
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 
Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego z 

dokumentu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 : 

  

Założenia SzOOP: 

Zakładana w POIiŚ wartość docelowa 

(2023) 

Działanie 2.1 Objętość retencjonowanej wody (m3) - 

mała retencja 

2 500 000 

Pojemność obiektów dużej retencji 

(m3) 

  

185 000 000 

Długość linii brzegowej, na której 

prowadzone są działania z zakresu 

ochrony brzegów morskich (km) 

40 

Liczba miast, w których podjęto 

działania związane z zabezpieczeniem 

przed niekorzystnymi zjawiskami 

pogodowymi (szt.) 

10 

Liczba ludności odnoszących korzyści 

ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej (os.) 

  

280 000 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 

edukacyjno-promocyjnych oraz 

informacyjnych (os.) 

10 000 000 

Liczba jednostek służb ratowniczych 

wspartych do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków 

awarii i katastrof (szt.) 

16 

Liczba urządzeń dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej (szt.) 

108 

Działanie 2.2 Dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów 

(Mg/rok) 

160 000 

Liczba osób objętych systemem 

zagospodarowania odpadów (os.) 

3 400 000 

Moc przerobowa zakładu 

zagospodarowania odpadów (Mg/rok) 

650 000 

Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowywania odpadów (szt.) 

15 

Liczba wspartych Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (szt.) 

15 

Działanie 2.3 Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków (RLM) 

2 000 000 

Liczba nowych użytkowników sieci 

kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się 

do sieci w wyniku realizacji projektu 

(RLM) 

200 000 



Wielkość ładunku ścieków poddanych 

ulepszonemu oczyszczaniu (RLM) 

1 800 000 

Liczba wybudowanych lub 

zmodernizowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych (szt.) 

180 

Długość wybudowanej lub 

zmodernizowanej kanalizacji 

sanitarnej (km) 

6 500 

Długość sieci wodociągowej (km) 

  

500 

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę (os.) 

15 000 

Działanie 2.4 Powierzchnia siedlisk wspieranych w 

zakresie uzyskania lepszego statusu 

ochrony (ha) 

73 000 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 

edukacyjno-promocyjnych oraz 

informacyjnych (os.) 

10 000 000 

Liczba parków narodowych, w których 

wsparto ośrodki edukacji ekologicznej 

(szt.) 

10 

Działanie 2.5 Dodatkowa powierzchnia biologicznie 

czynna uzyskana w wyniku realizacji 

projektów (ha) 

30 

Łączna powierzchnia 

zrekultywowanych gruntów (ha) 

100 

Liczba ośrodków miejskich, w których 

realizowane są projekty dotyczące 

zieleni miejskiej (szt.) 

20 

 

 


