
1.Formularz projektu Sudety 2030 - wzór

Ważne informacje przydatne przy wypełnianiu formularza projektu: 

1. Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością i rzetelnością.

2. Na formularz projektowy składają się 22 punkty do wypełnienia, które zostały zgrupowane na kolejnych

jego stronach.

3. Wszystkie punkty formularza wymagają wypełnienia.

4. Formularz projektu należy wypełniać zgodnie z instrukcją zamieszoną przy każdym jego punkcie.

5. Przejście między stronami formularza jest możliwe dzięki dostępnym opcjom „wstecz” i „dalej”. Opcja

„wstecz” umożliwia powrót do wypełnionych już punktów znajdujących się na wcześniejszych stronach

formularza w celu ich ponownej edycji. Przejście „dalej”, tj. do kolejnej strony formularza, możliwe jest

jedynie w przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich punktów wyszczególnionych na stronie

formularza.

6. W przypadku wyboru opcji „dalej”, gdy jednocześnie jakiś punkt strony formularza nie został wypełniony lub

został wypełniony nieprawidłowo, pojawi się komunikat o tym informujący.



7. W każdym momencie wypełniania formularza istnieje możliwość zapisania jego aktualnego stanu

wypełnienia poprzez wybór opcji „odłóż na później” - następuje przekierowanie do strony, na której

udostępniany jest link (należy go skopiować do schowka i zapisać np. w pliku word), który umożliwia powrót

do formularza projektowego w celu dokończenia jego wypełniania.

8. W górnej części każdej strony formularza znajduje się wskaźnik pokazujący aktualny % stan jego

wypełnienia. Po wypełnieniu wszystkich punktów formularza projektowego i upewnieniu się, że wszystkie

wprowadzone dane są prawidłowe i kompletne, w celu jego przesłania należy wybrać opcję „wyślij”, która

dostępna jest na jego ostatniej stronie.

9. Tylko te formularze projektowe, dla których zostanie zrealizowana procedura „wyślij”, zostaną zapisane w

systemie (dane pojawią się w systemie najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym).

10. Po przesłaniu formularza projektowego do systemu można go nadal modyfikować. W tym celu należy

ponownie zalogować się do systemu za pomocą hasła przypisanego do projektu, dokonać w nim zmian i

ponownie wysłać do systemu. Skorygowane dane pojawią się w systemie pod warunkiem realizacji

procedury wyślij najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym.

11. Po wysłaniu formularza projektowego do systemu można go pobrać w formie pdf., co zalecamy. Link do

pdf znajduje się w prawym górny narożniku strony z komunikatem o zakończeniu pracy.

PYTANIA OD 1 DO 3 SŁUŻĄ DO USTALENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROJEKT

Gminy i powiaty zgłaszają projekty, które realizowane są na ich rzecz, niezależnie od tego czy będą

realizowane przez nie same (w tym podległe im jednostki, np. spółki samorządowe, placówki oświatowe,

itp.) czy też przez inne niezależne od nich podmioty (np. instytucje otoczenia biznesu, organizacje

pozarządowe, samorząd województwa dolnośląskiego, itp.).



W przypadku projektów, które realizowane będą na rzecz dwóch lub większej liczby gmin/ powiatów, 

podmiotem zgłaszającym może być którakolwiek z tych gmin/ powiatów. Na przykład gmina X zgłasza 

projekt, który jest realizowany przez Instytucję Otoczenia Biznesu na rzecz gminy X i Y (proszę zauważyć, że 

gmina X zgłasza projekt chociaż nie uczestniczy w jego realizacji). 

Powyższa zasada dotyczy również projektów partnerskich, które realizowane będą na rzecz dwóch lub 

większej liczby gmin/ powiatów. Na przykład gmina X zgłasza projekt budowy ścieżek rowerowych na 

terenie gmin Y i Z. W tym przypadku gmina zgłaszająca taki projekt będzie pełniła funkcję podmiotu 

wiodącego w projekcie partnerskim. 

W przypadku projektów, które realizowane będą na rzecz dwóch lub większej liczby gmin/ powiatów 

(również partnerskich), podmiot zgłaszający powinien przed zamieszczeniem takiego projektu w systemie 

uzgodnić projekt (w tym przede wszystkim budżet przypadający na poszczególne gminy/ powiaty) ze 

wszystkimi tymi gminami/ powiatami. 

Uwaga: w przypadku indywidualnego projektu realizowanego przez powiat na terenie kilku gmin z jego 

terenu, nie należy rozbijać wartości projektu na poszczególne gminy, gdyż projekt realizowany jest w całości 

na rzecz jednego powiatu i tym samym wyłącznie z jego alokacji.  

1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za projekt . Podanie nazwy podmiotu odpowiedzialnego 
za projekt  oznacza posiadanie jego zgody na zgłoszenie projektu do systemu.

Gmina Nowa Ruda 

2. Realizacja projektu na rzecz dwóch lub większej liczby gmin/ powiatów

Nie 

3. Realizacja projektu w partnerstwie

nie dotyczy 

PYTANIA OD 4 DO 12 SŁUŻĄ DO USTALENIA NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

PROJEKTU 



4. Tytuł projektu 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Ruda - etap 2 

 
5. Miejsce realizacji projektu 

Nowa Ruda 

 
6. Zakres rzeczowy projektu 

Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Ruda. W wyniku realizacji inwestycji 

wybudowane zostanie 12 km sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bożków. Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków jako rezultat projektu wyniesie 1500 RLM. 

Wnioskodawcą i inwestorem jest Gmina Nowa Ruda. 

W projekcie nie przewiduje się udziału partnerów. 

Koszty projektu obejmują: 

- dokumentację techniczną 

- roboty budowlane 

- nadzór inwestorski 

- zarządzanie projektem 

- promocja projektu 

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby ludności z Gminy Nowa Ruda korzystającej z 

systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywą dotyczącą 

oczyszczania ścieków. 

Grupą docelową projektu są mieszkańcy wsi Bożków oraz podmioty gospodarcze i instytucje 

zlokalizowane na jej obszarze, korzystające z wytworzonej w ramach projektu infrastruktury sieci 

kanalizacyjnej. Inwestycja została uwzględniona w aktualnym Krajowym Programie Oczyszczania 



Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

 
7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 

01/03/2021 

 
8. Termin zakończenia realizacji projektu 

06/04/2023 

 
9. Budżet projektu 

5000 

 
10. Podział budżetu projektu realizowanego na rzecz więcej niż jednej gminy/ powiatu 

nie dotyczy 

 
11. Gotowość projektu do realizacji 

Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną 

 
12. Główny problem jaki rozwiązuje projekt 

Zidentyfikowane problemy: 

1) Niski stopień skanalizowania Gminy Nowa Ruda, w tym wsi Bożków 

Teren projektu we wsi Bożków w chwili obecnej nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki 

bytowo-gospodarcze z tego obszaru odprowadzane są obecnie do przydomowych osadników 

gnilnych i wywożone okresowo przy użyciu wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków. 

Realizacja projektu jest istotnym elementem umożliwiającym kontynuację procesu skanalizowania 

Gminy i kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej na jej obszarze. 

2) Zagrożenia dla środowiska związane z brakiem kanalizacji sanitarnej 



Brak wyposażenia układów osadniczych w zakresie kanalizacji sanitarnej stanowi poważne 

zagrożenie dla środowiska i warunków sanitarnych wsi. Ścieki bytowo- gospodarcze z m. Bożków 

odprowadzane są obecnie do przydomowych osadników gnilnych. Część posesji nie posiada 

osadników i odprowadza ścieki bezpośrednio do cieków wodnych i rowów przydrożnych. Ponadto 

zgromadzone w osadnikach odwodnione ścieki i część osadników posiadają przelewy do cieków i 

rowów. Jest to istotny problem ekologiczny związany z przedostawaniem się bezpośrednio do 

środowiska nieczystości, które zatruwają wody podziemne i powierzchniowe. Ponadto zaleganie 

ścieków w dłuższym okresie czasu wiąże się z rozwojem niekorzystnych procesów gnilnych, 

fermentacji metanowej, a także wzrostem odorów i biogennych mechanizmów rozwojem 

czynników chorobotwórczych. 

Projekt rozwiązuje problemy zdiagnozowane w "Strategii Sudety 2030" i odnosi się do 

"Zagospodarowania przestrzennego", a w szczególności do kwestii "Infrastruktura techniczna" - 

"Infrastruktura kanalizacyjna". 

PYTANIA OD 13 DO 18 SŁUŻĄ DO USTALENIA CELÓW PAŃSTWA PROJEKTU. 

UWAGA: 

- w pytaniach od 14 do 18 można wybrać tylko jedną kategorię interwencji. Dla przykładu jeżeli w pytaniu 15 

wybrana zostanie kategoria nr 025 to w pytaniach 14, 16, 17 i 18 nalezy wybrać "nie dotyczy" 

- w niektórych pytaniach przy kategoriach interwencji znajduje się "nie dot". Oznacza to, że nie należy 

wybierać tej kategorii, a została ona pozostawiona na liście wyłącznie z powodu zachowania kolejności 

numeracji. 

 

 
13. Cele operacyjne Strategii SUDETY 2030, które realizuje projekt 



4.1. Ochrona i rewitalizacja walorów przyrodniczych 

 
14. CEL POLITYKI 1: BARDZIEJ INTELIGENTNA EUROPA DZIĘKI WSPIERANIU INNOWACYJNEJ I 

INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ 

Nie dotyczy 

 
15. CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI 

PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I 

NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO 

ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 

 
16. CEL POLITYKI 3: LEPIEJ POŁĄCZONA EUROPA DZIĘKI ZWIĘKSZENIU MOBILNOŚCI I 

UDOSKONALENIU REGIONALNYCH POŁĄCZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH 

Nie dotyczy 

 
17. CEL POLITYKI 4: EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM PRZEZ WDRAŻANIE 

EUROPEJSKIEGO FILARU PRAW SOCJALNYCH 

Nie dotyczy 

 
18. CEL POLITYKI 5: EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI DZIĘKI WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO I 

ZINTEGROWANEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH, WIEJSKICH I PRZYBRZEŻNYCH W 

RAMACH INICJATYW LOKALNYCH 

nie dot. 

 
PYTANIA OD 19 DO 22 SŁUŻĄ DO USTALENIA ISTOTNOŚCI PAŃSTWA PROJEKTU 

 
19. Waga projektu dla podmiotu zgłaszającego 



3 

 
20. Oddziaływanie projektu 

Oddziaływanie w skali części gminy 

 
21. Uzasadnienie dla wskazanego oddziaływania projektu 

Kanalizacja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w jednej miejscowości - wsi Bożków. 

 

EFEKT TRANSGRANICZNY 

 
 

22. Transgraniczny efekt projektu 

Nie, efekt transgraniczny nie wystąpi 


