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Poddziałanie 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Beneficjent: spółka wodna lub związek spółek wodnych w których: 

 

1) więcej niż połowę członków stanowią rolnicy, posiadający grunty rolne lub do rolników należy więcej niż 

połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki; 

2) spółka została utworzona do wykonania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do: 

 a) ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub 

 b) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych 

będących w posiadaniu członków spółki wodnej. 

 

Zakres pomocy 

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na zakupie sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych 

służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem 

spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Forma pomocy:  

refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji  

 

Wysokość pomocy:  

80% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

 

Całkowita kwota przeznaczona na realizację inwestycji przez spółki wodne lub związki spółek wodnych w 

ramach poddziałania wynosi 52 110 090 euro. 

 

Kryteria wyboru operacji 

• preferencja dla wnioskodawców działających na terenach wielokrotnie poszkodowanych przez powodzie 

lub deszcze nawalne występujące w Polsce, 

• Wielkość powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki/związku. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Zmiany planowane w poddziałaniu 5.1. (okres przejściowy) 

 

1. Dodanie do kosztów kwalifikowalnych kosztów przebudowy lub remontu istniejących urządzeń  melioracyjnych z funkcji 

odwadniających na nawadniająco-odwadniające polegających na: 

 - przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego  

 oraz wykonywanie na nim umocnień, 

 - budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, 

 - wykonaniu prac na sieciach drenarskich związanych z ich przebudową lub oczyszczeniem i udrożnieniem, oraz 

 przebudową lub remontem studzienki drenarskiej i wylotu drenarskiego wraz z ich przystosowaniem do funkcji 

 retencyjnej. 

 

2. Ustalenie standardowych stawek jednostkowych za wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych.  

 

Standardowe stawki jednostkowe za wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych zostały wyliczone na 

podstawie danych statystycznych, zweryfikowanych danych historycznych beneficjentów. 

 

3. Wprowadzenie możliwości odzyskiwania VAT w ramach Programu, w przypadku gdy beneficjent nie może odzyskać VAT 

na mocy prawodawstwa krajowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie robót w zakresie urządzeń 

melioracji wodnych 
Zakres robót  Standardowa stawka jednostkowa  

Przebudowa lub remont rowu 

melioracyjnego 

1a. Przebudowa lub remont rowu melioracyjnego, w 

tym: 

a) wykoszenie skarp i dna 

b) usunięcie zakrzaczeń i drzew 

c) odmulenie dna wraz z rozplantowaniem urobku 

d) skarpowanie 

e) oczyszczenie przepustów 

f) oczyszczenie wylotów drenarskich 

1. Rów o szer. dna do 70 cm i 

głębokości do 1m                                                                                                             
19 zł/mb 

2. Rów o szer. dna do 70 cm i 

głębokości powyżej 1m 
27,5 zł/mb 

3. Rów o szer. dna powyżej 70 cm i 

głębokości do 1m 
31,5 zł/mb 

4. Rów o szer. dna powyżej 70 cm i 

głębokości powyżej 1m 
37,5 zł/mb 

1b. Przebudowa lub remont rowu melioracyjnego - 

prace umocnieniowe (dodatkowa stawka w 

przypadku wykonywania takich robót) 

1. Darniowanie (skarpy, dno)  25 zł/m2 

2.  Kiszka faszynowa 40 zł/mb 

3. Umocnienie betonowe 100 zł/mb  

1c. Budowa, przebudowa lub remont przepustu  

1. Przepust o średnicy 40-60 cm 1100 zł/mb 

2. Przepust o średnicy 80-100 cm 2500 zł/mb 

3. Przepust o średnicy ponad 100 cm 3300 zł/mb 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Budowa, przebudowa lub 

remont progu, zastawki, 

przepustu z piętrzeniem 

2a. Stały próg piętrzący do 1m 

1. Budowa progu 9000 zł/szt. 

2. Przebudowa lub remont  progu 5000 zł/szt. 

2b. Stały próg piętrzący do 1,5 m 

1. Budowa progu 15000 zł/szt. 

2. Przebudowa lub remont progu 8000 zł/szt. 

2c. Zastawka o wys. piętrzenia do 1 m 

1. Budowa zastawki 23 000 zł/szt. 

2. Przebudowa lub remont  zastawki 10250 zł/szt. 

2d. Zastawka o wys. piętrzenia do 1,5 m 

1. Budowa zastawki 30 000 zł/szt. 

2.Przebudowa lub remont zastawki 14 400 zł/szt. 

2e. Przepust z piętrzeniem 

1. Budowa, przebudowa lub remont przepustu z piętrzeniem o średnicy 40-60 cm 1500 zł/mb 

2. Budowa, przebudowa, lub remont przepustu z piętrzeniem o średnicy 80-100 cm 3250 zł/mb 

3. Budowa, przebudowa lub remont przepustu z piętrzeniem o średnicy ponad 100 

cm 

4400 zł/mb 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prace na sieciach 

drenarskich 

3a. Udrażnianie (oczyszczanie) rurociągów drenarskich 

1. Średnica 50 - 100 mm 10,6 zł/mb 

2. Średnica 125 - 150 mm 13,4 zł/mb 

3. Średnica 175 - 200 mm 17.5 zł/mb 

3b. Przebudowa sieci drenarskiej 

3c. Przełożenie rurociągów drenarskich  

1. Średnica do 100 mm, głębokość do 1,1 m 22,0 zł/mb 

2. Średnica od 125 mm, głębokość do 1,1 m 28,8 zł/mb 

3. Średnica do 100 mm, głębokość ponad 1,1 m 28,8 zł/mb 

4. Średnica od 125 mm, głębokość ponad 1,1 m 35,0 zł/mb 

3d. Przebudowa lub remont studzienek drenarskich  

  

3000 zł/szt. 

3e. Przebudowa lub remont wylotów drenarskich 

1. Wylot pojedyńczy, średnica 50 - 100 mm 230 zł/szt. 

2. Wylot pojedyńczy średnica 125 - 150 mm 250 zł/szt. 

3. Wylot pojedyńczy, średnica 175 - 200 mm 280 zł/szt. 

4. Wylot podwójny średnica 50 - 100 mm 400 zł/szt. 

5. Wylot podwójny średnica 125 - 150 mm 450 zł/szt. 

6. Wylot podwójny średnica 175 - 200 mm 500 zł/szt. 

3f.Przystosowanie studzienki drenarskiej do funkcji retencyjnej 
  

 

1250 zł/szt 

3g. Przystosowanie wylotów drenarskich  do funkcji retencyjnej 

  

 

1250 zł/szt 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Województwo Złożone wnioski w 5.1. (podsumowanie) 

Dolnośląskie 11 

Kujawsko - pomorskie 49 

Lubelskie 17 

Lubuskie 13 

Łódzkie 27 

Małopolskie 5 

Mazowieckie 71 

Opolskie 7 

Podkarpackie 13 

Podlaskie 28 

Pomorskie 8 

Śląskie 4 

Świętokrzyskie 8 

Warmińsko - mazurskie 55 

Wielkopolskie 56 

Zachodniopomorskie 11 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zgodnie z „Harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w ramach 

PROW 2014–2020 do końca 2022 r.”  

kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. instrumentu wsparcia 

planowane są  

w maju i październiku 2022 r. 


