Załącznik nr 3
do uchwały Rady Nadzorczej nr 000/10/13
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
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§1.
Udzielenie przez Fundusz dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej
wnioskodawcy.
Fundusz udziela pożyczek na zasadach preferencyjnego oprocentowania bez pobierania dodatkowych
opłat.
Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli zwanej
dalej s.r.w., ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
§2.
Maksymalny poziom dofinansowania zadania pożyczką ze środków Funduszu został określony w § 3
„Ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu”.
Wysokość oprocentowania pożyczek wynosi:
a) 0,3 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych:
jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom wodno - ściekowym, na realizację zadań, które
nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków zagranicznych i spełniają
jeden
z poniższych warunków:
o
wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
o
dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii,
o
dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków
zagranicznych i spełniają jeden z poniższych warunków:
o
wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
o
dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
b) 0,5 s.r.w., nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym - w przypadku pozostałych zadań
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pożyczek udzielanych na
realizację
zadań,
z udziałem bezzwrotnych środków UE,
c) 0,6 s.r.w., nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych
na realizację innych zadań,
d) oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 0,2 s.r.w.
§3.
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Termin spłaty pożyczki nie może przekraczać:
a) dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych – 7 lat od daty wypływu pierwszej
kwoty pożyczki,
b) dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych - 10 lat od daty wypływu
pierwszej kwoty 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 24 miesiące lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania,
określonej w umowie pożyczki. Okres karencji ustalony w umowie, nie podlega wydłużeniu.
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§4.
Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie przez wnioskodawcę zaakceptowanej przez
Fundusz formy zabezpieczenia jej spłaty.
Dla zabezpieczenia spłaty pożyczki Fundusz wymaga co najmniej dwóch spośród form zabezpieczenia
wymienionych w ust. 3.
Fundusz dopuszcza następujące formy zabezpieczenia:
a) przelew wierzytelności,
b) poręczenie jednostki posiadającej osobowość prawną i zdolność kredytową,
c) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
d) hipoteka ustanowiona na rzecz Funduszu,
e) przewłaszczenie ruchomości,
f) weksel „in blanco" z poręczeniem lub bez i deklaracją wekslową,
g) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania lokatą na rachunku bankowym,
h) inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia wierzytelności.
Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30% z tytułu
zabezpieczenia zapłaty należnego oprocentowania, odsetek za zwłokę i kar umownych.

§5.
Pożyczki udzielone ze środków Funduszu w 2014 roku nie podlegają umorzeniu.
§6.
Dla umów pożyczek zawartych w latach poprzednich obowiązują zasady umorzenia uchwalone dla roku
zawarcia umowy.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Iwona GAWŁOWSKA
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