
Program priorytetowy  

WFOŚiGW w Zielonej Górze pn.  

„Finansowanie budowy lokalnych systemów 

zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków 

socjalno-bytowych”  



Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę 

i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych 

2 

Podmioty wsparcia: Program skierowany jest do jednostek samorządu 
terytorialnego lub spółek wodno-ściekowych świadczących usługi z zakresu 
zadań własnych jst.  

 

Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte są systemy zaopatrzenia w wodę 
oraz systemy zbierania ścieków z obszarów, dla których budowa systemu 
kanalizacji zbiorczej (kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków) jest 
nieefektywna. Dofinansowaniem objęte mogą być zadania zlokalizowane poza 
granicami aglomeracji lub w granicach aglomeracji.  

 

Program obowiązuje w roku 2018. Budżet Programu na rok 2018 wynosi  
1.500.000 PLN (dotacje) i 6.000.000 PLN (pożyczki). Maksymalna wartość 
kosztów kwalifikowanych zadań zgłoszonych w ramach jednego systemu przez 
jednego Wnioskodawcę może wynosić 2.000.000 PLN.  
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Kwalifikowalność kosztów oraz zakres rzeczowy zadań:  

- budowa lokalnej sieci kanalizacyjnej dla pojedynczych jednostek osadniczych wraz z 
budową końcowego punktu zrzutu ścieków dla tej jednostki/jednostek. Końcowym 
punktem zrzutu może być zbiornik bezodpływowy lub lokalna oczyszczalnia ścieków. 
Możliwe jest również włączenie sieci lokalnej do sieci już istniejącej,  

- budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych,  

- budowa systemów zaopatrzenia w wodę,  

- zakres zadania objętego dofinansowaniem może obejmować zakup jednego 
samochodu asenizacyjnego dla wybudowanego systemu, który będzie służył do 
transportu ścieków z punktu zrzutu lub ze zbiorników bezodpływowych, 

- w ramach jednego zadania możliwe jest zastosowanie kilku ww. rozwiązań w 
zależności od potrzeb danego systemu,  

- podłączenia budynków mogą być kosztem kwalifikowanym zadań,  

- początkiem kwalifikowania wydatków jest data złożenia wniosku do Funduszu,  

- podatek od towarów i usług (VAT) nie może być kosztem kwalifikowanym. 
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Przykładowe zadanie inwestycyjne  

 Lp. Nazwa Koszt brutto Koszt netto  Koszt kwalifikowany 

1. Projektowanie 55 350 45 000 45 000 

2. Działania informacyjno-edukacyjne 12 300 10 000 10 000 

3. Budowa 2km sieci kanalizacji sanitarnej 738 000 600 000 600 000 

4. Budowa 30 zbiorników bezodpływowych  221 400 180 000 180 000 

5. Przyłącza kanalizacyjne (dla zad 3. i 4.) 166 050 135 000 135 000 

6. Wóz asenizacyjny 492 000 400 000 400 000 

7. Renowacja Stacji uzdaniania wody (SUW) 307 500 250 000 250 000 

8. Renowacja sieci wodociągowej  369 000 300 000 300 000 

I. RAZEM PROJEKT 2 361 600 1 920 000 1 920 000 

II. DOTACJA 384 000 

III. POŻYCZKA 2% na 10 lat 1 536 000 

IV. Średni Koszt m-c 14 000 



Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę 

i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych 

5 

Warunki konieczne do uzyskania dofinansowania:  

zadaniem mogą być objęte: budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, budynki 
użyteczności publicznej oraz działki posiadające pozwolenia na budowę dla ww. 
zabudowy,  

 

ścieki odbierane w ramach realizowanego zadania muszą być skierowane do 
oczyszczalni spełniającej wymogi dyrektywy 91/271/EWG,  

 

obowiązkiem Wnioskodawcy jest objęcie systemem taryfowym w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków podmiotów wyposażonych w 
instalacje będące przedmiotem inwestycji oraz zawarcie umów na 
odprowadzanie ścieków pomiędzy wszystkimi użytkownikami końcowymi  
a operatorem systemu. WAŻNE!! 
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Warunki udzielenia pożyczki:  

zmienna stopa oprocentowania stanowiąca 0,6 stopy redyskonta weksli, jednak nie 
mniej niż 2,0% w skali roku,  

 

okres finansowania dla pożyczki nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej 
wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty 
kapitałowej,  

 

dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja 
obejmuje okres od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki do planowanej daty 
spłaty pierwszej raty pożyczki. Maksymalny okres karencji wynosi 18 miesięcy, 
lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania,  

 

ostateczną datą zakończenia zadania jest 31.12.2019 r.  

pożyczka nie podlega umorzeniu.  



Nabór wniosków 
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Nabór wniosków odbywa się począwszy od daty zatwierdzenia Programu do dnia  
31 października 2018 r. Wnioski złożone po 31 października 2018 roku nie będą 
rozpatrywane.  

 

O przyjęciu do dofinansowania w ramach Programu decydować będzie kolejność 
złożonych poprawnych i kompletnych wniosków określonych w ust. 8 Programu.  

 

Dofinansowanie w formie pożyczki może być udzielone w formie zapłaty za dokumenty 
księgowe oraz refundacji.  

 

Dofinansowanie w formie dotacji może być udzielone w formie zapłaty za dokumenty 
księgowe, refundacji lub zaliczki na podstawie podpisanych umów z wykonawcami 
robót/dostawcami usług.  

 

Wypłata środków udzielonej dotacji w formie zaliczki, możliwa będzie wyłącznie na 
wskazany przez Wnioskodawcę, wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy. 

 



Gdzie znaleźć dokumenty? 
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Program – doświadczenia z lat 2016 -2017 

Najczęściej popełniane błędy/FAQ 

- Forma dofinansowania jest łączona (dotacja oraz pożyczka). Nie można 
skorzystać wyłącznie z dotacji, 

- VAT w Programie jest niekwalifikowany, 

- Koszty przygotowawcze oraz pozostałe nakłady inwestycyjne muszą być 
poprzedzone zbadaniem efektywności wydatku, 

- Zakup samochodu asenizacyjnego może być kwalifikowany wyłącznie w 
przypadku budowy zbiorników bezodpływowych w ramach projektu, 

- Objęcie systemem taryfowym obszaru objętego projektem jest 
koniecznie bez względu na lokalizację poza obszarem aglomeracji oraz 
aspekty techniczne (również dla zbiorników bezodpływowych), 

- Wypłata dotacji musi nastąpić w roku 2018, 

- Środki nie mogą służyć współfinansowaniu projektu UE. 
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Dziękuję za uwagę 
 

 

 

www.wfosigw.zgora.pl 
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