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załącznik nr 6  – pozostałe przedsięwzięcia  
 
 
 

Przedsięwzięcia warunkowe: 
 

I. Jasielska strefa usług publicznych. 
 

str. 2 

II. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII. 
 
 

str.8 

III. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno – ściekowej miast i gmin na 
terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące 
Program Strategiczny „Błękitny San”).  
 

str. 14 

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Strategicznego 
Błękitny San w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. 
 

str. 14 

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Strategicznego 
Błękitny San w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM. 

str. 18 
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I. Jasielska strefa usług publicznych. 
 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Jasielska strefa usług publicznych (JUSP), na które składają się następujące projekty: 
1) Poprawa jakości i dostępności usług technicznych, w tym: 
a) Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej. 
b) Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. 
c) Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
d) Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej. 
e) Poprawa jakości dróg. 
2) Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. 
3) Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
4) Poprawa dostępności usług zdrowotnych. 
5) Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierających 
modernizację świadczenia usług publicznych. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle: projekt  1a oraz projekt  1b  
Miasto Jasło: projekty  1 c-e (w zakresie RPO WP), 2 oraz 5 
Gmina Jasło : projekt 1e (w zakresie PROW) 
Powiat Jasielski: projekt nr 3 oraz nr 4 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie „Jasielska Strefa Usług Publicznych” jest unikatowym w skali Polski przedsięwzięciem,  

w którym z inicjatywy samorządów lokalnych podjęto próbę wypracowania i wdrożenia 

usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do doskonalenia świadczenia usług 

publicznych. Realizacja projektów ujętych w ramach przedsięwzięcia JUSP ma się przyczynić do zniwelowania 

dysproporcji w poziomie świadczenia usług publicznych dzielących powiat jasielski od powiatów 

świadczących usługi publiczne na co najmniej przeciętnym poziomie w kraju. Perspektywicznym 

zamierzeniem określonych w JUSP działań jest również znaczący wzrost uczestnictwa mieszkańców gmin 

powiatu jasielskiego w decydowaniu o kierunkach jego rozwoju oraz ożywienie i rozprzestrzenianie procesów 

rozwojowych w powiecie. 

Celem głównym przedsięwzięcia „Jasielska Strefa Usług Publicznych” jest wdrożenie systemowego  

i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego 

(teren powiatu jasielskiego), który tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego – partnerzy 

projektu: Miasto Jasło, Gmina Brzyska, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina 

Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec, Powiat Jasielski. 

Na podstawie przeprowadzonych w 2013 r. badań i diagnoz m.in. Diagnozy stanu społecznego 

zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego czy Diagnozy Kapitału intelektualnego 

gmin powiat jasielskiego opracowana została Zintegrowana Strategia Świadczenia usług publicznych dla 

jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020, w której ujęte zostały projekty składające się na 

przedsięwzięcie Jasielska strefa usług publicznych. Projekty ujęte w ramach JUSP  koncentrują się na 

działaniach, których zasięg wykracza poza granice pojedynczych gmin, co odpowiada nowoczesnemu 

podejściu do zarządzania lokalnymi usługami publicznymi. 

Celem strategicznym przedsięwzięcia Jasielska strefa usług publicznych jest poprawa dostępności do usług 

publicznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu oraz poprawie jakości życia mieszkańców 
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jasielskiego obszaru funkcjonalnego. Realizacja tego celu ma przyczynić się do zniwelowania dysproporcji  

w poziomie świadczenia usług publicznych pomiędzy jasielskim obszarem funkcjonalnym a obszarami,  

w których usługi publiczne są dostarczane na co najmniej przeciętnym poziomie w kraju, w szczególności  

w zakresie: 

- usług komunalnych i zaopatrzenia w energię, 

- usług komunikacyjnych i transportu publicznego, 

- edukacji, 

- kultury, 

- opieki zdrowotnej. 

Działania planowane w zakresie Jasielskiej strefy usług publicznych wpisują się w cele określone  
w Kontrakcie terytorialnym. 
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie projektu 1d Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej oraz 1e 
Poprawa jakości dróg przyczyni się do poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej 
województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, w tym 
wzmocnienia drogowych powiązań komunikacyjnych miast powiatowych między sobą oraz Rzeszowem, 
budowy obwodnic miejscowości z dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w tym zwłaszcza ruchu 
ciężkiego) oraz rozwoju infrastruktury i sieci kolejowej. 
 W ramach projektu Poprawa jakości dróg planuje się budowę drogi wojewódzkiej KG2 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (Lider: Miasto Jasło, źródło finansowania RPO WP) oraz budowę, przebudowę, modernizację 
sieci dróg powiatowych i gminnych na obszarze jasielskiego obszaru funkcjonalnego (Lider: Gmina Jasło, 
źródło finansowania PROW). W ramach projektu Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej realizowana 
będzie budowa dworca multimodalnego w Jaśle  wraz z dwoma dworcami przesiadkowymi oraz działaniami 
mającymi na celu usprawnienie komunikacji dla pojazdów komunikacji zbiorowej. W związku z tym, że obszar 
projektu obejmuje zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni dworców kolejowych, dworca 
autobusowego oraz zatok dla autobusów i busów jego realizacja przyczyni się do rewitalizacji utraconych 
funkcji, poprawy dostępności zewnętrznej oraz wewnętrznej powiatu jasielskiego z Rzeszowem oraz innymi 
miastami. Zwiększy również  ilość osób korzystających z transportu kolejowego, autobusowego jak również z 
miejskiego transportu publicznego. W ramach projektu planuje się zakup niskoemisyjnego taboru.  Dzięki 
budowie parkingów możliwe będzie pozostawienie samochodu i skorzystanie z komunikacji kolejowej, 
autobusowej czy miejskiej komunikacji samochodowej. Możliwe będzie również wypożyczenie rowerów.  
Realizacja projektu 1b Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przyczyni się do 
osiągnięcia  celu Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Województwa.  
W ramach projektu będą realizowane działania mające na celu wykorzystanie OZE z podłączeniem do sieci 
elektroenergetycznej (kolektory słoneczne, fotowoltaika, przebudowa oświetlenia ulicznego  
z wykorzystaniem OZE, oświetlenie hybrydowe). 
Realizacji celu rozwojowego Lepsze gospodarowanie wodami - Zmniejszanie dysproporcji  
w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, będzie służyć realizacja 
projektu 1a Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej. W ramach projektu 
realizowane będą działania polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
budowie/modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego (powiat jasielski) 
oraz budowie, rozbudowie sieci wodociągowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie 
jasielskiego obszaru funkcjonalnego.  
Projekt 1c Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego, polegający na budowie wałów 
przeciwpowodziowych oraz doposażeniem OSP oraz Centrów Zarządzania Kryzysowego wpisuje się w cel 
Lepsze gospodarowanie wodami - zapobieganie negatywnym skutkom powodzi. 
Do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez 
działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu przyczynią się 
działania zaplanowane w ramach projektu 3 Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-
gospodarczego. Projekt obejmuje budowę/przebudowę/modernizację obiektów użyteczności publicznej,  
w tym istniejących już obiektów kulturalnych, na potrzeby kulturalne. Działania te przyczynią się zarówno do 
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popularyzacji kultury  jak również poprawią jakość infrastruktury, a tym samym poprawią jakość 
świadczonych usług w dziedzinie kultury.  
Niezwykle istotne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Województwa Podkarpackiego jest 
zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie poprzez działania na rzecz aktywnej polityki rynku 
pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz rozwój 
przedsiębiorczości. Równie istotna jest  redukcja poziomu wykluczenia społecznego, w tym poprawa 
dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej 
integracji społecznej. Realizacji tych celów służą działania określone projekcie 5 Rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierających modernizację 
świadczenia usług publicznych. W ramach projektu przygotowano działania mające na celu aktywizację 
społeczną mieszkańców powiatu, aktywizację zawodową mieszkańców powiatu, profesjonalizację organizacji 
pozarządowych, budowę powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości, promocja gospodarcza powiatu 
jasielskiego.  
Projekt nr 2 Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych w ramach przedsięwzięcia Jasielska 
strefa usług publicznych swoim zakresem obejmuje reformę organizacji i zarządzania szkołami, wdrożenie 
systemu pracy z uczniem zdolnym, rozwój pozalekcyjnych form edukacyjnych wraz z integracją edukacji z 
kulturą i pomocą społeczną, rozwój szkolnictwa zawodowego, program doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, kształcenie przez całe życie dorosłych i seniorów, jak również budowę przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego a także doposażenie przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. Przygotowane działania służyć będą realizacji celu wskazanego w Kontrakcie terytorialnym – 
Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, w tym upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, wsparcie edukacji ogólnej w zakresie 
kompetencji kluczowych da funkcjonowania rynku pracy oraz upowszechnienie uczestnictwa osób  
w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy. 
Kolejnym projektem zawartym w ramach JUSP jest Poprawa dostępności usług zdrowotnych (4), w ramach 
którego zaplanowano działania polegające na wdrożeniu kompleksowego systemu powiatowej informacji 
medycznej, poprawie koordynacji realizacji zadań zdrowotnych, podjęciu działań na rzecz skrócenia czasu 
oczekiwania na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, wdrożeniu programu ochrony 
zdrowotnej osób z grup zagrożonych, wsparciu świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych oraz 
promocję zdrowego trybu życia. Działania te służyć będą realizacji celu Poprawa dostępności i jakości 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  
 
  Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, z 
uwagi na kompleksowość przedsięwzięcia jego poszczególne elementy będą mogły być realizowane z 
różnych źródeł na zasadach właściwych dla tych źródeł. W ramach RPO dodatkowo będą punktowane 
projekty realizowane w partnerstwie. 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Infrastruktura drogowa, energetyka, ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona zdrowia , 
przedsięwzięcia edukacyjne i rewitalizacyjne, rynek pracy, kultura. 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Jasielski obszar funkcjonalny, tj.   obszar powiatu jasielskiego: Miasto Jasło, Gmina Brzyska, Gmina Dębowiec, 
Gmina Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina 
Skołyszyn, Gmina Tarnowiec. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Miasto Jasło, Gmina Brzyska, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, 

Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec. 
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie obejmuje szereg przedsięwzięć z różnych dziedzin (komunikacja, 
usługi komunalne, usługi kulturalne, edukacja oraz zdrowie),  jak również wielu partnerów (11 samorządów), 
stan zaawansowania prac jest zróżnicowany w zależności od dziedziny i gminy. Zgodnie z przyjętym system 
pracy nad projektami  do czasu ogłoszenia konkursów na poszczególne działania w ramach RPO WP lub 
PROW, projekty, w tym niezbędna dokumentacja, będą kompletne. Za osiągnięcie tego założenia, tj. pełne 
przygotowanie  
i koordynację działań w projekcie, odpowiedzialni są Liderzy poszczególnych projektów. Lider 
przedsięwzięcia – Miasto Jasło będzie monitorować zaawansowanie prac w zakresie przygotowywanych 
projektów. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 364 256 630,00 zł. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

364 256 630,00 (w zł) 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania 

Data 
rozpoczęcia 

(A)mm/rrrr 

Data 
ukończenia 

(B)mm/rrrr 

Poprawa jakości i dostępności usług technicznych 06/2015 12/2020 

Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych 06/2015 12/2020 

Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-
gospodarczego 

06/2015 12/2020 

Poprawa dostępności usług zdrowotnych 06/2015 12/2020 

Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury 
otoczenia biznesu wspierających modernizację świadczenia usług 
publicznych 

06/2015 12/2020 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość 
bazowa 

Oczekiwana 
wartość 

docelowa 

Poprawa dostępności transportowej województwa w układzie 
regionalnym 

  

Poprawa dostępności usług zdrowotnych  
w województwie 

  

Zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i 
jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności, 
energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu  
terytorialnego w ramach obszaru ZIT 

  

Poprawa dostępności do dóbr i usług kultury   

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Nie dotyczy 
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II. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, 
IV, VII. 
 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
„Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. 
Elementami  w/w przedsięwzięcia są: 
(1) Prace remontowo-konserwatorskie Zamku 
(2) Prace konserwatorsko-remontowe Oranżerii  
(3) Prace konserwatorsko-remontowe Ujeżdżalni  
(4) Budowa sieci teletechnicznej światłowodowej między Serwerownią a Oranżerią, Ujeżdżalnią, 

Powozownią, Stajniami Cugowymi, Storczykarnią, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza 
Technicznego. 

(5) Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane dla ZESPOŁU HIPPICZNEGO  
(6) Prace  remontowe, konserwatorskie i budowlane  na terenie Parku 
(7) Koszty zarządzania projektem. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Muzeum – Zamek w Łańcucie 
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 
37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1 
+48 17 225 2008 – 010 
muzeum@zamek-lancut.pl 
 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

 Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel: „lepsze wykorzystanie 
istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu” 
 

 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 
(1) Prace remontowo-konserwatorskie Zamku, na które składają się: 
- Prace budowlane,  remontowo-konserwatorskie i  rekonstrukcyjne elewacji. 
- Prace remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcyjne zabytkowej stolarki okiennej i  drzwiowej. 
- Prace budowlano - rewitalizacyjne piwnic Zamku ( łącznie z Biblioteką). 
- Rewitalizacja łaźni Rzymskich  
- Adaptacja piwnic pod skrzydłem północnym na cele Muzeum 
- Prace konserwatorskie pomieszczeń parteru i  I  piętra  Zamku (z wyłączeniem: Sali Balowej, Sali 
Kolumnowej,  Galerii Rzeźb) 
- Prace remontowo-konserwatorskie pomieszczeń parteru wraz z przywróceniem  przejścia ze skrzydła 
wschodniego do części magazynowej i przełożenie kolidującego z przejściem odcinka sieci cieplnej 
(kompensacja z odpowietrzeniem). 
- Remontowo-konserwatorskie dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem 
drenażu oraz przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji  ogólnospławnej ). 
- Prace budowlano- remontowe  wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ( w piwnicach). 
- Prace budowlano- remontowe instalacji elektrycznych : piwnice, parter,  I piętro ( bez: Sali Balowej,  Sali  
Kolumnowej, Galerii Rzeźb) 
- Prace remontowo-konserwatorskie szybu i windy osobowej OTIS ( od poziomu piwnic do II piętra) 
- Prace remontowo-konserwatorskie wind gospodarczych  do poziomu  parteru 
- Prace budowlano-remontowe stacji  uzdatniania wody w budynku Zamku 

mailto:muzeum@zamek-lancut.pl
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- Ewentualne roboty wzmacniająco-izolacyjne  fundamentów 
- Wykonanie zewnętrznego oświetlenia  iluminacyjnego elewacji  zachodniej i wschodniej budynku Zamku 
- Wykonanie  zewnętrznego oświetlenia  iluminacyjnego  elewacji północnej  budynku Oranżerii. 
 
(2) Prace konserwatorsko-remontowe Oranżerii, na które składają się: 
- studium historyczne. 
- projekt koncepcyjny ekspozycji stałej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum 
Zamku w Łańcucie 
- wykonanie prac budowlanych  wewnątrz obiektu oraz elewacji, 
- adoptowanie nowych użytkowych pomieszczeń piwnicznych   do stałej pracy, 
- wymianę lub renowację  stolarki okiennej i drzwiowej, 
- ewentualne  roboty  wzmacniająco – izolacyjne  fundamentów, 
- wymiana instalacji elektrycznych  - silnoprądowych:  tj. instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd 
wtyczkowych , instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,  
-  wymiana instalacji słaboprądowych :  instalacji LAN  ( sieć komputerowa),  instalacji telewizji użytkowej 
TUV  (dozorowej),  instalacji systemu sygnalizacji pożaru ( SAP), instalacji SSWiN, KD,  instalacji   
telekomunikacyjnej ( w powiązaniu z istniejącymi urządzeniami w systemach teleinformatycznych , 
dozorowych i alarmowych) 
- wymiana instalacji sanitarnych : instalacji  wodno – kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania, 
wentylacyjno- klimatyzacyjnych  dla zapewnienia  właściwej  wilgotności powietrza 
- instalacja windy osobowej 
- Realizacja i wdrożenie Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego 
 
(3) Prace konserwatorsko-remontowe Ujeżdżalni na które składają się: 
- studium historyczne. 
- projekt koncepcyjny ekspozycji stałej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum 
Zamku w Łańcucie. 
- wykonanie prac budowlanych  wewnątrz obiektu oraz elewacji, 
- wymiana  lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej  
- ewentualne  roboty  wzmacniająco – izolacyjne  fundamentów ,  
- wymiana instalacji elektrycznych  - silnoprądowych:  tj. instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd 
wtyczkowych , instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,   
- wymiana instalacji słaboprądowych :  instalacji LAN  ( sieć komputerowa),  instalacji telewizji użytkowej TUV  
(dozorowej),  instalacji systemu sygnalizacji pożaru ( SAP), instalacji SSWiN, KD,  instalacji   
telekomunikacyjnej ( w powiązaniu z istniejącymi urządzeniami w systemach teleinformatycznych , 
dozorowych i alarmowych ) 
- instalacji odgromowej 
- wymiana instalacji sanitarnych : instalacji  wodno – kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania, 
wentylacyjno- klimatyzacyjnych  dla zapewnienia  właściwej  wilgotności powietrza . 
- wykonanie instalacji iluminacji  (oświetlenia) obiektu. 
- wykonanie i uruchomienie ekspozycji przeznaczonej do edukacji hippicznej w zakresie powożenia 
pojazdami konnymi, przedstawiającej podróże 
 
(4) Budowa sieci teletechnicznej światłowodowej między Serwerownią a Oranżerią, Ujeżdżalnią, 
Powozownią, Stajniami Cugowymi, Storczykarnią, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza 
Technicznego. 
 
(5) Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane dla ZESPOŁU HIPPICZNEGO zawierające: 
- studium historyczne. 
- Prace remontowe i konserwatorskie rekonstrukcyjne  budynku Stajni Cugowych. 
- Prace remontowe i konserwatorskie  budynku  Powozowni / Wozowni /. 
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- Przebudowa budynków warsztatów na biura Działu Technicznego z przywróceniem wymiarów sprzed 
wojny. 
- Budowa nowego Zaplecza Technicznego. 
- Projekt rewaloryzacji  otoczenia  budynków Stajni, Powozowni( aleje dojazdowe, otwarty maneż,  podwórze 
stajenne ). 
- Budowa nowego zaplecza Działu Konserwacji Parku 
 
(6) Prace  remontowe, konserwatorskie  i budowlane  na terenie Parku zawierające: 
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej budynków :  Oranżerii, Ujeżdżalni, Zamku. 
- Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane  alejek. 
- Prace remontowo-konserwatorskie fortyfikacji. 
- Prace remontowo – rewaloryzacyjne wnętrza pod Tarasem Południowym i przy Tarasie Południowym 
Zamku – przywrócenie drewnianego treliażu na ścianie pod Tarasem Południowym oraz na przewiązce od 
strony rabaty bylinowej . Wykonanie kopii rzeźby Diany – zgodnie z dostępnymi  archiwaliami. 
- Prace projektowo-konserwatorskie rzeźb w Parku. 
- Prace  remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku. 
- Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia parku wraz z bramami. 
- Wykonanie monitoringu terenu parku 
- Wykonanie  sieci wi-fi  w Parku 
 
(7) Koszty zarządzania projektem. 
- Zakup i instalacja informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie i monitoring 
- wydatki osobowe 
 

 Przewidywane rezultaty: 
Planowane przedsięwzięcie służy zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Muzeum – 
Zamek w Łańcucie to instytucja kultury prowadzona jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podkarpackiego, wpisana do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiadająca osobowość prawną.  

Na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania 
za Pomnik Historii „Łańcut – zespół zamkowo-parkowy”, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski uznał w/w 
Zespół za Pomnik Historii. Ponadto, elementy zespołu wpisane są do rejestru zabytków: 
- park zamkowy z budynkami – decyzją Nr A-9 z dnia 4 lutego 1965 r., 
- zespół zamkowy – decyzją Nr A-1023 z dnia 27 sierpnia 1979 r. 

Przedsięwzięcie dotyczy  zabudowań kompleksu pałacowo-zamkowego oraz zabytkowego parku. 
Znajdujące się w Muzeum – Zamku w Łańcucie ekspozycje, wyjątkowe w skali światowej, przyciągają dużą 
liczbę turystów, co przekłada się na wymierne korzyści społeczno-gospodarcze dla miasta. 
Znajdujące się w zbiorach Muzeum kolekcje malarstwa i grafiki, mebli, instrumentów muzycznych, sreber, 
porcelany, szkła, laki, tkanin oraz wspaniały księgozbiór stanowią niezwykłe udokumentowanie minionych 
wieków. Opieka nad nimi, przeprowadzane renowacje oraz atrakcyjna ekspozycja przekładają się na poprawę 
dostępu do kultury odwiedzających Muzeum–Zamek w Łańcucie. Wprowadzenie rozwiązań w ramach 
planowanego przedsięwzięcia umożliwi także nowe formy uczestnictwa w kulturze.  

Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby placówki: zły stan techniczny obiektów 
i wzmożony proces niszczenia będą postępować bez odpowiedniego dofinansowania  
z zewnątrz.  

Wartości historyczne obiektów oraz ich walory turystyczne, napędzające lokalną gospodarkę, zostaną 
ocalone dzięki działaniom zaplanowanym w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Jego głównym celem jest 
ochrona dziedzictwa kulturowego i wybranych zabytków Ordynacji Łańcuckiej poprzez przywrócenie 
świetności Zespołowi Zamkowemu i hipicznemu wraz z otoczeniem. Planowane w ramach przedsięwzięcia 
prace wynikają ze strategii terytorialnej: Muzeum – Zamek w Łańcucie to instytucja, która swoim działaniem 
przyczynia się do osiągania długoterminowych efektów społeczno-gospodarczych, zapewniając liczne miejsca 
pracy oraz wpływając pozytywnie na lokalny handel i usługi. 
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Rezultatem przedmiotowego przedsięwzięcia będą:  

- odnowione zabytkowe budynki – 5 szt. o łącznej kubaturze 105 784 m3, 
- odnowione fortyfikacje – 900 mb długości, 
- wyremontowane alejki parkowe – 5900 mb długości, 
- nowe zaplecze techniczne – 2 kpl, 
- nowe przestrzenie ekspozycyjne – 3 szt. o łącznej powierzchni 1807 m2, 
- sieć LAN oraz Wi-Fi na terenie Muzeum, 
- zabezpieczenia ppoż oraz na wypadek włamania i napadu 
- nowoczesne, ekologiczne kotłownie olejowo-gazowe 
- zachowanie dziedzictwa kulturowego 
- poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego oraz 
zasobów kultury, 

- pozytywny wpływ na rozpoznawalność i atrakcyjność regionu  
- pozytywny wpływ na rozwój gospodarczego regionu 
- lepsza dostępność dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa 
- zwiększenie dostępu do zasobów kultury 
- poprawa jakości funkcjonowania Muzeum, w tym podniesienie standardów infrastruktury (poprawa 
dostępności dla osób niepełnosprawnych.) 

 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
 „Kultura i Dziedzictwo Narodowe” 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedmiotowe przedsięwzięcie  zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku działania 2.2.3. Ochrona, promocja 
i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu Strategii Województwa- Podkarpackie 2020 - obszar całego 
województwa 
 
6) Miejsce realizacji przedsięwzięcia  
 Województwo Podkarpackie, powiat Łańcut, miasto Łańcut 
 
7) Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

 Etap prac przygotowawczych-projektowych: 
- ogłoszono przetargi na wykonanie prac projektowych 
- zawarto  umowy z w dwoma wykonawcami odnośnie prac projektowych budynku Oranżerii i wykonania 
dokumentacji  instalacji światłowodowej 
- zawarto umowy na wykonanie studium historycznego budynków Oranżerii i Ujeżdżalni oraz wykonanie 
koncepcji ekspozycji stałej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum -Zamku  
w Łańcucie. 

 Umowa na wykonanie prac projektowych Ujeżdżalni zostanie zawarta na początku czerwca 2015r., jeżeli 
wykonawcy wykluczeni z postępowania nie wniosą odwołania 

 Ogłoszono przetargi na wykonanie prac projektowych Zespołu Hippicznego oraz Zamku – otwarcie ofert 
w czerwcu, otwarcie ofert na  wykonanie prac projektowych terenu parku przewidziane jest na 06.07.2015. 

 W dniu 25.05.2015 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla prac remontowych, 
konserwatorskich  i budowlanych  dla terenu Parku w ramach  przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój 
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej  poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz 
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. 
 
8) Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia  
Całkowitą wartość przedsięwzięcia na obecnym etapie szacuje się na kwotę brutto 130 mln złotych. 
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9) Źródła finansowania przedsięwzięcia   
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10) Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

Elementy/Etapy/Zadania 

Data 
rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data 
ukończenia 

(B) 
mm/rrrr 

1. Prace konserwatorsko-remontowe Ujeżdżalni 03/2015 12/2020 

2. Prace konserwatorsko-remontowe Oranżerii 03/2015 12/2020 

3. Budowa sieci teletechnicznej światłowodowej między Serwerownią a 
Oranżerią, Ujeżdżalnią, Powozownią, Stajniami Cugowymi, 
Storczykarnią, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami  Zaplecza 
Technicznego. 

06/2015 12/2020 

4. Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane dla ZESPOŁU 
HIPPICZNEGO 

03/2015 12/2020 

5. Prace remontowo-konserwatorskie Zamku 06/2015 12/2020 

6. Prace remontowe, konserwatorskie  i budowlane  na terenie Parku 06/2015 12/2020 

7. Zarządzanie projektem 01/2015 12/2020 

 
 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 

bazowej oraz docelowej)  
 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość bazowa 
Oczekiwana wartość 

docelowa 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  0 1 szt. 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem  0 5 szt. 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów 
kultury objętych wsparciem 

316 125 osób / 
rocznie1 

nie mniej niż wartość 
bazowa 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Projekty realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, komplementarne z ww. przedsięwzięciem: 
 

1) „Ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez zwiększenie sprawności (modernizację) wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum – Zamku w Łańcucie” / Okres realizacji zadania: 
27.03.2006 – 30.09.2007. 

2) „Montaż systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynkach Oficyny i Biblioteki Muzeum – Zamku  
w Łańcucie” / Okres realizacji zadania: 26.09.2007 – 19.10.2007. 

3) „Montaż systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynkach Muzeum – Zamku w Łańcucie – II etap” / 
Okres realizacji zadania: 22.02.2008 – 26.03.2008 „Montaż systemu alarmu pożarowego (SAP)  
w budynkach Muzeum – Zamku w Łańcucie – kontynuacja” / Okres realizacji zadania: 15.09.2008 – 
01.12.2008 . 

4) „Projekt Nr 74/PL 0025/EOG/2007 „Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna  
i Storczykarni Muzeum – Zamku w Łańcucie” / Okres realizacji zadania: 30.07.2007 – 31.07.2009 
„Rewitalizacja obiektu Oranżerii wchodzącej w skład kompleksu pałacowo-zamkowego  
w Łańcucie, dawnej rezydencji Potockich w ramach programu OR-KA 2a” / Okres realizacji zadania: 
2010-2011. 
 

                                                 
1
 dane za 2014 rok. 
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III. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno – ściekowej miast i gmin na terenie województwa 
podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”).  
 

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Strategicznego Błękitny San 
w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  w ramach Programu Strategicznego Błękitny San 
w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Zadanie realizowane będzie w obszarze administracyjnym 12 gmin leżących wzdłuż rzeki San, tj. 
Gmina Miasto Ustrzyki Dolne, Gmina Nozdrzec, Gmina Miasto Sanok, Gmina Miasto Zagórz, Miasto 
Jarosław, Gmina Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Gmina 
Kuryłówka, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,  Gmina i Miasto Nisko. 
Na potrzeby realizacji projektu proponuje się wyznaczenie lidera projektu, który będzie 
odpowiedzialny za proces realizacji przedsięwzięcia, tj. od przygotowania i złożenia dokumentacji 
aplikacyjnej do właściwego programu operacyjnego, poprzez realizację inwestycji i jej rozliczenie. 
W tym celu właściwą i pożądaną formą prawną będzie utworzenie związku gmin z wyznaczeniem 
reprezentacji dla projektu. 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt. 4 lit a Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego: 
„ 4) lepsze gospodarowanie wodami: 
a) zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, …” 
Projekt obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla województwa 
podkarpackiego, a w szczególności dla gmin położonych wzdłuż rzeki San. Wdrożenie projektu jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
podkarpackiego, wpłynie bowiem na poprawę jego atrakcyjność poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wdrożenie inwestycji objętych projektem 
ma w efekcie przyczynić się do rozwiązania problemu gospodarki wodno - ściekowej na obszarach 
przyległych do rzeki San w kwestiach oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody pitnej w stopniu 
gwarantującym osiągnięcie polskich i europejskich standardów i norm dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej oraz zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej poprzez 
budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, jak również uszczelniania 
istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja porządkująca gospodarkę 
wodno - ściekową gmin przyniesie wiele wymiernych korzyści dla regionu. Przede wszystkim wpłynie 
na poprawę, jakości życia mieszkańców  woj. podkarpackiego. Jej główne proekologiczne aspekty 
przyczynią się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi, co 
polepszy z kolei, jakość wody pitnej oraz wód powierzchniowych w regionie. Projekt zgodny jest 
z zapisami Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007- 2020. Projekt w pełni 
wpisuje się w następujące cele strategiczne:  
- poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa, Priorytet 2: 
Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.  
- racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego 
sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju 
gospodarczego województwa, Priorytet 4.2. Ochrona środowiska Cel: Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój 
województwa. 
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Powyższe cele są zgodne z Kontraktem Terytorialnym Województwa Podkarpackiego ( rozd. 2 art. 5) 
a w szczególności z Dyrektywą 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L z dnia 
22 grudnia 2000 r.) Artykuł 16 Strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, Artykuł 17 Strategie 
zapobiegania  i ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz Dyrektywą  Rady nr 
91/271/EWG  z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 
Przedsięwzięcie realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, - Dziedzina 
działań strategicznych: 4 ŚRODOWISKO I ENERGETYKA, Priorytet tematyczny 4.2 „Ochrona 
środowiska”, Kierunek działań 4.2.3. „Zapewnienie właściwej gospodarki wodno – ściekowej”. 
Ponadto przedsięwzięcie realizuje zapisy Programu Strategicznego „Błękitny San”, - Priorytet 4 
„ŚRODOWISKO I ENERGETYKA”, Działanie 4.1 „Utrzymanie walorów środowiskowych 
i krajobrazowych” 
Celami bezpośrednimi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą: 
- cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych 
z przepisami prawa, a w efekcie poprawa, jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu 
przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków,·cel społeczno-zdrowotny: poprawa 
warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu 
ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru gmin w oczach jego mieszkańców, 
- cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, 
a tym samym uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych projektem, 
- cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej. W wyniku realizacji 
projektu infrastruktura ściekowa na terenie gmin położonych wzdłuż rzeki San będzie spełniała 
wymagania dyrektyw środowiskowych UE, 
- cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie 
kompletnej infrastruktury technicznej na terenie realizacji projektu. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 666,5 km, 
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2,3 km, 
- budowa sieci wodociągowej o długości około 110 km, 
- modernizacja sieci wodociągowej o długości około 30 km, 
- budowa oczyszczalni ścieków – 2 szt. 
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  - 2 szt. 

- pozostałe, np.: pompownie ścieków – około 8 szt., modernizacja SUW, przebudowa kanalizacji  
ogólnospławnej. 
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
w szczególności zmniejszenia ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do ziemi i wód poprzez 
podłączenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania 
ścieków. Z uwagi na fazę przygotowawczą inwestycji doprecyzowania wymagać będą wskaźniki 
rezultatu, tj.  
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, 

-  liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji 
projektu,  
- wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, 
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla województwa podkarpackiego obejmuje 
inwestycje związane ze zmniejszeniem dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. 
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5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze 12 gmin leżących wzdłuż rzeki San, w aglomeracjach 
powyżej 10 000 RLM. 
Powiat bieszczadzki: Gmina Miasto Ustrzyki Dolne,  
Powiat brzozowski : Gmina Nozdrzec,  
Powiat sanocki: Gmina Miasto Sanok, Gmina Miasto Zagórz,  
Powiat jarosławski: Miasto Jarosław,  
Powiat przemyski: Gmina Przemyśl,  
Miasto na prawach powiatu: Miasto Przemyśl,  
Powita leżajski: Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,  
Powiat niżański:  Gmina i Miasto Nisko. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Zgodnie pkt. 2 informacji zadanie realizowane będzie w obszarze administracyjnym 12 gmin leżących 
wzdłuż rzeki San, tj. Gmina Miasto Ustrzyki Dolne, Gmina Nozdrzec, Gmina Miasto Sanok, Gmina 
Miasto Zagórz, Miasto Jarosław, Gmina Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Leżajsk, Miasto 
Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina i Miasto Nisko 
. 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Stan zaawansowania prac jest różny w zależności od gminy. Realizacja większości inwestycji 
wchodzących w skład przedsięwzięcia znajduje się w fazie przygotowawczej, tj. opracowywane są 
niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji administracyjnych, oczekuje na wydanie wszystkich 
wymaganych decyzji. Niewielka część zadań jest w trakcie realizacji. 
Konieczny jest monitoring i usprawnienie prac związanych z przygotowaniem inwestycji w zakresie 
wymaganych prawem decyzji administracyjnych pod kątem gotowości projektu do realizacji. 
Kryterium to jest decydujące w procesie oceny wniosku o dofinansowanie zgodnie kryteriami oceny 
określonymi dla właściwego programu operacyjnego. W przypadku POIiŚ 2014-2020 wymagane jest 
posiadanie decyzji administracyjnych, tj. pozwoleń na budowę dla co najmniej 40% wartości zadań 
inwestycyjnych oraz posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań realizowanych w 
ramach projektu. Inwestycja powinna zostać zakończona zgodnie z okresem programowania dla 
perspektywy finansowej 2014-2020. 
Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master Planie 
dla wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 
Inwestycje wymagają weryfikacji w tym zakresie. 
Wsparcie może zostać udzielone na realizacje projektów inwestycyjnych, w których min. 75% 
kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziału kanalizacji ogólnospławnej), 
oczyszczalni ścieków i infrastruktury przetwarzania komunalnych osadów ściekowych. 
Ponadto wymagany jest wskaźnik koncentracji aglomeracji na poziomie min. 120 mieszkańców (nowo 
podłączonych w ramach projektu i korzystających z podłączenia uprzednio) na 1 kilometr sieci 
kanalizacyjnej (nowo budowanej w ramach projektu i istniejącej), z wyjątkiem obszarów 
wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska ws. sposobu wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji. 
O przyznaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia decydować będą również kryteria 
merytoryczne określone dla właściwego programu operacyjnego, których na obecnym etapie nie 
można zweryfikować.  
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
Orientacyjna wartość projektu wynosi około 445 mln złotych. Biorąc pod uwagę fazę 
przygotowawczą inwestycji kwota ta może ulec zmianie. Przedsięwzięcie realizowane jest 
w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla 
projektów generujących dochód lub dla przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi nie 
więcej niż 85%, zaś minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych  
wynosi 5%. 
 
10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2020. Dokładne terminy realizacji zadań w ramach 
projektu uzależnione są od uzyskanych decyzji administracyjnych oraz możliwości finansowych jst. 
 

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Faza przygotowawcza/faza realizacji 01/2014 12/2020 

 
 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz celowej 
Wskaźniki produktu zgodnie z POIiŚ 2014-2020 

Wskaźnik produktu Wartość bazowa 
Oczekiwana wartość 

docelowa 

długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 
(km) 

0 666,5 km 

długość zmodernizowanej kanalizacji 
sanitarnej (km) 

0 2,3 km 

liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych (szt) 

0 2  

liczba zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków komunalnych(szt) 

0 2  

Długość sieci wodociągowej (km) 0 110  

 
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
w szczególności zmniejszenia ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do ziemi i wód poprzez 
podłączenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania 
ścieków. Z uwagi na fazę przygotowawczą większości inwestycji realizowanych przez gminy 
doprecyzowania wymagać będą wskaźniki rezultatu, tj.  
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków,  

- liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji 
projektu,  
- wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, 
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. 
 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Przedmiotowy projekt jest komplementarny na obszarze 12 gmin Związku Bieszczadzkich Gmin 
Pogranicza w stosunku do projektu: Czyste Bieszczady-Bieszczadzki System Gospodarki Wodno-
Ściekowej i Składowania Odpadów-Przedsięwzięcia Priorytetowego o Kluczowym Znaczeniu dla 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego.  
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III. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno – ściekowej miast i gmin na terenie województwa 
podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”).  

 

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Strategicznego Błękitny San 
w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM.. 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  w ramach Programu Strategicznego Błękitny San 
w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM. 

 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Zadanie realizowane będzie w obszarze administracyjnym 29 gmin leżących wzdłuż rzeki San, tj. 
Gmina Dydnia, Gmina Sanok, Gmina Baligród, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Solina, Gmina Olszanica, 
Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina Jarosław, Gmina Laszki, Gmina Wiązownica, Gmina 
Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina Orły, Gmina Stubno, Gmina 
Żurawica, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Miejska Dynów, Gmina Jeżowe, Gmina 
Krzeszów, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Miasto i Gmina Ulanów, Gmina Pysznica, Gmina 
Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaleszany, Gmina Gorzyce.  

Na potrzeby realizacji projektu proponuje się wyznaczenie lidera projektu, który będzie 
odpowiedzialny za proces realizacji przedsięwzięcia, tj. od przygotowania i złożenia dokumentacji 
aplikacyjnej do właściwego programu operacyjnego, poprzez realizację inwestycji i jej rozliczenie. 
W tym celu właściwą i pożądaną formą prawną będzie utworzenie związku gmin z wyznaczeniem 
reprezentacji dla projektu. 

 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt. 4 lit a Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego: 
„ 4) lepsze gospodarowanie wodami: 
a) zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, …” 
Projekt obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla województwa 
podkarpackiego, a w szczególności dla gmin położonych wzdłuż rzeki San. Wdrożenie projektu jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
podkarpackiego, wpłynie bowiem na poprawę jego atrakcyjność poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 
Wdrożenie inwestycji objętych projektem ma w efekcie przyczynić się do rozwiązania problemu 
gospodarki wodno - ściekowej na obszarach przyległych do rzeki San w kwestiach oczyszczania 
ścieków oraz uzdatniania wody pitnej w stopniu gwarantującym osiągnięcie stanu środowiska, 
zdrowia, zachowaniu tożsamości polskich i europejskich standardów i norm dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej oraz zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej poprzez 
budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, jak również uszczelniania 
istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja porządkująca gospodarkę 
wodno - ściekową gmin przyniesie wiele wymiernych korzyści dla regionu. Przede wszystkim wpłynie 
na poprawę jakości życia mieszkańców  woj. podkarpackiego. Jej główne proekologiczne aspekty 
przyczynią się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi, co 
polepszy z kolei, jakość wody pitnej oraz wód powierzchniowych w regionie. Projekt zgodny jest 
z zapisami Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007- 2020. Projekt w pełni 
wpisuje się w następujące Cele strategiczne:  
- Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa, Priorytet 2: 
Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.  
- Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego 
sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju 
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gospodarczego województwa, Priorytet 4.2. Ochrona środowiska Cel: Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój 
województwa. 
Powyższe cele są zgodne z Kontraktem Terytorialnym Województwa Podkarpackiego ( rozd. 2 art. 5) 
a w szczególności z Dyrektywą 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L z dnia 
22 grudnia 2000 r.) Artykuł 16 Strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, Artykuł 17 Strategie 
zapobiegania  i ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz Dyrektywą  Rady nr 
91/271/EWG  z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 
Przedsięwzięcie realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, - Dziedzina 
działań strategicznych: 4 ŚRODOWISKO I ENERGETYKA, Priorytet tematyczny 4.2 „Ochrona 
środowiska”, Kierunek działań 4.2.3. „Zapewnienie właściwej gospodarki wodno – ściekowej”. 
Ponadto przedsięwzięcie realizuje zapisy Programu Strategicznego „Błękitny San”, - Priorytet 4 
„ŚRODOWISKO I ENERGETYKA”, Działanie 4.1 „Utrzymanie walorów środowiskowych 
i krajobrazowych” 
Celami bezpośrednimi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą: 

- cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych 
z przepisami prawa, a w efekcie poprawa, jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu 
przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków,· cel społeczno-zdrowotny: 
poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie 
standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru gmin w oczach jego mieszkańców, 

- cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, a tym 
samym uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych projektem, 

- cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej. W wyniku realizacji 
projektu infrastruktura ściekowa na terenie gmin położonych wzdłuż rzeki San będzie spełniała 
wymagania dyrektyw środowiskowych UE, 

- cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie 
kompletnej infrastruktury technicznej na terenie realizacji projektu. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1074 km, 
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 5,0 km, 
- - budowa sieci wodociągowej o długości około 130 km, 
- modernizacja sieci wodociągowej o długości około 126 km, 
- budowa oczyszczalni ścieków – 4 szt. 
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  - 16 szt. 
- pozostałe, np.: pompownie ścieków – około 63 szt., modernizacja SUW, przebudowa 

kanalizacji  ogólnospławnej, budowa ujęć wody pitnej . 
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 

w szczególności zmniejszenia ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do ziemi i wód poprzez 
podłączenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania 
ścieków. Z uwagi na fazę przygotowawczą inwestycji doprecyzowania wymagać będą wskaźniki 
rezultatu, tj. liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków 
(RLM). 

 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Przedsięwzięcie zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla województwa podkarpackiego 
obejmuje inwestycje związane ze zmniejszeniem dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach od 2 000 do  10 000 RLM. 

 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze 29 gmin leżących wzdłuż rzeki San, 
w aglomeracjach od 2 000 do  10 000 RLM. 
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Powiat brzozowski : Gmina Dydnia, 
Powiat sanocki: Gmina Sanok, 
Powiat leski: Miasto i Gmina Lesko, Gmina Baligród, Gmina Solina, Gmina Olszanica, 
Powiat jarosławski: Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina Jarosław, Gmina Laszki, Gmina 
Wiązownica, 
Powiat przemyski: Gmina Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina Orły, 
Gmina Stubno, Gmina Żurawica 
Powiat przeworski: Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, 
Powiat rzeszowski: Gmina Miejska Dynów, 
Powiat niżański: Gmina Jeżowe, Gmina Krzeszów, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Miasto i Gmina 
Ulanów, 
Powiat stalowowolski:  Gmina Pysznica, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaleszany, 
Powiat tarnobrzeski: Gmina Gorzyce. 
 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Zgodnie pkt. 2 informacji zadanie realizowane będzie w obszarze administracyjnym 29 gmin 

leżących wzdłuż rzeki San, tj. Gmina Dydnia, Gmina Sanok, Gmina Baligród, Miasto i Gmina Lesko, 
Gmina Solina, Gmina Olszanica, Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina Jarosław, Gmina Laszki, 
Gmina Wiązownica, Gmina Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina 
Orły, Gmina Stubno, Gmina Żurawica, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Miejska 
Dynów, Gmina Jeżowe, Gmina Krzeszów, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Miasto i Gmina Ulanów, 
Gmina Pysznica, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaleszany, Gmina Gorzyce. 

 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Stan zaawansowania prac jest różny w zależności od gminy. Realizacja większości inwestycji 
wchodzących w skład przedsięwzięcia znajduje się w fazie przygotowawczej, tj. opracowywane są 
niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji administracyjnych, oczekuje na wydanie wszystkich 
wymaganych decyzji. Niewielka część zadań jest w trakcie realizacji. 

Konieczny jest monitoring i usprawnienie prac związanych z przygotowaniem inwestycji 
w zakresie wymaganych prawem decyzji administracyjnych pod kątem gotowości projektu do 
realizacji.  

Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master 
Planie dla wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 
Inwestycje wymagają weryfikacji w tym zakresie. 

Realizacja projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę możliwa jest razem z kanalizacją sanitarną 
albo gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. 

Projekt nie może zostać wybrany do wsparcia jeśli został fizycznie ukończony lub w pełni 
zrealizowany przed złożeniem do regionalnego programu operacyjnego wniosku o dofinansowanie 
niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 

O przyznaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia decydować będą również pozostałe 
kryteria określone dla regionalnego programu operacyjnego, których na obecnym etapie nie można 
zweryfikować 

 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

Orientacyjna wartość projektu wynosi około 729 mln złotych. Biorąc pod uwagę fazę 
przygotowawczą inwestycji kwota ta może ulec zmianie. Przedsięwzięcie realizowane jest 
w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego. 

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
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Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu 
wynosi nie więcej niż 85%, zaś minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych wynosi 15%. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki ściekowej wynosi 8 000 000 
PLN, zaś z zakresu zaopatrzenia w wodę wynosi 2 000 000 PLN. 

Z uwagi na w/w ograniczenia oraz zapisy w Kontrakcie Terytorialnym konieczne jest 
indywidualne podejście dla projektu realizującego Program Strategiczny „Błękitny San”. 
 

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2020. Dokładne terminy realizacji zadań 

w ramach projektu uzależnione są od uzyskanych decyzji administracyjnych oraz możliwości 
finansowych jst. 
 

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Faza przygotowawcza/faza realizacji 01/2015 12/2020 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 

bazowej oraz docelowej) 
Wskaźniki produktu zgodnie z RPO WP w latach 2014-2020 
 

Wskaźnik produktu Wartość bazowa 
Oczekiwana wartość 

docelowa 

liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych (szt.) 

0 4 

liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych (szt.) 

0 16 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) 0 1 074  

Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej 
(km) 

0 5  

Długość wybudowanej sieci wodociągowej(km) 0 130  

Długość przebudowanej sieci wodociągowej (km) 0 126 

Liczba wybudowanych ujęć wody (szt.) 0 22 

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody (szt.)  0 8 

 
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 

w szczególności zmniejszenia ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do ziemi i wód poprzez 
podłączenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania 
ścieków. Z uwagi na fazę przygotowawczą inwestycji doprecyzowania wymagać będą wskaźniki 
rezultatu, tj. liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. 

 
 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Przedmiotowy projekt jest komplementarny na obszarze 12 gmin Związku Bieszczadzkich Gmin 

Pogranicza w stosunku do projektu: Czyste Bieszczady-Bieszczadzki System Gospodarki Wodno-
Ściekowej i Składowania Odpadów-Przedsięwzięcia Priorytetowego o Kluczowym Znaczeniu dla 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego.  
 
 
 


