
Załącznik nr 3 

Analiza efektywności kosztowej – zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku  

o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Aby planowane zadanie w sposób efektywny zrealizowało zamierzone cele, Wnioskodawca 

ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest przeprowadzić analizę efektywności 

kosztowej, której zadaniem będzie wskazanie technologii, która w danym obszarze jest 

najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się 

do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który 

zapewni najniższy koszt jego osiągniecia. Jako koszt rozumiane są nie tylko koszty samej 

inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji. 

Analiza jest dokumentem ułatwiającym podjęcie przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy decyzji dotyczącej najbardziej efektywnego sposobu zaspokojenia potrzeb z zakresu 

gospodarki wodnej lub ściekowej na danym obszarze. Nie jest wymagane, aby dokument ten 

został sporządzony przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny, jednak nie ma przeciwwskazań, 

aby zlecić przeprowadzenie takiej analizy wyspecjalizowanej firmie. 

Należy wziąć pod uwagę, że poszczególne technologie lub rozwiązania techniczne 

charakteryzują się różnym okresem eksploatacji – droższa instalacja może służyć dłużej  

i obsłużyć większą liczbę mieszkańców. Należy również uwzględnić stopniowe osiągnięcia 

pełnej wydajności infrastruktury, co ma wpływ na poziom przychodów – droższe rozwiązanie 

może pozwolić na szybsze osiągnięcie pełnej wydajności, dzięki czemu wcześniej będą 

pobierane opłaty za funkcjonowanie.  

 

Analiza efektywności kosztowej powinna zostać przeprowadzona według następującego 

schematu: 

I. Część kosztowa  

1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego 

wariantu, 

2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu, 

3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji 

(konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia), 

4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowali operacji, 

5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości, 

6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/woda). 

II. Część przychodowa  

1. Określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody (ilość jednostek) dla 

każdego roku eksploatacji (planowania), 



2. Określenie stawki za jednostką usługę w każdym roku eksploatacji 

(planowanej), 

3. Zdyskontowanie przychodów. 

Następnie, należy przyrównać koszty z przychodami. Wyliczenia te należy przeprowadzić 

osobno dla każdego wariantu osiągnięcia celu. Wariant charakteryzujący się najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia celu na przestrzeni wyznaczonego horyzontu czasu 

powinien zostać wybrany. Należy pamiętać, że wyliczenia dla wszystkich wariantów 

przeprowadza się w horyzoncie czasowym odpowiadającym najdłuższemu czasowi 

eksploatacji danego wariantu (jeśli sieć kanalizacyjna ma okres eksploatacji 35 lat,  

a przydomowe oczyszczalnie okres 15 lat, to powyżej opisana analiza powinna zostać 

przeprowadzona w okresie 35 lat również dla przydomowej oczyszczalni ścieków). 

Może wystąpić sytuacja, że dla danej operacji na danym odcinku korzystne jest stworzenie sieci 

kanalizacyjnej, ale na innym odcinku w danej miejscowości korzystne jest stworzenie 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy więc pamiętać, iż analiza może odnieść się do 

operacji jako całości lub zostać podzielona na konkretne obszary danej operacji (analiza 

zostanie przeprowadzona osobno dla obszaru x i obszaru y w ramach jednej operacji). 

Istotne z punktu widzenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy jest fakt, że operacja 

powinna odbywać się zgodnie z przeprowadzoną analizą efektywności kosztowej, tzn. jeżeli  

z analizy wynika, iż optymalnym rozwiązaniem jest realizacja operacji w technologii x, to 

operacja nie może zostać przeprowadzona w technologii y, co na etapie wniosku o płatność 

będzie weryfikowane. Jeśli podczas wykonywania robót budowlanych wystąpią odstępstwa od 

pierwotnie zakładanej technologii ich wykonania, to zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w § 5 umowy o przyznaniu pomocy, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić podmiot 

wdrażający. Aby na etapie weryfikacji wniosku o płatność mogły być zaakceptowane nieistotne 

zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych, niezbędne będzie wykazanie, że zmiany te 

zostały zaakceptowane przez projektanta i naniesione w dokumentacji. 

W przypadku wystąpienia istotnych zmian, należy postępować zgodnie z przepisami artykułu 

36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i dostarczyć wraz z wnioskiem o płatność 

zamienne pozwolenie na budowę wraz ze zmianami w projekcie budowlanym. 

Wskazane powyżej zmiany powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych nie mogą  

w zasadniczy sposób wpływać na złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy założenia 

analizy efektywności kosztowej. 

 


