
Załącznik  
do uchwały nr 000/63/18  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze  
z dnia 27 listopada 2018 roku 

 

 
Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla realizacji zadań 
w ramach Programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze pn.  

„Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” 
 
1. Podmioty wsparcia: Niniejszy Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub spółek 

wodno-ściekowych świadczących usługi z zakresu zadań własnych jst.  
2. Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte są 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.  

3. Program obowiązywał będzie w roku 2019. Budżet Programu na rok 2019 wynosi 1.000.000 PLN (dotacje) 
i 4.000.000 PLN (pożyczki). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych zadań zgłoszonych w ramach 
jednego systemu przez jednego Wnioskodawcę może wynosić 2.000.000 PLN.  

4. 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,  

 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.  
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 opłat 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.  

6. Możliwe jest dofinansowanie zadań realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj.  
7. Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest w formie łączonej dotacji i pożyczki, przy czym wielkość dotacji 

nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty wsparcia z Funduszu.  
7.1. Warunki udzielenia pożyczki:  

1) zmienna stopa oprocentowania stanowiąca WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 2,0% w skali roku,  
2) wysokość dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych,  
3) okres finansowania dla pożyczki nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej 

transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,  
4) 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,  

5) ostateczną datą zakończenia zadania jest 31.12.2020 r.  
6) pożyczka nie podlega umorzeniu.  

7.2. Warunki udzielenia dotacji:  
1) dotacja może zostać wypłacona w pierwszej kolejności,  
2) środki pochodzące z dotacji mogą być przekazane Wnioskodawcy wyłącznie w roku 2019,  
3) w sytuacji gdy dotacja na zakończenie realizacji przekroczy 20% łącznej kwoty wsparcia z Funduszu, 

nadwyżka dotacji zostaje zwrócona przez Wnioskodawcę wraz z odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych od daty wypłaty dotacji lub jej transzy.  

8. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie według wzoru 
obowiązującego w WFOŚiGW w Zielonej Górze dla komponentu Ochrona Wód wraz z niezbędnymi 
załącznikami określonymi dla Programu. Program umożliwia złożenie wniosku w oparciu o kosztorys 
inwestorski, koszty określone na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego lub koszty wynikające z 
rozeznania rynku (dla kontraktów na usługi).  

9. Nabór wniosków odbywa się począwszy od daty zatwierdzenia Programu do dnia 31 października 2019 r. 
Wnioski złożone po 31 października 2019 roku nie będą rozpatrywane.  

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

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

12. Dofinansowanie w formie dotacji może być udzielone w formie zapłaty za dokumenty księgowe lub 
refundacji wydatków poniesionych.  

13. Pomocą nie są objęte działki niezabudowane i nie posiadające pozwoleń na budowę oraz budynki, które są 
trwale wyłączone z użytkowania.  

14. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Programu znajdują zastosowanie Ogólne 
zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Zasady udzielania i umarzania pożyczek, Tryb i zasady udzielania 
dotacji oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania obowiązujące na dzień składania wniosku  
o dofinansowanie.  

15. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, zasady jej udzielania stosowane są w odniesieniu  
do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, 
zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji 
innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest Wnioskodawca określony w ust. 1 Programu.  

        

 

 

 

                  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

Piotr WÓJCIK 
 
 

 


