Zasady udzielania i umarzania pożyczek ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze na 2017 rok

Zasady udzielania i umarzania pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2017 rok

1. Udzielenie dofinansowania w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zwany dalej Funduszem uzależnione jest od zdolności
kredytowej wnioskodawcy.
2. Fundusz udziela pożyczek na zasadach preferencyjnego oprocentowania bez pobierania
dodatkowych opłat.

3. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli
zwanej dalej s.r.w., ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych ze środków
WFOŚiGW w Zielonej Górze na 2017 rok

 0,3 s.r.w., nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na
realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków
zagranicznych i spełniają jeden z poniższych warunków:
- są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii,
- wynikają z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji obowiązujących programów
ochrony powietrza,
- dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
- wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 0,5 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych
na realizację zadań, z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,
 0,6 s.r.w., nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych
na realizację innych zadań,
 oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 0,2 s.r.w

Warunki udzielania pożyczek udzielanych ze środków
WFOŚiGW w Zielonej Górze na 2017 rok
Spłata pożyczki
Termin spłaty pożyczki nie może przekraczać:
 dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych – 7 lat od daty wypływu pierwszej kwoty
pożyczki,
 dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych - 10 lat od daty wypływu
pierwszej kwoty pożyczki.

Karencja w spłacie pożyczki
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 więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania,
określonej w umowie pożyczki. Okres karencji ustalony w umowie nie podlega wydłużeniu.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki
Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie przez wnioskodawcę zaakceptowanej przez
Fundusz formy zabezpieczenia jej spłaty. Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie
pożyczki powiększonej o 30% z tytułu zabezpieczenia zapłaty należnego oprocentowania, odsetek i kar
umownych.
Dla zabezpieczenia spłaty pożyczki Fundusz wymaga co najmniej dwóch form zabezpieczenia.
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