Załącznik nr 3
do uchwały nr 000/36/20
Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Zielonej Górze z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2020 rok
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§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.
Fundusz udziela pożyczek na zasadach preferencyjnego oprocentowania bez pobierania dodatkowych
opłat.
Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i ustalane w odniesieniu do stopy WIBOR 3M. Wysokość
oprocentowania, opartego na stawce WIBOR 3M, na dany kwartał roku kalendarzowego, ustala się na
podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.
§2.
Maksymalny poziom dofinansowania zadania pożyczką ze środków Funduszu został określony w § 3
„Ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu”.
Wysokość oprocentowania pożyczek stanowi:
a) WIBOR 3M, nie mniej niż 0,9% 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 oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
- dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
- wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
b) WIBOR 3M + 20 pkt bazowych, nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek
udzielanych
na realizację zadań, z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,
c) WIBOR 3M + 50 pkt bazowych, nie mniej niż 1,9% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek
udzielanych na realizację innych zadań (z wyłączeniem lit. d),
d) oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C
14, 19.01.2008) - w przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów
o pomocy publicznej na warunkach rynkowych, którzy nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach
przepisów o pomocy publicznej,
e) oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 20 pkt bazowych.
§3.
Termin spłaty pożyczki nie może przekraczać:
a) dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych – 10 lat od daty wypływu pierwszej
kwoty pożyczki,
b) dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych – 15 lat od daty wypływu
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pierwszej kwoty pożyczki.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z zaciągniętych i planowanych zobowiązań
obciążających nadmiernie Wnioskodawcę, terminy określone powyżej mogą być wydłużone do 20 lat.
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.
§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 majątkowego powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%
z tytułu zabezpieczenia zapłaty należnego oprocentowania, odsetek i kar umownych.

§5.
Pożyczki udzielone ze środków Funduszu w 2020 roku nie podlegają umorzeniu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Wójcik

