taki sposób, aby mo�na było łatwo okre�li� stopie� 
przygotowania projektu. 

 

W przypadku, kiedy projekt nie jest przygotowany do rozpocz�cia budowy, nale�y w czytelny 
sposób opisa� działania, które zostan� podj�te w celu zako�czenia procesu przygotowania 
projektu do realizacji. Dla pełnego obrazu sytuacji nale�y wskaza� ryzyka zwi�zane z 
niedotrzymaniem zało�onych terminów. Takim ryzykiem mo�e by� np. niezako�czony proces 
pozyskiwania dost�pu do placu budowy. 

 

c.  Ocena techniczna projektu 

 

Ocena techniczna projektu powinna obejmowa�: 

• krótki opis aktualnych rozwi�za� technicznych (produktów) oraz proponowanych zmian 
(przejrzysty opis inwestycji wraz z koncepcj� techniczn�), które słu�y� b�d� realizacji 
celów projektu; 

• opis proponowanych elementów/urz�dze� technicznych (z podaniem ich cech 
technicznych); 

• okre�lenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 

 

Uwaga. Urz�dzenia proponowane do zastosowania winno si� opisywa� przy u�yciu 
parametrów technicznych, a nie nazw handlowych. Jedynie w przypadku monopolu na dane 
rozwi�zanie mo�na poda� nazw� dostawcy b�d� produktu, ale takie wyspecyfikowanie musi 
by� równie� uzasadnione. 

 

Szczegółowe wymagania zawarto�ci oceny technicznej projektu w podziale na bran�e 
przedstawiono w Rozdziale III ni�ej. 

 



 

Wytyczne do opracowania studium wykonalno�ci dla projektów infrastrukturalnych  
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Polsce   

 

Stycze� 2005  Strona 15 

St
ud

iu
m

 w
yk

on
al

no
�c

i 

W analizie technicznej nale�y równie� opisa� przeprowadzon� analiz� rozwa�anych 
alternatyw technicznych. Dla analizowanych opcji zalecanym jest przeprowadzenie analizy 
DGC, która to została w zarysie przedstawiona w rozdziale III.1. 

 

d. Powi�zania z innymi podmiotami, gminami w ramach systemu 

 

Punkt ten powinien zawiera� informacje dotycz�ce tego, czy przedsi�wzi�cie b�dzie 
realizowane lub eksploatowane samodzielnie czy te� w powi�zaniu z innymi podmiotami. 
Nale�y opisa�, czy inwestycja b�dzie oddzielna i niezale�na, czy te� mo�e wpisuje si� w sie� 
istniej�cego lub planowanego do realizacji systemu. Nale�y krótko  przedstawi� ten system 
i okre�li� udział projektu w tym systemie. 

 

e. Trwało�� i wykonalno�� instytucjonalna projektu 

 

Oznacza konieczno�� spełniania przez Projekt polskich i europejskich kryteriów, standardów i 
norm. Potwierdzenie spełnienia powy�szych norm powinno by� zawarte w niniejszym 
podpunkcie. Nale�y te� tutaj opisa�,  kto i jak b�dzie ponosił koszty zwi�zane z ewentualnym 
utrzymaniem i eksploatacj� Projektu w perspektywie długofalowej. W punkcie tym ponadto 
nale�y  przedstawi� (o ile jest to mo�liwe ze wzgl�du na charakter projektu) sposób 
zarz�dzania i eksploatacji maj�tku, jaki powstanie w wyniku realizacji projektu. 

 

Wykonalno�� instytucjonalna projektu powinna zosta� przedstawiona poprzez opisanie stanu 
aktualnego organizacji wdra�aj�cej projekt. Punkt ten powinien zawiera�  dokładny opis 
wdra�ania projektu, z wyszczególnieniem zaanga�owanych instytucji, organizacji, osób, 
okre�leniem ich roli i odpowiedzialno�ci. Ponadto nale�y poda� opis procedur, 
harmonogramy realizacji prac, przetargów, pozyskiwania zezwole�, prac przygotowawczych, 
odbiorów oraz harmonogram realizacji projektu. Znale�� si� tutaj powinny informacje 
dotycz�ce planowanych działa�, które zostan� podj�te przez inne instytucje i organizacje dla 
wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osi�gni�cia celów. Nale�y poda� wielko�� 
niezb�dnych �rodków oraz �ródła ich pochodzenia w celu sfinansowania kosztów 
przedsi�wzi�cia. 

 

f. Okre�lenie rynku odbiorców 

 

W celu okre�lenia rynku odbiorców nale�y posłu�y� si�, o ile to mo�liwe, danymi 
dotycz�cymi danego regionu (ilo�� gospodarstw podł�czonych do kanalizacji, liczba 
gospodarstw przewidywanych do podł�czenia, ilo�� pojazdów korzystaj�cej z danej drogi, 
itp.). W przypadku braku takich danych/pomiarów/analiz nale�y skorzysta� z danych 
statystycznych.  
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6. Analizy specyficzne dla danego sektora 

Patrz rozdział III niniejszego opracowania. 

 

7. Analiza finansowa 

W nowoczesnej gospodarce rynkowej wszelkie decyzje inwestycyjne poprzedzone s� 
odpowiedni� analiz�, która ma dowie��, czy przedsi�wzi�cie nie spowoduje, �e podmiot  
realizuj�cy, a raczej jego sytuacja finansowa nie pogorszy si�. Oczywistym jest, �e zarówno 
w otoczeniu komercyjnym, jak i w sektorze publicznym podstawowe zało�enia analiz 
finansowych b�d� takie same. W obu przypadkach bada si�, ile b�dzie kosztowała realizacja 
przedsi�wzi�cia, czy s� zapewnione �rodki na jego realizacj� i wreszcie szacuje si� przyszłe 
przepływy pieni��ne analizuj�c, czy w ka�dym badanym roku przedsi�wzi�cie b�dzie si� 
samo finansowało. Jednak�e ró�nice w przyjmowanych zało�eniach widoczne s� w takich 
aspektach jak: 

• ustalanie stopy dyskonta, gdzie w sektorze komercyjnym zale�y ona od kosztów 
pieni�dza, a w sektorze publicznym jest z góry ustalana, 

• kryteria realizacji projektu, gdzie w sektorze komercyjnym projekt musi by� 
dochodowy, a w sektorze publicznym dopuszcza si� realizacje projektów 
niedochodowych, 

• czy cho�by analizy popytu na dobra dostarczane przez inwestora dla „grupy 
docelowej” czy te� „beneficjentów ostatecznych”.  

 

Dlatego te� bior�c pod uwag�  wy�ej wymienione aspekty, jak i wielko�� inwestycji 
dofinansowanych/ współfinansowanych z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg proponuje si� 
przeprowadzenie uproszczonej analizy finansowej, której głównym celem jest wskazanie 
nakładów inwestycyjnych, �ródeł ich pokrycia oraz trwało�ci finansowej projektu w 
analizowanym okresie. 

Rekomendowany układ analizy finansowej przedstawia si� nast�puj�co: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza kosztów 

Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne 

Analiza przychodów 

Przepływy pieni��ne 

NPV, IRR 



 

Wytyczne do opracowania studium wykonalno�ci dla projektów infrastrukturalnych  
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Polsce   

 

Stycze� 2005  Strona 17 

St
ud

iu
m

 w
yk

on
al

no
�c

i 

 

 

 

W celu uproszczenia oblicze� zaleca si� zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania. 

7.1 Nakłady inwestycyjne na realizacj� projektu 

 

��Nale�y przedstawi� szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy nakładów na 
realizacje projektu (budow�) koniecznych dla realizacji danej inwestycji (tylko dla 
wnioskowanych zada�), oraz zbiorcze zestawienie szacunków/ szacunkowych 
nakładów inwestycyjnych na budow� dla pozostałych zada�. 

��Aby wyszczególni� wszystkie wydatki w okresie eksploatacji nale�y uwzgl�dni� 
równie� nakłady w okresie eksploatacji tj. zakup ruchomych �rodków trwałych, 
urz�dze� nie b�d�cych składnikiem nakładów na budow�, innego sprz�tu, a tak�e 
nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnosz�ce warto�� �rodków 
trwałych), wymian� wyposa�enia technicznego po technicznym okresie u�ytkowania 
(pompy, inne urz�dzenia) Nie nale�y myli� nakładów odtworzeniowych, które 
powoduj� wzrost warto�ci �rodków trwałych (podlegaj� amortyzacji), z kosztami 
bie��cymi takim jak, napraw, remontów i konserwacji, które zaliczane s� do kosztów 
operacyjnych. 

 

Uwaga. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy nakładów na realizacj� projektu 
nie wymaga bardziej szczegółowego podziału nakładów ni� w okresach rocznych.  

 

7.2 �ródła finansowania projektu 

Szczegółowe okre�lenie �ródła finansowania przedsi�wzi�cia (etap projektu, projekt)  
i okre�lenie rodzaju finansowania (kredyt, dotacja, �rodki własne). Dla kredytów nale�y 
okre�li� podstawowe parametry: oprocentowanie (okre�lenie czy stałe czy zmienne), okres 
kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesi�cznie, kwartalnie, rocznie). Poza 
tym nale�y okre�li� mo�liwo�ci finansowe inwestora oraz przedstawi� wnioski z analizy 
zdolno�ci inwestycyjnej inwestora.  

 

7.3 Program sprzeda�y. Kalkulacja przychodów ze sprzeda�y w wyniku 
realizacji inwestycji (plan przychodów) 

Analiza finansowa jest sporz�dzana dla projektów, które generuj� przychody (niekoniecznie 
zyski). Przychody te s� generowane dzi�ki dostarczaniu usług lub towarów beneficjentom 
korzystaj�cym z projektu. Program sprzeda�y winien wskazywa� ile i jakie dobra s� 
sprzedawane.  
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Do celów analizy finansowej nale�y przygotowa� równie� plan przychodów, który powinien 
zawiera� równie� przychody w stanie aktualnym (teoretyczne, ze wzgl�du na narzucon� 
powy�ej polityk� cenow�. Na podstawie planu przychodów nale�y obliczy� planowan� 
zmian� przychodów wynikaj�ca z realizacji przedsi�wzi�cia.  

W przypadku grupy projektów kalkulacj� nale�y wykona� dla ka�dego projektu oddzielnie i 
razem dla całego przedsi�wzi�cia.  

Przy planie przychodów nale�y równie� uwzgl�dni� nie�ci�galno�� nale�no�ci na podstawie 
aktualnych wska�ników podmiotu (w przypadku nowych podmiotów). 

W znakomitej wi�kszo�ci przypadków nie nale�y wykazywa� wszystkich przychodów 
generowanych przez system/podmiot lecz jedynie ich zmian�. To znaczy ró�nic� w 
przychodach pomi�dzy stanem przed realizacj� projektu i po jego zako�czeniu.  

7.4 Aktualny i przyszły popyt na usługi 

Dla niektórych sektorów, zwłaszcza tam gdzie nie mamy do czynienia z monopolami 
naturalnymi istnieje prawdopodobie�stwo, �e popyt na usługi b�dzie nast�pstwem zmian, 
jakie b�d� wyst�powały  w otoczeniu projektu. W takich przypadkach koniecznym jest 
analiza mo�liwych scenariuszy popytu na dostarczane usługi. Analiza ta powinna by� 
rozpocz�ta od opisania obecnej sytuacji i w dalszej cz��ci wskazywa� najbardziej 
prawdopodobne kierunki zmian. 

 

7.5 Prognoza zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora 

Dla stanu aktualnego nale�y poda� rzeczywiste koszty eksploatacyjne. W zale�no�ci od 
bran�y b�d� to ró�ne koszty. Wskazanym jest aby przedstawi� krótkie uzasadnienie podanych 
liczb, tj. �ródło ich pozyskania. Nast�pnie nale�y oszacowa� koszty eksploatacyjne w latach 
nast�pnych b�d�ce wynikiem realizacji przedsi�wzi�cia (zmiany kosztów). Zaleca si� aby 
amortyzacj� kalkulowa� w sposób uproszczony - metod� liniow� 

 

7.6 Zmiana przepływów pieni��nych wywołanych realizacj� 
przedsi�wzi�cia 

Nale�y okre�li� ró�nicowe przepływy pieni��ne, które powstaj� w wyniku realizacji 
przedsi�wzi�cia. Zakładamy, wi�c, �e bez realizacji przedsi�wzi�cia przedsi�biorstwo 
osi�gałoby w latach nast�pnych zarówno przychody ze sprzeda�y na poziomie okre�lonym w 
wariancie bazowym i koszty eksploatacji analogiczne do stanu aktualnego. Przepływy 
okre�lamy dla inwestora, ale w ramach systemu odprowadzania �cieków (nie nale�y 
uwzgl�dnia� przepływów z systemów zaopatrzenia w wod�)  

Nale�y uwzgl�dni� nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 7.1. 
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Na podstawie tych przepływów pieni��nych nale�y wyznaczy� finansowe wska�niki 
efektywno�ci przedsi�wzi�cia i efektywno�ci �rodków własnych, czyli IRR przedsi�wzi�cia i 
NPV przedsi�wzi�cia oraz IRR finansow� wewn�trzn� stop� zwrotu �rodków własnych tzw. 
FRR/K. W celu obliczenia wska�ników rentowno�ci �rodków własnych salda ocenianych 
przepływów pieni��nych nale�y skorygowa� o zewn�trzne �ródła finansowania inwestycji, 
czyli dotacje i kredyty (transze spłaty, odsetki). 

 

8. Ocena efektu ekologicznego 

 

Znacz�cy odsetek przedsi�wzi�� infrastrukturalnych b�dzie miał wpływ na �rodowisko, nie 
znaczy to jednak, �e dla ka�dego przedsi�wzi�cia jest koniecznym opracowanie Raportu z 
Oceny Oddziaływania na 	rodowisko, warunki kiedy nale�y  taki raport opracowa� zostały 
okre�lone w art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 
62 poz. 627 z pó�n. zm.). Raport sporz�dza si� w odniesieniu do inwestycji, mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko. Zostały one wymienione w rozporz�dzeniu Rady 
Ministrów z dnia 24 wrze�nia 2002 r. „W sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz szczegółowych kryteriów zwi�zanych z 
kwalifikowaniem przedsi�wzi�� do sporz�dzania raportu o oddziaływaniu na �rodowisk” 
(Dz.U. nr 179 poz. 1490). W przypadku kiedy projekt kwalifikuje si� do pełnej oceny  
Wnioskodawca/Beneficjent b�dzie posiadał opracowany Raport z Oceny Oddziaływania na 
	rodowisko jako oddzielny dokument. Nale�y wówczas w tym punkcie studium 
wykonalno�ci przedstawi� metodologi� na bazie której opracowano ocen� oddziaływania oraz 
wnioski i rekomendacje z niej płyn�ce.  

 

9. Analiza wra�liwo�ci 

 

Analiza wra�liwo�ci projektu nakierowana jest na sprawdzenie jakie czynniki zewn�trzne 
maj�/mog� mie� wpływ na obraz finansowy przedsi�wzi�cia. Innymi słowy bada si� jak 
zmieni� si� przepływy finansowe projektu w przypadku zmiany niektórych czynników 
zewn�trznych. Analiz� tak� przeprowadza si� dla wybranych czynników takich jak: 

• Nakłady inwestycyjne (w zakresie ± 15-20%) 

• Koszty eksploatacyjne (w zakresie + 10-15%) 

• Przychody (w zakresie – 10-15%) 

• Kombinacja powy�szych, 

• Inne w zale�no�ci od analizowanej bran�y. 
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10. Zał�czniki 

W zale�no�ci od potrzeb b�d� to: mapy, rysunki, schematy, uchwały, notatki z kluczowych 
spotka�, itp.  
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III Szkic analiz specjalistycznych dla poszczególnych 
sektorów. 

W rozdziale tym nale�y przedstawi� wykaz najwa�niejszych elementów specyficznych dla 
danego sektora z uwzgl�dnieniem jego najwa�niejszych cech. Poszczególne podrozdziały  
powinny obejmowa� /obejmowałyby wszystkie wcze�niej wymienione sektory dla których  
zostały ju�  opracowane wytyczne dla ZPORR. Rozdział ten mo�e zosta� rozszerzony w 
przypadku pojawienia si� kolejnego projektu. 

 

III.1 Analiza opcji metod� dynamicznego kosztu jednostkowego 
(DGC) 

Metod� analizy opcji nale�y dobra� do specyfiki przedsi�wzi�cia.  

Na przykład mo�na zastosowa� metod� dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).  

Definicja DGC jest dana poni�szym wzorem. 
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KIt  – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; 

KEt  – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; 

 i  – stopa dyskontowa; 

 t  – rok, przyjmuje warto�ci od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze 

koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji. 

EEt – miara rezultatu ró�na w zale�no�ci od bran�y 

Lp. Bran�a / sektor EEt (przykłady) 
1.  Systemy odprowadzania i 

oczyszczania �cieków 
usuni�ty ładunek BZT5, lub ilo�� 
oczyszczonych �cieków 

2.  Systemy wodoci�gowe ilo�� dostarczonej do odbiorców wody 
3.  Regionalna Infrastruktura 

Edukacyjna 
ilo�� u�ytkowników infrastruktury 

4.  Infrastruktura Kulturowa wzrost ilo�ci odwiedzaj�cych 
5.  Systemy ochrony powietrza emisja równowa�na SO2 
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III.2 Systemy odprowadzania i oczyszczania �cieków 

Projekty tego typu odnosz� si� głównie do budowy kanalizacji oraz oczyszczalni �cieków. 

 

W celu uchwycenia efektu d�wigni operacyjnej (b�d�cej skutkiem wysokich kosztów stałych) 
obsługi systemów wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy 
inwestycj� nie jest stan „0”, lecz zaniechanie inwestycji. Wynik interwencji  
w stan aktualny nale�y rozpatrywa� wzgl�dem scenariusza zaniechania interwencji 

Symulacje finansowe nale�y przedstawi� na okres najbli�szych 10 lat,  
ale analiz� (np. obliczenie wska�ników finansowych) nale�y obj�� okres technicznego �ycia 
projektu, czyli na 30 lat, zgodnie z wytycznymi OECD. 

Jako rok przekazania ka�dego zadania inwestycyjnego do eksploatacji nale�y przyj�� rok 
nast�pny po roku zako�czenia budowy danego zadania. 

W przypadku realizacji zada� w gospodarce wodnej i �ciekowej mo�liwe jest wykonanie 
wspólnego studium wykonalno�ci, ale obliczenia nale�y wykona� oddzielnie dla systemów 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych. 

 

Ocena techniczna projektu 

Nale�y opisa� charakterystyczne cechy technologii i odnie�� si� do alternatywnego wariantu 
technicznego dla osi�gni�cia celu projektu. Dla kanalizacji nale�y okre�li� rodzaj kanalizacji, 
długo�� i �rednic�, materiał poszczególnych odcinków sieci, liczb� przepompowni, ł�czn� 
moc przepompowni i �redniodobowy czas ich pracy. 

Dla oczyszczalni nale�y okre�li� technologi� oczyszczalni, przepustowo�� (aktualn� i po 
realizacji projektu), wyszczególni� główne elementy. Nale�y uwzgl�dni� równie� 
wykorzystanie pozostało�ci poprocesowych w projekcie.  

 

W przypadku oczyszczalni nale�y zakwalifikowa� j� do jednej z nast�puj�cych kategorii: 
��Oczyszczanie podstawowe - usuwanie nierozpuszczonych ciał stałych; 
��Oczyszczanie drugiego stopnia - usuwanie rozpuszczonej materii organicznej 

pozostaj�cej w �ciekach, nale�y poda�, jaki system filtracji b�dzie wykorzystany na 
tym etapie; „zło�e biologicznie zraszane” czy „osad czynny”; 

��Oczyszczanie trzeciego stopnia - dalsze usuwanie amoniaku, składników 
pokarmowych oraz cz�stek organicznych wci�� pozostaj�cych w �ciekach, nale�y 
poda�, jaki system filtracji b�dzie wykorzystany na tym etapie; fizyczny czy 
chemiczny. Systemy usuwania biogenów (azot i fosfor); 

Nale�y równie� opisa� technologi� systemu unieszkodliwiania pozostało�ci poprocesowych. 
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Natomiast dla kanalizacji nale�y porówna� do alternatywnego rozwi�zania technologicznego 
(grawitacyjna, ci�nieniowa, ogólnospławna, rozdzielcza) oraz uzasadni� zastosowanie 
okre�lonych materiałów do budowy. 

Je�li przedsi�wzi�cie składa si� z grupy projektów powy�sze dane nale�y przedstawi� dla 
wszystkich projektów 

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 

Nale�y odnie�� si� do alternatywnych mo�liwych rozwi�za� zakresu projektu (czyli 
alternatywnego projektu), wytyczenia innych tras, budowy kilku oczyszczalni, podł�czenia 
kanalizacji do innej oczyszczalni (np. w s�siedniej gminie), doł�czenia s�siednich gmin do 
oczyszczalni, zaproponowanie dla cz��ci u�ytkowników alternatywnych rozwi�za� 
(przydomowe oczyszczalnie, szczelne zbiorniki). Uzasadnienie ilo�ci przepompowni 
sieciowych. Nale�y poda� równie� zwi�zek zakresu projektu z celami. W studium nale�y 
przedstawi� wnioski z analizy. 

 

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 

Podstawowe parametry systemu, okre�lenie rynku odbiorców 

Kanalizacja 

Poni�sze parametry nale�y okre�li� oddzielnie dla stanu aktualnego, zada� zgłoszonych do 
Interreg (stan po realizacji), oraz innych planowanych zada� (stan po realizacji), zgodnie  
z definicjami przedstawionymi we wst�pie do wytycznych. Równie� w przypadku realizacji 
zadania polegaj�cego wył�cznie na budowie oczyszczalni �cieków dla istniej�cej  kanalizacji 
nale�y przedstawi� dane o aktualnym stanie systemu kanalizacji zarz�dzanej lub nale��cej do 
inwestora. 

 

odbiorcy usług w stanie aktualnym 

Liczba mieszka�ców [osób]  

Liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) mo�liwych do 
podł�czenia [osób] 

 

Liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) [osób] 

 

	rednioroczna liczba turystów [osób]  

Ilo�� �cieków odbieranych od 
pozostałych [m3/rok] 

 

RLM pozostałych  
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Długo�� sieci [mb]  

 

 

 

dla ka�dego planowanego zadania 

Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Rok 3 
Dane po 

zrealizowaniu 
zadania 

Nakłady inwestycyjne (wg cen 
aktualnych) [tys. zł] 

    

Liczba mieszka�ców [osób]   

Prognozowana liczba mieszka�ców 
[osób] 

  

Prognozowana liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) mo�liwych do 
podł�czenia [osób] 

  

Prognozowana liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) [osób] 

  

	rednioroczna liczba turystów [osób]   

Prognozowana �rednioroczna liczba 
turystów [osób] 

  

Ilo�� �cieków od pozostałych 
[m3/dob�] 

        

Prognozowana ilo�� �cieków od 
pozostałych [m3/d] 

  

Prognozowane RLM pozostałych   

Długo�� sieci [mb]   

 

��Nazwa zadania – zwi�zana bezpo�rednio z produktem; 

��Nakłady inwestycyjne na budow� (wg cen aktualnych) [tys. zł] - wraz  
z wyja�nieniem �ródła pochodzenia danych (kosztorys inwestorski, cena przetargowa, 
dotychczasowe do�wiadczenia inwestora); 

��Liczba mieszka�ców [osób] - ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych teren działania 
systemu kanalizacyjnego w ramach tego zadnia, lub grupy zada�. Dla stanu 
istniej�cego nale�y poda� ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych w obszarze działania 
zlewni, uwzgl�dniaj�c przy tym liczb� mieszka�ców podł�czonych jak i nie 
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podł�czonych do systemu kanalizacyjnego. Prognozowana – uzupełniona o zmiany 
uzasadnione trendami demograficznymi, oddziaływaniem programów inwestycyjnych 
na terenie zlewni. Opisa� przyj�te uzasadnienie zało�enia, logik� oddziaływania, 
dokumentacj�, czyli np. plan zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowe 
realizacje na terenach poło�onych nieopodal o zbli�onych warunkach przyrodniczo-
gospodarczych; 

��Prognozowana liczba u�ytkowników (mieszka�ców) mo�liwych do podł�czenia 
[osób] – prognozowana ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych w obszarze działania 
zlewni, obj�tej systemem kanalizacyjnym w ramach tego zadnia, lub grupy zada�, dla 
których istniej� techniczne i ekonomiczne przesłanki do podł�czenia do kanalizacji. 
Jest to wi�c  ilo�� mieszka�ców  zamieszkuj�cych teren działania danej zlewni 
pomniejszona o odbiorców, do których doci�gni�cie sieci byłoby nieopłacalne; 

��Prognozowana liczba u�ytkowników (wg mieszka�ców) [osób] – prognozowana 
ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych w obszarze działania zlewni obj�tej systemem 
kanalizacyjnym  
w ramach tego zadnia, lub grupy zada�, dla których istniej� techniczne  
i ekonomiczne przesłanki do podł�czenia do kanalizacji, którzy wyra�aj� ch�� 
podł�czenia do sieci. Jest to wi�c ostateczna prognozowana ilo�� u�ytkowników z 
obszaru działania zlewni w ramach danego zadania, lub grupy zada�, a dla stanu 
aktualnego liczba aktualnych u�ytkowników; 

 
��	rednioroczna liczba turystów [osób] – nale�y poda� aktualn� liczb�  

i prognozowan� – w przypadku zało�enia wzrostu uzasadni�; 

 
��Prognozowana ilo�� �cieków od pozostałych [m3/dob�] - jest to ilo�� �cieków 

obierana od instytucji, zakładów przemysłowych i innym podmiotów gospodarczych 
nie uj�tym w definicji „prognozowana ilo�� u�ytkowników  
i turystów”. W przypadku zało�enia wzrostu odbiorców nale�y opisa� �ródła 
szacunków. 

 
W przypadku znacz�cej warto�ci jednego odbiorcy nale�y okre�li� czynniki ryzyka 
zwi�zane z ci�gło�ci� usług. Czyli oceni� kondycj� finansow� odbiorcy  
i mo�liwo�ci zmian zapotrzebowania na usług�. 

 
��RLM pozostałych - jest to równowa�na liczba mieszka�ców dla �cieków 

produkowanych przez instytucje, zakłady przemysłowe i inne podmioty gospodarcze 
nie uj�te w definicji „prognozowana ilo�� u�ytkowników i turystów”. Obejmuje ona 
aktualn� i prognozowan� warto�� za kilka lat. W przypadku zało�enia wzrostu 
odbiorców nale�y opisa� �ródła/podstaw� przyj�tego wzrostu. 

 

RLM =   (dobowa obj�to�� �cieków [m3/d]  x  �rednie BZT5 [gO2/m3] 

60 [gO2/Md]) 
 

gdzie: BZT – biologiczne zapotrzebowanie tlenu 
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W przypadku znacz�cej warto�ci jednego odbiorcy nale�y okre�li� czynniki ryzyka 
zwi�zane z ci�gło�ci� usług. Czyli oceni� kondycj� finansow� odbiorcy  
i mo�liwo�ci zmian zapotrzebowania na usług�. 

 
��Długo�� sieci [mb] – długo�� sieci wybudowanej w wyniku realizacji zadania. 

 

   

Oczyszczalnia �cieków 

Nale�y okre�li� nakłady inwestycyjne na budow� (wg cen aktualnych) i przepustowo��  
w poszczególnych latach. Nakłady powinny obejmowa� urz�dzenia do utylizacji pozostało�ci 
poprocesowych, je�li takie wyst�puj�. 

 

Opis systemu zaopatrzenia w wod� 

Nale�y krótko scharakteryzowa� system wodoci�gowy. Stopie� zaspokojenia potrzeb, jako�� 
wody, polityk�a cenow�a, podstawowe parametry systemu. 

 

III.3 Systemy wodoci�gowe 

Projekty tego typu odnosz� si� głównie do budowy stacji uzdatniania wody oraz wodoci�gów. 

 

Ocena techniczna projektu 

Nale�y opisa� charakterystyczne cechy technologii i odnie�� si� do alternatywnego wariantu 
technologicznego osi�gni�cia celu projektu. Nale�y równie� poda� podstawowe parametry 
okre�laj�ce produkt tj.: długo��, �rednic�, materiał, z których zbudowane s�  poszczególnych 
odcinków sieci, liczb� przepompowni, ł�czn� moc przepompowni i �redniodobowy czas 
ich pracy. Dla stacji uzdatniania wody nale�y poda� technologi� oczyszczania wody, ilo��  
i wydajno�� uj�� oraz wyszczególni� główne elementy. 

Je�li przedsi�wzi�cie składa si� z grupy projektów powy�sze dane nale�y przedstawi� dla 
wszystkich projektów. 

 



 

Wytyczne do opracowania studium wykonalno�ci dla projektów infrastrukturalnych  
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Polsce   

 

Stycze� 2005  Strona 27 

A
na

liz
y 

sp
ec

ja
lis

ty
cz

ne
 

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 

 

Nale�y odnie�� si� do alternatywnych mo�liwych rozwi�za� zakresu projektu, (czyli 
alternatywnego projektu), wytyczenia innych tras, podł�czenia wodoci�gu do innego 
s�siedniego systemu (np. w s�siedniej gminie), doł�czenia s�siednich gmin do analizowanego 
systemu, zaproponowanie dla cz��ci u�ytkowników alternatywnych rozwi�za� (np. studnie 
gł�binowe, dowóz wody, wody powierzchniowe, podziemne). Nast�pnie nale�y uzasadni� 
ilo�� przepompowni sieciowych i zwi�zek zakresu projektu z celami.  

W studium nale�y przedstawi� wnioski z analizy. 

 

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 

Podstawowe parametry systemu, okre�lenie rynku odbiorców 

Wodoci�g 

Poni�sze parametry nale�y okre�li� oddzielnie dla stanu aktualnego, zada� zgłoszonych do 
Interreg (stan po realizacji) oraz innych planowanych zada� (stan po realizacji), zgodnie  
z definicjami przedstawionymi we wst�pie do wytycznych.  

 

odbiorcy usług w stanie aktualnym 

Liczba mieszka�ców [osób]  

Liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) mo�liwych do 
podł�czenia [osób] 

 

Liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) [osób] 

 

	rednioroczna liczba turystów [osób]  

Ilo�� wody dla pozostałych 
[m3/dob�] 

 

Długo�� sieci [mb]  
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Dla ka�dego planowanego zadania 

Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Rok 3 
Dane po 

zrealizowaniu 
zadania 

Nakłady inwestycyjne (wg cen 
aktualnych) [tys. Zł] 

    

Liczba mieszka�ców [osób]   

Prognozowana liczba mieszka�ców 
[osób] 

  

Prognozowana liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) mo�liwych do 
podł�czenia [osób] 

  

Prognozowana liczba u�ytkowników 
(mieszka�ców) [osób] 

  

	rednioroczna liczba turystów [osób]   

Prognozowana �rednioroczna liczba 
turystów [osób] 

  

Ilo�� wody dla pozostałych 
[m3/dob�] 

  

Prognozowana ilo�� wody dla 
pozostałych [m3/dob�] 

  

Długo�� sieci [mb]   

 

��Nazwa zadania – zwi�zana bezpo�rednio z produktem; 

��Nakłady inwestycyjne na budow� (wg cen aktualnych) [tys. zł] - wraz  
z wyja�nieniem �ródła pochodzenia danych (kosztorys inwestorski, cena przetargowa, 
dotychczasowe do�wiadczenia inwestora); 

��Liczba mieszka�ców [osób] - ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych teren działania 
systemu wodoci�gowego w ramach tego zadnia, lub grupy zada�. Dla stanu 
istniej�cego nale�y poda� ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych na terenie działania 
zlewni, terenów aktualnie obj�tych wodoci�giem, zarówno podł�czonych jak i nie 
podł�czonych. Prognozowana – uzupełniona o zmiany uzasadnione trendami 
demograficznymi, oddziaływaniem programów inwestycyjnych na terenie działania 
zlewni. Nale�y opisa� przyj�te uzasadnienie zało�enia, logik� oddziaływania, 
dokumentacj�, czyli np. plan zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowe 
realizacje na terenach poło�onych nieopodal o zbli�onych warunkach przyrodniczo-
gospodarczych; 
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��Prognozowana liczba u�ytkowników (mieszka�ców) mo�liwych do podł�czenia 
[osób] – prognozowana ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych na obszarze działania 
zlewni� obj�t� systemem wodoci�gowym w ramach tego zadnia, lub grupy zada�, dla 
których istniej� techniczne i ekonomiczne przesłanki do podł�czenia do wodoci�gu,   
Jest to prognozowana liczba mieszka�ców z danej zlewni pomniejszona o odbiorców, 
do których doci�gni�cie sieci byłoby nieopłacalne; 

��Prognozowana liczba u�ytkowników (wg mieszka�ców) [osób] – prognozowana 
ilo�� mieszka�ców zamieszkuj�cych na obszarze działania  zlewni, obj�tej systemem 
wodoci�gowym  
w ramach tego zadnia, lub grupy zada�, dla których istniej� techniczne  
i ekonomiczne przesłanki do podł�czenia do kanalizacji, którzy wyra�aj� ch�� 
podł�czenia do sieci. Jest to wi�c ostateczna prognozowana ilo�� u�ytkowników  
z obszaru działania zlewni dla danego zadania, lub grupy zada�, a dla stanu 
aktualnego liczba aktualnych u�ytkowników; 

 
��	rednioroczna liczba turystów [osób] – nale�y poda� aktualn� liczb�  

i prognozowan� – w przypadku zało�enia wzrostu nale�y uzasadni�; 

 
��Prognozowana ilo�� wody dla pozostałych [m3/dob�] - jest to ilo�� wody 

dostarczana instytucjom, zakładom przemysłowym i innym podmiotom gospodarczym 
nie uj�tym w definicji „prognozowana ilo�� u�ytkowników  
i turystów”. W przypadku zało�enia wzrostu odbiorców nale�y opisa� �ródła 
szacunków. 

 
W przypadku znacz�cej warto�ci jednego odbiorcy nale�y okre�li� czynniki ryzyka 
zwi�zane z ci�gło�ci� usług, czyli oceni� kondycj� finansow� odbiorcy  
i mo�liwo�ci zmian zapotrzebowania na usług�. 

 
��Długo�� sieci [mb] – długo�� sieci wybudowanej w wyniku realizacji zadania. 

  

Uj�cia i stacje uzdatniania 

Nale�y okre�li� nakłady inwestycyjne na budow� (wg cen aktualnych) i wydajno��  
w poszczególnych latach (10 lat). 

Opis systemu odprowadzania i oczyszczania �cieków 

Nale�y krótko scharakteryzowa� system odprowadzania i oczyszczania �cieków. Stopie� 
zaspokojenia potrzeb, jako�� wody, polityk� cenow�, podstawowe parametry systemu. 
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III.4 Infrastruktura drogowa 

 

Analiz� nale�y obj�� okres ekonomicznego �ycia projektu, tzn. okres inwestycji i 20 lat 
eksploatacji. 

 

Analiza techniczna i/lub technologiczna  

 

Analiza techniczna powinna obejmowa� nast�puj�ce elementy: 

• Opis aktualnych rozwi�za� technicznych oraz proponowanych zmian, które maj� 
przynie�� rezultaty zmierzaj�ce do osi�gni�cia celów Projektu. 

• Analiz� kilku opcji (je�eli to mo�liwe) realizacji projektu (przykłady opcji:  nowa 
inwestycja - modernizacja istniej�cego systemu, skrzy�owanie z sygnalizacj� �wietln� 
– rondo). 

• Okre�lenie kosztów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji w poszczególnych 
latach przyj�tego okresu realizacji i eksploatacji, dla ka�dej rozpatrywanej opcji. 

Analizy specyficzne dla sektora - Analizy ruchowe 

Kluczowe znaczenie dla przygotowania i oceny projektów infrastruktury drogowej maj� 
prognozy ruchu. To od nich, obok oszacowania kosztów inwestycyjnych, zale�y wynik 
analizy ekonomicznej. Celem prognozy ruchu jest dostarczenie danych do: zmierzenia 
nawierzchni, projektowania geometrii poszczególnych elementów drogi, ustalania typów  
i konstrukcji obiektów, projektowania urz�dze� sterowania ruchem, analiz bezpiecze�stwa 
ruchu, ocen oddziaływania na �rodowisko i analiz efektywno�ci ekonomicznej. Zakres 
prognoz ruchu zale�y od typu oraz warto�ci przedsi�wzi�cia. 

Zło�ono�� zagadnie� zwi�zanych z analizowan� inwestycj� zmusza do wykonywania prognoz 
ruchu, co najmniej dla kilku horyzontów czasowych. Wymagania analizy ekonomicznej 
narzucaj� konieczno�� wykonania dwóch prognoz ruchu: 

• dla roku oddania inwestycji do u�ytku – w celu okre�lenia pocz�tkowych wska�ników 
makroekonomicznych, takich jak praca przewozowa; 

• dla 20 roku eksploatacji inwestycji – w celu uwzgl�dnienia korzy�ci wynikaj�cych  
z realizacji inwestycji w dłu�szym czasie (przy ocenie efektywno�ci ekonomicznej nale�y 
zakłada� co najmniej 20-letni okres analizy). 

Dodatkowe horyzonty czasowe wykonywania prognoz ruchu mog� by� wynikiem 
poszczególnych etapów realizacji inwestycji. W praktyce oznacza to konieczno�� 
prognozowania ruchu dla kolejnych okresów pi�cio- lub dziesi�cioletnich. 

Istotne jest tak�e to, �e prognoza musi by� wykonana: 
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• dla wariantu odniesienia, czyli wariantu zakładaj�cego, �e analizowana inwestycja nie 
b�dzie realizowana; 

• dla wszystkich okre�lonych w Studium Wykonalno�ci wariantów realizacji inwestycji. 

Podstaw� do wykonania i weryfikacji prognozy ruchu jest okre�lenie istniej�cych parametrów 
ruchu (nat��enia, pr�dko�ci, czasy podró�y itp.). W tym celu nale�y wykorzystywa� dost�pne 
dane o ruchu, w tym dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, dane  
z automatycznych stacji pomiarowych i innych dost�pnych pomiarów realizowanych na 
potrzeby innych inwestycji, które mog� zosta� uzupełnione o własne pomiary ruchu 
przeprowadzone  
w obszarze oddziaływania analizowanej inwestycji. 

Prognozy ruchu dla inwestycji drogowych wykonywanych na drogach ni�szych klas, tj. 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych mog� by� wykonywane metodami uproszczonymi: 

• metod� I - ekstrapolacji trendów wzrostu lub  

• metod� II - wska�nikowa. 

W przypadku metody I,  prognozy ruchu powinny by� obliczane na zasadzie przedłu�ania 
linii trendu z okresu ok. 10 lat wstecz i ze sprawdzeniem zgodno�ci tej linii z bie��cym 
rokiem analizy. Sprawdzenie powinno odbywa� si� poprzez porównanie wyników 
prognozowanego nat��enia ruchu na rok bie��cy analizy, z wynikami pomiarów ruchu  
w wybranych punktach sieci drogowej. Przy ekstrapolacji trendów nale�y tak�e, w formie 
wska�ników korekcyjnych, uwzgl�dnia� ewentualny spodziewany wzrost ruchu wywołany 
np. o�ywieniem gospodarczym regionu, otwarciem granic wywołanym integracj� z UE itp. 

Analizy dotycz�ce trendów rozwoju ruchu powinny by� prowadzone dla poszczególnych 
kategorii pojazdów, na podstawie których formułowane powinny by� wnioski dotycz�ce 
prognozy struktury rodzajowej ruchu. 

W przypadku metody II, prognozy ruchu powinny by� wykonywane z wykorzystaniem 
wska�ników wzrostu ruchu, liczonych niezale�nie dla poszczególnych kategorii pojazdów, 
przyjmuj�c jako zało�enie, �e wzrost ruchu jest zgodny ze wzrostem PKB. Punktem wyj�cia 
do wykonania prognoz powinny by� dane o ruchu istniej�cym uzyskane  
z pomiarów.  

Warto�ci nat��e� ruchu prognozowanego powinny by� wyra�ane w  SDR. 

Dokumentem �ródłowym, na podstawie którego mog� by� wykonywane uproszczone 
prognozy ruchu jest  opracowana w 2002 r., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad,  „Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020”, która 
wykorzystuje metod� prognozy ruchu opart� na badaniu dotychczasowych trendów wzrostu 
ruchu. Została ona opracowana dla aktualnej sieci dróg krajowych przy zało�eniu, �e nie 
pojawi� si� na niej �adne zmiany oraz nie wyst�pi� istotne czynniki mog�ce mie� wpływ na 
zmiany zachowa� komunikacyjnych. Mo�e by� zatem stosowana  
w przypadku małych lub �rednich inwestycji, dla których nie nale�y si� spodziewa�: 

• istotnego przenoszenia si� ruchu z innych tras lub; 

• generacji nowych podró�y w wyniku powstania inwestycji.  

Zastosowanie sieciowych metod prognostycznych (np. komputerowych modeli ruchu) 
konieczne jest w przypadku analizy inwestycji drogowych znacz�co zmieniaj�cych standard 
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poł�czenia �ródeł i celów ruchu, przede wszystkim w przypadku budowy nowych odcinków 
dróg. 

Metody takie zapewniaj� mo�liwo�� : 

• obliczenia prognozowanych nat��e� ruchu na odcinkach sieci drogowej w podziale na 
kategorie pojazdów (osobowe, dostawcze, ci��arowe itp.) i kategorie u�ytkowników (np. 
w podziale na motywacje podró�y: biznes, turystyka itp.); 

• obliczenia czasu podró�y pomi�dzy poszczególnymi w�złami sieci i wzdłu� 
wytypowanych korytarzy transportowych; 

•  stworzenia prognoz z uwzgl�dnieniem ró�nych scenariuszy rozwoju gospodarczego w 
skali kraju, regionu, województwa, powiatu; 

• uzyskania informacji sk�d dok�d odbywaj� si� podró�e, w tym okre�lenia dominuj�cych 
relacji,/ najcz��ciej u�ytkowanych tras 

• uzyskania informacji na temat rozkładu ruchu w�złach sieci transportowej, co jest istotne 
przy wymiarowaniu tych w�złów. 

Nale�y jednak zaznaczy�, �e w celu uzyskania wspólnej płaszczyzny do porównania 
poszczególnych wariantów realizacji tego samego projektu, lub te� ró�nych projektów, istotne 
jest przyj�cie jednakowych zało�e� prognostycznych, a przede wszystkim jednakowej 
prognozy wzrostu gospodarczego, mierzonego wzrostem Produktu Krajowego Brutto per 
capita. 

 

Prognozowane nat��enia ruchu (SDR) powinny zosta� okre�lone dla: 

• horyzontów czasowych:  

- w zakładanym pierwszym roku eksploatacji inwestycji; 

- 10 lat od chwili oddania inwestycji do u�ytku; 

- 20 lat od chwili oddania inwestycji do u�ytku. 

• wariantów: 

- wariantu odniesienia; 

- wszystkich analizowanych wariantów inwestycyjnych. 

• kategorii pojazdów: 

- samochodów osobowych; 

- samochodów dostawczych; 

- samochodów ci��arowych; 

- autobusów. 

Analiza finansowa 

Dla projektów dotycz�cych infrastruktury drogowej w ramach Interreg rozdział ten nie jest 
wymagany (nie jest konieczne przeprowadzenie analizy finansowej wraz z podaniem 
wska�ników finansowych, np. FNPV). 
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Analiza ekonomiczna 

Analiz� ekonomiczn� projektu nale�y przeprowadzi� w cenach stałych w PLN. 

Analiza ekonomiczna dostarcza wska�ników efektywno�ci ekonomicznej inwestycji,  
które pozwalaj� na stwierdzenie, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu 
widzenia. Przy uzyskaniu negatywnych wska�ników efektywno�ci (ujemnych) dalsza analiza 
inwestycji staje si� bezcelowa, a inwestycja powinna zosta� odrzucona. Wykonanie analizy 
ekonomicznej na etapie Studium Wykonalno�ci pozwala zatem na unikni�cie kosztownych 
prac projektowych dla inwestycji, które nie maj� uzasadnienia ekonomicznego. 

Ocena ekonomiczna dla projektów dotycz�cych infrastruktury drogowej w ramach ZPORR 
powinna nast�pi� w oparciu o: 

I. Dla projektów, których całkowity koszt realizacji wynosi powy�ej 5 mln Euro, 
nale�y przygotowa� analiz� kosztów i korzy�ci (CBA)4. 

II. Dla projektów od 1 mln do 5 mln Euro nale�y przygotowa� analiz� ekonomiczn� 
metod� wielokryterialn� (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem  
i podaniem w Studium Wykonalno�ci skwantyfikowanych korzy�ci generowanych 
przez projekt). 

III. Dla projektów poni�ej 1 mln Euro mo�na przygotowa� analiz� ekonomiczn� 
uproszczon� metod� wielokryterialn� – (analiza wielokryterialna bez potrzeby 
podawania skwantyfikowanych danych). 

 

Ad.I. - Analiza CBA (cost-benefits analysis) polega na obliczeniu miary ENPV 
(economic net present value, ekonomiczna warto�� bie��ca netto) oraz EIRR (economic 
internal rate of return, ekonomiczna wewn�trzna stopa zwrotu). Ocena ekonomiczna mo�e 
równie� by� zastosowana   przy wyborze opcji projektu. Wybrana opcja powinna cechowa� 
si� najwy�sz� EIRR, chyba, �e wymagane dla niej nakłady s� niemo�liwe do sfinansowania. 
Obliczenie ENPV oraz EIRR powinno obejmowa� po stronie kosztów zdyskontowan� sum� 
nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania, natomiast po stronie korzy�ci, sum� 
oszacowanych w pieni�dzu korzy�ci, takich jak zmniejszenie czasu podró�y, zmniejszenie 
kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie emisji 
zanieczyszcze�. Obliczenie to powinno by� przeprowadzone zgodnie z uznanymi praktykami 
mi�dzynarodowymi.  

Do oblicze� ENPV nale�y przyj�� stop� dyskonta 6%, a analiz� przeprowadzi� w cenach 
stałych. 
Analiza ekonomiczna powinna zawiera� zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) netto (bez 
VAT), wykonane na podstawie kosztorysu sporz�dzonego w ramach analizy technicznej, 
uzupełnione o szacunek kosztów niematerialnych (np. koszty projektów, nadzorów itp.) oraz 
kosztów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomo�ci� w celach budowlanych . ZZK 
nale�y wykona� dla wszystkich analizowanych wariantów. Istotne jest tak�e okre�lenie 
kosztów w poszczególnych latach okresu budowy (na podstawie harmonogramu zało�onego 
w analizie technicznej) oraz oszacowanie kosztów utrzymania poszczególnych wariantów 
inwestycji w całym zało�onym okresie analizy. 

                                                 
4 Dotyczy wył�cznie Działania 1.1. Dla projektów powy�ej 1 mln Euro 
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Ad. II. - Dla projektów o warto�ci pomi�dzy 1 mln Euro, a 5 mln Euro nale�y 
oszacowa� w wielko�ciach naturalnych korzy�ci generowane przez projekt. Oszacowane 
wielko�ci nale�y podzieli� pomi�dzy poni�sze kategorie od nr: 2 do 4. W przypadku kategorii 
nr 1 i nr 5, nale�y szczegółowo opisa� w jaki sposób  zostan� poprawione warunki 
eksploatacji istniej�cej infrastruktury oraz jaki wpływ na �rodowisko b�dzie miał projekt 
(je�eli wykonanie oceny oddziaływania na �rodowisko nie jest wymagane): 

 
1. Poprawa wykorzystania istniej�cej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub 

rozbudowa); 
2. Redukcja liczby wypadków (szt./rok);  
3. Oszcz�dno�� czasu podró�y (osobogodziny/rok); 
4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwi�kszonej �redniej 

pr�dko�ci przejazdu lub poprawy stanu nawierzchni w zł/rok); 
5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na �rodowisko. 
 

Ad. III. - W przypadku projektów poni�ej 1 mln Euro nale�y zastosowa� 
analiz� ekonomiczn� uproszczon� metod� wielokryterialn�, która polega na 
opisie przez beneficjenta ko�cowego poni�szych kwestii (bez potrzeby podawania 
skwantyfikowanych danych): 

   
1. Poprawa eksploatacji istniej�cej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub 

rozbudowa);  
2. Redukcja liczby wypadków;  
3. Oszcz�dno�� czasu podró�y; 
4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów; 
5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na �rodowisko.  
 

Analiza wra�liwo�ci 

Analiza ta wymagana jest jedynie dla projektów o warto�ci powy�ej 5 mln Euro.  

Na etapie realizacji inwestycji mo�e si� okaza�, �e cz��� parametrów ró�ni si�  w porównaniu 
z zało�eniami przyj�tymi w analizie kosztów i korzy�ci. Z tego powodu nale�y przeprowadzi� 
testy wra�liwo�ci wyników analizy na jej podstawowe parametry, za które najcz��ciej uznaje 
si� z jednej strony – koszty budowy, z drugiej – oszcz�dno�ci czasu u�ytkowników, które 
zale�� od przyj�tych prognoz ruchu. Konieczno�� wykonania tych testów wynika z faktu, �e 
na tym etapie analiz koszty inwestycyjne nie mog� by� precyzyjnie okre�lone, natomiast 
prognozy ruchu zawsze obarczone s� niepewno�ci�. Poni�sza tabela zawiera przykładow� 
analiz� wra�liwo�ci wska�nika EIRR na warto�� kosztów budowy oraz kosztów czasu. 

Warto�� EIRR w zale�no�ci od warto�ci kosztów budowy i prognozowanego ruchu: 

 

Koszty budowy -20% +0% +20% 
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Prognozowany ruch 

-20%    

+0%    

+20%    

 

III.5 Regionalna Infrastruktura Edukacyjna 

Symulacje finansowe nale�y przedstawi� w okresie najbli�szych 10 lat, ale analiz� (np. 
obliczenie wska�ników finansowych) nale�y obj�� okres technicznego �ycia projektu,. Jako 
okres technicznego �ycia projektu nale�y przyj�� okres 20 lat. 

Analiza techniczna i/lub technologiczna 

Opis stanu aktualnego  

Nale�y poda� liczb� budynków, oceni�  ich dotychczasow� funkcjonalno�� oraz okre�li� 
potrzeby co do dalszego ich  wykorzystania 

 

W punkcie tym mo�na równie� poda� rodzaje dodatkowych usług, które s� realizowane 
w budynkach (szkoły wy�sze biblioteka, sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, sklepy).  

 

Po za tym mo�na poda� cechy fizyczne terenu i obiektów: powierzchni� terenu 
zabudowanego, powierzchni� budynków, kubatur� budynków (szczegółowy plan), 
powierzchni� terenów niezabudowanych.. 

 

Nale�y równie� poda� liczb� u�ytkowników (na dzie�, sezon, rok) i maksymaln� pojemno�� 
obiektów (pod wzgl�dem technicznym i logistycznym). 

 

Ocena techniczna projektu 

 

W punkcie tym nale�y opisa� charakterystyczne cechy technologii wraz z porównaniem do 
alternatywnego wariantu technicznego osi�gni�cia celu projektu.  

 

Nale�y równie� poda� architektoniczne i konstrukcyjne cechy obiektu realizowanego 
w ramach projektu oraz przeprowadzi� ocen� zdolno�ci realizacji celów przez te placówki w 
kontek�cie zwi�kszenia liczby u�ytkowników  
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Techniczne cechy i układ budynków:  
��parametry techniczne projektowanych sal. Wykazanie zbie�no�ci z celami 

edukacyjnymi (laboratoria, komunikacja); 
��logika dostosowania budynku do poszczególnych celów. Opis funkcjonalno�ci 

rozwi�za� technicznych, wyposa�enia; 
��przedstawienie sposobu zasilania budynku w media, wewn�trzne sieci, rodzaj paliw 
��wewn�trzne i zewn�trzne systemy komunikacyjne (parkingi, korytarze);  
��znacz�ce techniczne elementy, takie jak szczególnie wa�ne architektoniczne 

konstrukcje, laboratorium albo specjalistyczne wyposa�enie;   
��ocena dostosowania wyposa�enia i jego tempa zu�ycia do celów. 

Ocena programu edukacyjnego zwi�zanego z przedsi�wzi�ciem 

Nale�y okre�li� efektywno�� dotychczasowych działa� dydaktycznych oraz opisa� planowany 
program edukacji ze szczególnym uwzgl�dnieniem: 

��jako�ci pedagogicznego materiału; 
��dostosowania programu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy; 
��wzmacniania bazy naukowo-badawczej; 
��poziomu przygotowania i zaanga�owania kadry nauczycielskiej, sposobu rekrutacji 
��aspektów zwi�zanych z wyrównywaniem szans, obszarem geograficznym. 

 

 

III.6 Infrastruktura Kulturowa 

Symulacje finansowe nale�y przedstawi� na okres najbli�szych 10 lat, ale analiz� (np. 
obliczenie wska�ników finansowych) nale�y obj�� okres technicznego �ycia projektu, czyli 
okres 20 lat. 

Jako rok przekazania ka�dego zadania inwestycyjnego do eksploatacji nale�y przyj�� rok 
nast�pny po roku zako�czenia budowy danego zadania. 

Wszystkie obliczenia wykonywane s� dla całego projektu, przedsi�wzi�cia. 

Analiza techniczna i/lub technologiczna  

Ocena techniczna projektu 

 

Nale�y opisa� charakterystyczne cechy technologii i odnie�� si� do alternatywnego wariantu 
technicznego osi�gni�cia celu projektu.  

 

Poza tym nale�y poda� architektoniczne i konstrukcyjne cechy obiektu realizowanego  
w ramach projektu. 
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Nale�y równie� przedstawi� techniczne cechy, rozwi�zania przestrzenne i funkcjonalne:  
��parametry techniczne;  
��logik� dostosowania budynku do poszczególnych celów. Nale�y opisa� 

funkcjonalno�ci rozwi�za� technicznych i wyposa�enia; 
��sposób zasilania budynku w media, wewn�trzne sieci, rodzaj paliw; 
��wewn�trzne i zewn�trzne systemy komunikacyjne (parkingi, korytarze);  
��szczególnie wa�ne rozwi�zania architektoniczne; 
��ilo�� miejsc (np. dla sal widowiskowych). 

 

Aktualne zasoby i obiekty 

 

W punkcie tym nale�y oceni� zasoby i potencjał kulturowy. Nale�y te� oceni� funkcjonalno�� 
istniej�cych obiektów. 

 

Poza tym nale�y opisa� rodzaje dodatkowych usług, które realizuj� te obiekty (biblioteka, 
sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, stołówki, sklepy itp.). 

 

Nale�y tak�e poda� cechy fizyczne terenu/obiektów: powierzchnia terenu zabudowanego, 
powierzchnia budynków, kubatura budynków, powierzchnia terenów niezabudowanych, ilo�� 
miejsc w poszczególnych usługach oraz liczb� odwiedzaj�cych te obiekty osób (na dzie�, 
sezon, rok) i maksymaln� pojemno�� obiektu. 
 
W punkcie tym nale�y równie� przedstawi� warto�� kulturaln� obiektu – np. wpisany do 
rejestru zabytków. 

 

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 

 

Nale�y okre�li� alternatywny wariant dotycz�cy zarówno sposobu osi�gni�cia celu (inny 
zakres prac, przystosowanie obiektu do innej ilo�ci zwiedzaj�cych, inn� metod� osi�gni�cia 
celu, inne wykorzystanie obiektu). Nale�y okre�li� równie�, jakie byłyby efekty zaniechania 
inwestycji. 
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Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 

Aktualny program kulturowy. 

 

Nale�y poda�: 
o jako�� programu kulturowego,  
o potencjał instytucjonalny inwestora oraz efektywno�� jego dotychczasowych działa�.  

Nale�y równie� okre�li� potrzeby i opisa� osi�gni�cia, kadry. 

Ocena programu kulturowego zwi�zanego z przedsi�wzi�ciem i 
oferty uzupełniaj�cej 

Ocena mo�e zawiera�: 
��list� oferowanych usług dla ludno�ci wraz z usługami towarzysz�cymi (typu 

informacja i usługi gastronomii, wewn�trzny transport); 
��opis programu kulturalnego /artystycznego  zaplanowanego dla o�rodka kulturalnego; 
��poziom przygotowania i zaanga�owania kadry;  
��okre�lenie czynników warto�ciuj�cych dziedzictwo kulturowe. 

 

III.7 Systemy ochrony powietrza 

Rozdział ten obejmuje takie inwestycje jak modernizacje kotłowni oraz budow� 
Infrastruktury do produkcji i przesyłu energii odnawialnej. 

 

Symulacje finansowe nale�y przedstawi� na okres najbli�szych 10 lat, ale analiz� (np. 
obliczenie wska�ników finansowych) nale�y obj�� okres technicznego �ycia projektu, 
zgodnie z zaleceniami OECD 25 lat. 

 

 

Analiza techniczna i/lub technologiczna  

Ocena techniczna projektu 

 

Nale�y opisa� charakterystyczne cechy technologii i odnie�� si� do alternatywnego wariantu 
technologicznego osi�gni�cia celu projektu, oceny nowoczesno�ci i wykorzystania 
nowoczesnej  technologii, a tak�e odnie�� si� do przeprowadzonych bada�  w instytucjach do 
tego powołanych. 
• Rodzaje spalanych paliw; 
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• Ocena pozostało�ci poprocesowych i sposób zagospodarowania; 
• Procent spalenia cz��ci organicznych; 
• Sprawno�� procesu; 
• Elastyczno�� zastosowanych urz�dze�; 
• Bezpiecze�stwo; 
• Awaryjno��;  
• Inne czynniki ryzyka technicznego. 

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 

 

Konieczne jest równie� przedstawienie analizy alternatywnych mo�liwo�ci rozwi�za� z 
zakresu projektu, a tak�e alternatywnej lokalizacji �ródła. Nast�pnie nale�y uzasadni� ilo�� 
podł�czanych odbiorców. Nale�y tak�e przedstawi� analizowane warianty wykorzystania 
pozostało�ci poprocesowych oraz wykaza�, �e zastosowano wariant techniczny zapewniaj�cy 
osi�gni�cie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilo�� i szkodliwo�� dla 
�ycia, zdrowia ludzi lub dla �rodowiska, odpadów i innych emisji powstaj�cych wskutek 
termicznego przekształcania paliw b�dzie jak najmniejsza.  

Nale�y poda� mo�liwo�� odnawialno�ci surowca oraz odnie�� si� do wykorzystania 
lokalnych �ródeł (tak�e mo�liwo�ci). 

 

W studium nale�y przedstawi� wnioski z analizy. 

 

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 

Opis surowca. Ryzyko zwi�zane z rynkiem surowców 

Nale�y poda�: 

• pochodzenie surowca, 
• organizacj� dostaw.  

Nale�y okre�li�: 

• rynek dostaw,  
• stopie� uzale�nienia od dostawcy,  
• mo�liwo�� zmiany dostawcy, 
• mo�liwo�� zmiany paliwa – okre�lenie bariery technologicznej (koszt przystosowania 

technologii do alternatywnego paliwa),  
• ceny surowca. 

Ocena rynku odbiorców  

Nale�y okre�li� rodzaj odbiorców oraz odpowiedzie� na nast�puj�ce pytania:   
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• Czy zapewniony jest odbiór energii?  
• Czy zapotrzebowanie na energi� ciepln� którego� z odbiorców wpływa w znacz�cy 

sposób  na funkcjonowanie systemu? W przypadku wyst�powania zjawiska zale�no�ci 
nale�y oceni� jego kondycj� finansow�, stan energetyczny budynku.  

Nale�y równie� wyszczególni� najwi�kszych odbiorców i ich zapotrzebowanie na energi� 
i moc w skali roku.  

Opis systemu zarz�dzanego przez inwestora przed i po 
realizacji  

Nale�y okre�li�: 
• parametry dla całego systemu i planowanego przedsi�wzi�cia;  
• bilans stanu energetycznego przed i po (dotyczy tych samych odbiorców). Je�eli np. 

nast�puje modernizacja sieci ciepłowniczej i jej rozbudowa w punkcie �ródło nale�y 
wyszczególni� �ródła ciepła, z których dotychczas korzystali przyszli odbiorcy. W 
przesyle nale�y oddzielnie przedstawi� straty ciepła przed i po modernizacji dla 
modernizowanych odcinków a oddzielnie wyszczególni� nowe inwestycje.  

�ródło 

Nale�y poda� opis �ródła ciepła przed i po modernizacji.  

 

Podstawowe parametry dla stanu przed i po modernizacji: 
• moc [kW],  
• rodzaj paliwa,  
• warto�� opałowa [kJ/kg lub dla paliw gazowych kJ/m3] 
• sprawno�� [%], 
• urz�dzenia do ograniczania emisji,  
• wysoko�� emitora [m], 
• Elastyczno�� [%]. 

 
Nale�y okre�li�: niezawodno��, bezpiecze�stwo, elastyczno�� �ródła, a tak�e problemy 
eksploatacyjne w stanie aktualnym. Nale�y równie� poda� warto�� ksi�gow� (netto i brutto) 
oraz rok zainstalowania kotłów.  

 

Przesył 

Dla stanu przed i po nale�y okre�li� straty ciepła [GJ/rok]. 

Nale�y tak�e poda� rodzaj sieci (nisko lub wysokoparametrowe, kanałowe, napowietrzne, 
preizolowane, łupinowe, inne), ich długo�ci , rok budowy, �rednice. 
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Odbiór 

Dla odbiorów nale�y przeprowadzi� ocen� stanu energetycznego budynków. Podstawowymi 
danymi umo�liwiaj�cymi ocen� stanu energetycznego budynków s�: powierzchnia, kubatura, 
współczynniki cieplne budynków, wielko�ci powierzchni docieplanych, ilo�ci powierzchni� i 
typy okien, rodzaj instalacji, ilo�� i rodzaje grzejników, rodzaje zaworów, podzielniki ciepła, 
odpowietrzanie. Mo�na tak�e powoła� si� na przeprowadzony audyt energetyczny. 

W punkcie tym nale�y równie� poda� aktualne i planowane zapotrzebowanie na energi� 
ciepln�. W przypadku nowych podł�cze� nale�y wykaza� je oddzielnie. 

 

III.8 Systemy ochrony ziemi 

Rozdział ten obejmuje takie inwestycje jak składowiska odpadów oraz spalarnie odpadów. 

 

Analiza techniczna i/lub technologiczna  

Ocena techniczna projektu 

 

Opis charakterystycznych cech technologii i odniesienie si� do alternatywnego wariantu 
technicznego osi�gni�cia celu projektu.  

Składowiska odpadów  

• Wielko�� składowiska: powierzchnia i kubatura do wykorzystania; 

• Charakterystyka techniczna wysypiska, mo�liwo�ci rozbudowy, przewidywany okres 
u�ytkowania, system drena�u, odbioru i oczyszczania odcieków, rodzaj uszczelnienia, 
obszar ograniczonego u�ytkowania; 

• Eliminowanie emisji metanu (i jego ewentualne wykorzystanie) – przedstawienie 
technologii, wskazanie odbiorców energii, przedstawienie warunków, na jakich ma by� 
sprzedawany metan;  

• Przedstawienie opisu terenu, ł�cznie z jego charakterystyk� hydrologiczn� i geologiczn� 
oraz informacji umo�liwiaj�cych przeprowadzenie oceny potencjalnego oddziaływania na 
�rodowisko; 

 
• Informacje dotycz�ce przewidywanych metod eksploatacji, monitorowania i kontroli 

wysypiska; 
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• Informacje o przewidywanych metodach likwidacji wysypiska oraz jego kontroli  
i utrzymania po likwidacji. 

Kompostownie  

• Opis działa�, jakie zostan� podj�te na wcze�niejszych etapach procesu gromadzenia 
odpadów w celu zapewnienia produkcji kompostu o jako�ci akceptowalnej dla rynku. 
Opis procesu oddzielnego gromadzenia i przetwarzanie materiału; 

 
• Opis zastosowanej metody kompostowania, ł�cznie z charakterystyk� produktu 

ko�cowego, jak równie� ostatecznego przeznaczenia poszczególnych rodzajów odpadów 
(odpady ogrodowe, organiczne, domowe, osad z oczyszczalni �cieków, odpady z hodowli 
zwierz�t itp.).  

Punkty przeładunkowe odpadów 

• Liczba i lokalizacja punktów przeładunkowych odpadów, ustalone na podstawie analiz 
optymalizacyjnych przeprowadzonych z uwzgl�dnieniem odległo�ci i wykorzystywanych 
dróg, liczby i rodzajów samochodów, itp. (w celu ograniczenia do minimum skutków 
ekologicznych i ekonomicznych) a tak�e dopuszczalna ładowno�� samochodów, czy s� 
dopuszczone do ruchu po drogach gminnych. Nale�y równie� poda� przewidywane 
działania  przeciwdziałaj�ce ska�eniu terenu oraz zachowania zdrowia i bezpiecze�stwa 
pracowników. 

Sortownie 

• Opis poszczególnych elementów systemu, odpowiednio do przewidywanych kanałów 
przepływu odpadów; typ systemu sortowania (r�czny, mechaniczny, chemiczny, mieszany 
itp.); wydajno�� proponowanego systemu w odniesieniu do zakładanych celów 
ilo�ciowych istniej�cego planu zagospodarowania odpadów. Nale�y równie� poda� 
rodzaje sortowanych odpadów. 

Likwidacja niekontrolowanych wysypisk i rekultywacja 

• Plan likwidacji istniej�cych niekontrolowanych „dzikich” wysypisk, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem �rodków kontroli i monitorowania emisji metanu (o ile wyst�puje), 
odcieków, infiltracji do warstw wodono�nych, rzek itp.;  

• Ostateczne zagospodarowanie terenu po likwidacji wysypiska; 
• Opis metody stosowanej do rekultywacji. 

Spalarnie 

• Rodzaje spalanych odpadów; 
• Działania, które zostan� podj�te we wczesnych fazach procesu gromadzenia odpadów w 

celu poprawienia efektywno�ci spalania oraz unikni�cia powstawania niepotrzebnych 
odpadów; 

• Opis zastosowanej metody i technologii, lokalizacji, wytwarzanie energii oraz �rodków 
kontroli jako�ci;  

• Ocena pozostało�ci poprocesowych i sposób zagospodarowania; 
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• Procent spalenia cz��ci organicznych; 
• Sprawno�� procesu; 
• Elastyczno�� zastosowanych urz�dze�; 
• Bezpiecze�stwo; 
• Awaryjno�� (okre�li� koszty remontów); 
• Inne czynniki ryzyka technicznego; 
• Ocena nowoczesno�ci i  wykorzystania nowoczesnych technologii. Jako tradycyjn� nale�y 

przyj�� metod� klasycznego spalania, lecz z wysoce efektywn� instalacj� oczyszczaj�c� 
spaliny. Do metod nowoczesnych i ju� sprawdzonych zaliczy� nale�y tak�e metody 
zgazowania (zwane równie� piroliz� lub odgazowaniem) wraz z dopalaniem 
wytworzonych gazów i oczyszczaniem spalin, oraz metody spalania fluidalnego wraz  
z wysokosprawn� instalacj� oczyszczania spalin. 

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 

Zgodnie z wymogami prawa odpady, których nie udało si� podda� odzyskowi, powinny by� 
tak unieszkodliwiane, aby składowane były wył�cznie te odpady, których unieszkodliwienie 
w inny sposób było niemo�liwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. St�d te� optymalizacja ekologiczna rozwi�zania, 
podyktowana przepisami prawa, odgrywa zasadnicz� rol�. 

 

W podrozdziale nale�y przeprowadzi� analiz� alternatywnych mo�liwo�ci rozwi�za� zakresu 
projektu (czyli alternatywnego projektu), budowy stacji przeładunkowych, dostawy odpadów 
do innego składowiska (np. w s�siedniej gminie), alternatywnej lokalizacji składowiska, 
budowy składowiska mi�dzygminnego.  

 

W przypadku składowania odpadów nale�y wykaza� brak zasadno�ci odzysku  
i unieszkodliwiania, dla odpadów unieszkodliwianych odniesienie si� do wariantu odzysku.  

  

W przypadku projektu niezwi�zanego bezpo�rednio z jednym systemem nale�y przedstawi� 
wynik analizy alternatywnych metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Nale�y tak�e przedstawi� wyniki analizy wariantów wykorzystania metanu do celów 
energetycznych i unieszkodliwiania odcieków.  
 
W przypadku spalarni nale�y wykaza�, �e zastosowano wariant techniczny, który zapewnia 
osi�gni�cie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilo�� i szkodliwo�� dla 
�ycia, zdrowia ludzi lub dla �rodowiska, odpadów i innych emisji powstaj�cych wskutek 
termicznego przekształcania odpadów (pozostało�ci z termicznego przekształcania odpadów) 
b�dzie jak najmniejsza. 

 

W studium nale�y przedstawi� wnioski z analizy. 
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Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 

Opis surowca. Morfologia odpadów 

Rodzaj, ilo��, morfologia i �ródło pochodzenia odpadów, które maj� by� składowane 
i poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 

Ocena ryku odbiorców surowców wtórnych 

Nale�y okre�li� czy zapewniony jest odbiór surowców wtórnych i kompostu oraz  
przedstawi� organizacj� procesu, polityk� cenow�, warunki dostaw. 

Ocena warto�ci rezultatu. 

Nale�y okre�li� liczb� populacji korzystaj�cej z rezultatu oraz przedstawi� rodzaj rezultatu 
(efektu ekologicznego) i jego warto�ci, a tak�e okre�li� roczn� mo�liwo�� 
unieszkodliwiania odpadów wyra�onej w Mg/rok i w m3/rok. Dotyczy to 
przykładowo takich działa�, jak przetworzenie lub unieszkodliwienie odpadów 
(spalanie, kompostowanie, inne działania fizykochemiczne) oraz usuwanie, 
czyszczenie gruntów, składowanie odpadów niebezpiecznych itp. W przypadku 
zbiórki odpadów podanie planowanej ilo�ci odpadów do zebrania w Mg lub m3/rok. 

Deponowanie odpadów  

 

Deponowanie odpadów przed realizacj� Po realizacji  

Ilo�� odpadów    m3/rok 

Kategoria odpadów    

Czas napełniania składowiska   Lata 

Nale�y: 

• wyszczególni� ilo�ci odpadów, sposób ich gromadzenia i transportu, sposób 
segregacji;  

• poda� informacj� odno�nie ewentualnych decyzji zobowi�zuj�cych 
inwestora do podj�cia działa� zmierzaj�cych do likwidacji uci��liwo�ci 
�ródła; 

• dla składowisk odpadów przedstawi� wielko�ci produktu to�samego  
z efektem rzeczowym, tj. pojemno�� geometryczn� niecki składowiska w 
m3, masy odpadów, która mo�e zosta� zło�ona na składowisku. 
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Zmniejszanie obj�to�ci 

 

Rezultaty ilo�ciowe i jako�ciowe: 

 

 

Ograniczenie ilo�ci unieszkodliwianie odpadów przed 
realizacj� 

Po 
realizacji 

 

ODPADY OBOJ
TNE    

Całkowita ilo�� odpadów oboj�tnych   Mg/a 

Pozostało�ci poprocesowe    Mg/a 

Przynale�no�� pozostało�ci poprocesowych po odpadach 
komunalnych do kategorii odpadów  

  - 

ODPADY NIEBEZPIECZNE    

Całkowita ilo�� odpadów niebezpiecznych   Mg/a 

Pozostało�ci poprocesowe    Mg/a 

Przynale�no�� pozostało�ci poprocesowych po odpadach 
przemysłowych do kategorii odpadów  

  - 

ODPADY INNE NI� NIEBEZPIECZNE I OBOJ
TNE    

Całkowita ilo�� odpadów innych ni� niebezpieczne i 
oboj�tne 

  Mg/a 

Pozostało�ci poprocesowe   Mg/a 

Przynale�no�� pozostało�ci poprocesowych do kategorii 
odpadów  

  - 

 

Odzysk 

Nale�y okre�li� jakie odpady wykorzystano w cało�ci lub w cz��ci substancji, materiały lub 
energi�, a tak�e okre�li� ilo��. 

 

Okre�lenie planowanych działa� powinno by� przeprowadzone wg zał�cznika 4 Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

Spalanie 

Nale�y wykaza�, �e nie zostan� przekroczone standardy emisyjne, okre�lone na podstawie 
odr�bnych przepisów oraz, �e pozostało�ci powstaj�ce w wyniku działalno�ci zwi�zanej  
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem b�d� poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane  
z zachowaniem ustawowych wymaga�. 
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Poza tym nale�y skwantyfikowa� efekt ekologiczny z podziałem na efekt emisji 
zanieczyszcze� w stosunku do alternatywnego wariantu, czyli dla dotychczasowo 
stosowanego zasilania obiektu i efekt ograniczenia ilo�ci odpadów. Je�li w wyniku 
proponowanej technologii powstaj� produkty odpadowe jak: balast, popioły, �u�le, pyły itp., 
nale�y okre�li� sposób post�powania z tymi odpadami. 

Unieszkodliwianie 

Okre�lenie planowanych działa� powinno by� przeprowadzone wg zał�cznika 5 Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.). Je�li w 
wyniku proponowanej technologii powstaj� produkty odpadowe jak: balast, popioły, 
�u�le, pyły, odpady z neutralizacji itp. Nale�y przedstawi� sposób post�powania z 
tymi odpadami. 

Rekultywacja 

Nale�y okre�li� wielko�� gruntu, jaki b�dzie zrekultywowany, (powierzchnia 
rekultywacji lub obj�to�� gruntu, je�li wynika to z technologii). 

 

Rekultywacja terenów  przed 
realizacj� 

po 
realizacji 

 

Powierzchnia rekultywowanego terenu   ha 

Ilo�� odpadów poddanych unieszkodliwieniu   ton 
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IV Słownik 
  

SYSTEM - obejmuje oczyszczalni� wraz ze zlewni�, czyli kanalizacj� zasilaj�c� 
oczyszczalni�. 

 

ZADANIE - wyodr�bniona technicznie cz��� przedsi�wzi�cia inwestycyjnego wymagaj�ca 
oddzielnego pozwolenia na budow�.  

 

PROJEKT (PRZEDSI
WZI
CIE) - działanie zmierzaj�ce do osi�gni�cia konkretnego celu 
na podstawie zmian w systemie. Projekt jest sum� zada� (zarówno wnioskowanych jak i 
pozostałych). Wi�c b�d� to zmiany zarówno po stronie systemów kanalizacyjnych jak i 
oczyszczalni �cieków planowane do wykonania przez inwestora. W przypadku projektów 
w trakcie realizacji, (czyli dobudowa cz��ci systemu) s� to pozostałe do wykonania zadania 
inwestycyjne wnioskodawcy zmierzaj�ce do osi�gni�cia celu. Inwestorem mo�e by� 
pojedynczy podmiot działaj�cy w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadaj�cych ten 
sam cel i działaj�cych w wymaganych ramach organizacyjnych.  

 

ETAP PROJEKTU – wyst�puje wówczas, gdy oprócz zada� realizowanych  na  tym etapie 
(wnioskowanych) osi�gni�cie celu wymaga realizacji innych zada� składaj�cych si� na 
kompleksowy projekt. Je�li aktualny wniosek obejmuje etap projektu to studium 
wykonalno�ci i tak nale�y przygotowa� dla całego projektu. 

 

GRUPA PROJEKTÓW – je�eli dla osi�gni�cia celu przedsi�wzi�cie składa si� z kilku 
projektów. Gdy projekty s� zlokalizowane w tym samym obszarze i maj� ten sam cel, gdy 
nale�� do ogólnego planu tego obszaru, gdy nadzorowane s� przez ten sam podmiot 
odpowiedzialny za osi�gni�cie celów. Studium Wykonalno�ci nale�y wykona� dla projektu, a 
w przypadku grupy projektów dla całej grupy. 
 

 

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpo�redni, materialny efekt 
realizacji przedsi�wzi�cia mierzony konkretnymi wielko�ciami (długo�� sieci, przepustowo�� 
oczyszczalni itp.). 

 

REZULTATY - bezpo�rednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub 
projektu. Rezultaty dostarczaj� informacji o zmianach, jakie nast�piły w wyniku wdro�enia 
programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpo�rednio po uzyskaniu przez nich 
wsparcia. 

 

ODDZIALYWANIE - konsekwencje dla bezpo�rednich adresatów po zako�czeniu ich 
udziału w projekcie lub po zako�czeniu danej inwestycji, a tak�e po�rednie konsekwencje dla 
innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu. 
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NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOW
 – nakłady inwestycyjne poniesione  
w okresie budowy. Obejmuj� prace przygotowawcze (Studia Wykonalno�ci, prace 
projektowe) i nakłady na rzeczowy maj�tek trwały. 

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na �rodki trwałe niezb�dne do 
eksploatacji (ruchome �rodki trwałe), nakłady na remonty generalne powi�kszaj�ce warto�� 
�rodków trwałych, nakłady odtworzeniowe. 
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