
 
UCHWAŁA Nr 000/42/19 

 
 

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze z dnia 25 czerwca 2019 roku  

 
 
w sprawie przystąpienia przez WFOŚiGW w Zielonej Górze do realizacji Programu 
priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza 
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 
oraz ustalenia zasad dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze zadań realizowanych w 
ramach tego programu.   
 
Działając na podstawie: 
 
1) ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze,  
2) ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program 

gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,  

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), 
4) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352/1 z dnia 24.12.2013 r.), 

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze postanawia: 
 
§ 1.  Przystąpić do realizacji i przyjąć Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze 

przedsięwzięć związanych z realizacją programu NFOŚiGW w Warszawie pod nazwą 
„Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w 
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” na lata 2019 – 2023, przy udziale 
środków udostępnionych przez NFOŚiGW, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

   Piotr Wójcik 
 



Załącznik  
do uchwały nr 000/42/19 

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją  
Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej 
poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych” w latach 2019 – 2023 w ramach udostępnionych środków: 
 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej 

Funduszem przystępuje do Programu NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-
ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych” zwanego dalej Programem.  

2. Celem Programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji 
umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

3. Fundusz będzie realizował Program w latach 2019-2023.  
4. Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej w ramach niniejszego Programu mogą być jednostki 

samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

5. W ramach Programu wsparciem finansowym objęte będzie zaopatrzenie w wodę i/lub 
zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem 
objęte będą również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw 
domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 
mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą 
finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są 
użytkowane. 

6. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego obejmujące: 
a) kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których 

producenci i dostawcy przedstawią:  

 deklaracje właściwości użytkowych zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-
3+A2:2013-10 lub nowszą;  

 raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję 
Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości 
użytkowych.  

Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony to koszty zakupu urządzeń, robót budowlano-
montażowych i innych usług z nimi związanych będą niekwalifikowane;  

b) budowa, rozbudowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych;  
c) budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem obszarów aglomeracji 

wymienionych w KPOŚK, pod warunkiem wykazania, że odprowadzane ścieki będą 
oczyszczane zgodnie z prawem;  

d) podłączenia budynków do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi 
fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną;  

e) budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody, ujęć wody służących 
zaopatrzeniu w wodę obszarów poza terenami aglomeracji ujętymi w KPOŚK;  

f) budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów aglomeracji 
wymienionych w KPOŚK;  

g) podłączenia budynków do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci wodociągowej. Przez 
podłączenie należy rozumieć przyłącze wodociągowe w rozumieniu ustawy o zbiorowym 



zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami 
umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią wodociągową.  

7. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.  
8. Na realizację Programu w latach 2019-2023 Fundusz zabezpiecza środki finansowe w wysokości: 

 środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 
 środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie przyjętych planów działalności i planów 

finansowych na dany rok kalendarzowy. 
9. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100 % jego kosztów kwalifikowanych,                

z zastrzeżeniem limitów udostępnionych przez NFOŚiGW środków zgodnie z Programem. 
10. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie może być zakończone 

przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w Funduszu. 
11. Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.). 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie znajdują zapisy Programu 

priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza 
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”                       
i obowiązujące w latach realizacji Programu uregulowania wewnętrzne WFOŚiGW w Zielonej 
Górze, w tym: 

 Kryteria wyboru zadań,  

 Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej – z wyłączeniem postanowień określających tryb 
składania i oceny wniosków, które dla potrzeb Programu zostaną uchwalone przez Zarząd, 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek,  

 Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu. 
 

 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
       Piotr Wójcik 

    
 

 

 

 

 

 

 


