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• ustawa Prawo ochrony środowiska

• ustawy o finansach publicznych

• Rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Podstawa 
prawna 

działania:

• wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych

• przychody finansowe w formie odsetek z tytułu
oprocentowania udzielonych pożyczek.

Pochodzenie 
środków 

finansowych:
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• poprawa stanu środowiska i
zrównoważone gospodarowanie jego
zasobami przez stabilne, skuteczne i
efektywne wspieranie przedsięwzięć i
inicjatyw służących środowisku przy
pełnym oraz zgodnym
z zasadami zrównoważonego rozwoju
wykorzystaniu środków pochodzących
z Unii Europejskiej na ochronę środowiska
i gospodarkę

Cel generalny
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STRATEGIA  DZIAŁANIA  WFOŚIGW  W  ŁODZI

NA  LATA  2017-2020   PRIORYTETY

CELE ŚRODOWISKOWE:

Adaptacja do zmian klimatu

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka odpadami

Różnorodność biologiczna
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ZASADY UDZIELANIA 

POMOCY FINANSOWEJ ZE 

ŚRODKÓW 

WFOŚIGW W ŁODZI
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WFOŚiGW w Łodzi 

udziela dofinansowania w formie:

bezzwrotnych dotacji

częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki

przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym

nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej

niskooprocentowanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz 
pożyczek pomostowych
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Ogólne zasady udzielania 

dofinansowania

Przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie należy zapoznać się 

z regulacjami dotyczącymi finansowania 

zadań z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz z przepisami 

dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.
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Ogólne zasady udzielania 

dofinansowania

Dokumenty przydatne przy wypełnianiu 
wniosku:

Procedury 
udzielania 

dofinansowania

Katalog 
kwalifikacji 

kosztów

Instrukcja 
wypełniania 

wniosków

Instrukcja 
rozliczania 

kosztów
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Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać

przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie które są

niezbędne do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.

Są one ustalone dla poszczególnych dziedzin ochrony

środowiska w Rozdziale III „Katalogu kwalifikacji kosztów dla

zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi” oraz

odrębnie w programach priorytetowych i regulaminach

konkursów.
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Koszty kwalifikowane w dziedzinie 

Ochrona Zasobów Wodnych

• 1). budowy rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń służących oczyszczaniu
ścieków (w tym także zagospodarowaniu osadów ściekowych) oraz ujmowaniu,
uzdatnianiu i dystrybucji wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną

• 2). budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłączy, o ile stanowią
własność Wnioskodawcy;

• 3). budowy infrastruktury związanej z uporządkowaniem gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi;

• 4). renaturyzacji cieków wodnych i odbudowy naturalnej retencji oraz robót
konserwacyjnych i zabezpieczających na rzekach i budowlach wodnych na terenie
województwa łódzkiego;

• 5). budowy, odtwarzania, przebudowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych,
urządzeń przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych, urządzeń i obiektów
hydrotechnicznych;

• 6). modernizacji procesów technologicznych prowadzącej do zmniejszenia zużycia wody
oraz redukcji odprowadzanych zanieczyszczeń,

• a także:

• 7). rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń, wywiezienia materiału powstałego
w wyniku przeprowadzanych prac i uporządkowania terenu oraz rozbiórek budynków,
budowli i demontażu urządzeń podlegających modernizacji lub wymianie, jeśli koszty
te związane są z pracami, o których mowa w pkt 1-6.
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Ogólne zasady udzielania 

dofinansowania

•Fundusz nie dofinansowuje zadań, 
które zostały zakończone 

o ich dofinansowanie 

UWAGA!!!

11



OD ZŁOŻENIA WNIOSKU 

DO WYPŁATY 

DOFINANSOWANIA
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Uproszczony schemat procesu 

rozpatrywania wniosku

Wpłynięcie dokumentacji: wniosku/aktualizacji 
wniosku

Ocena formalna wniosku

Ocena merytoryczna wniosku 

Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu 
/odmowie przyznania dofinansowania

Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do
3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu 

dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia
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Realizacja i rozliczenie 

zadania

Realizacja zadania przez Beneficjenta

Kontrola u Beneficjenta

Rozliczenie finansowe zadania (wypłata 
jednorazowa, w transzach albo sukcesywnie)

Rozliczenie zadania pod kątem uzyskanego efektu 
rzeczowego i ekologicznego 

Spłata określonej części pożyczki
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ZASADY UDZIELANIA 

POŻYCZEK
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Rodzaje pożyczek
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Pożyczki

na zadania ze 
środków krajowych

na zadania 
współfinansowane ze 

środków zagranicznych

pomostowe na 
zapewnienie ciągłości 
finansowania zadań 

współfinansowanych ze 
środków zagranicznych



Pożyczki na zadania finansowane ze środków 

krajowych

•do 95% całkowitego kosztu zadania

maksymalne dofinansowanie:

•s.r.w. – 1,5 p.p., nie mniej niż 1,5% rocznie,

oprocentowanie:

•do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od 
daty planowanego zakończenia zadania

karencja:

•wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat

okres spłaty:

•do 40% wypłaconej kwoty

maksymalne umorzenie:
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Pożyczki na krajowy wkład własny na zadania 

współfinansowane ze środków zagranicznych

•uzupełnienie wkładu własnego wnioskodawcy

cel:

•s.r.w. – 2,5 p.p., nie mniej niż 0,5% rocznie,

oprocentowanie:

•do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty 
planowanego zakończenia zadania

karencja:

•wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat

okres spłaty:

•do 30% wypłaconej kwoty

umorzenie:
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Pożyczki pomostowe na zadania współfinansowane 

ze środków zagranicznych

• zapewnienie ciągłości finansowania zadań współfinansowanych ze 
źródeł zagranicznych 

cel:

• s.r.w. – 1,5 p.p. nie mniej niż 3,0% rocznie,

oprocentowanie:

• do czasu otrzymania refundacji środków ze źródeł zagranicznych

okres spłaty:

• brak

umorzenie:
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ZASADY UMARZANIA 

POŻYCZEK
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• terminowa realizacja zadania

• osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych
i rzeczowych

• terminowa spłata nie podlegającej umorzeniu części
pożyczki wraz z należnymi odsetkami

• wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku
uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska,
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub
naruszenie wymogów ochrony środowiska stanowiących
przychody Funduszu oraz zobowiązań finansowych
wobec Funduszu

Warunki częściowego 
umorzenia pożyczki:
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•do 30% wypłaconej kwoty pożyczki  udzielonej na krajowy 
wkład własny na zadania współfinansowane ze środków 
zagranicznych

• do 25% wypłaconej kwoty pożyczki
PLUS:

• 15% w przypadku przeznaczenia całości środków       
pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania, 
które zostanie zakończone do 24 miesięcy od daty podjęcia 
decyzji   o umorzeniu pożyczki

Umorzeniem można objąć 
kwotę pożyczki w wysokości: 
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• pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił
po ich spłacie

• pożyczki pomostowe

• pożyczki, których faktyczny okres spłaty jest
krótszy niż 1 rok

Nie podlegają umorzeniu:
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ZASADY UDZIELANIA 

DOTACJI
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•Dotacje mogą być przeznaczane 
tylko na zadania wskazane 
literalnie § 14 „Zasad udzielania 
pomocy finansowej ze środków 
WFOŚiGW w Łodzi”

UWAGA!!!



Dotacja oraz dofinansowanie dla PJB 

w wysokości do 80% kosztu całkowitego 

na:

zadania z zakresu retencji, budowy, remontu budowli
piętrzących i zbiorników wodnych, renaturyzację cieków
wodnych i odbudowę naturalnej retencji oraz na roboty
konserwacyjne i zabezpieczające na rzekach, zbiornikach
wodnych, budowlach wodnych

budowa, odtwarzanie, przebudowa i rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych
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Dotacja oraz dofinansowanie dla PJB 

w wysokości do 60% kosztu całkowitego 

na:

programy, plany, ekspertyzy oraz
opracowania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
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PROGRAMY 

PRIORYTETOWE
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Wykonanie podłączeń budynków 

do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego
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Poprawa stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych                   
na terenie województwa łódzkiego 

poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć mających na celu 

wypełnienie wymogów Dyrektywy 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych

Cel programu



Wdrażanie Programu: w latach 2017-2018

Wydatkowanie środków: do 31.12.2019 roku

Forma dofinansowania : Dotacja

Budżet Programu: 6.000.000,00 zł  
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WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW 

DO ZBIORCZEGO SYSTEMU 

KANALIZACYJNEGO 



Beneficjenci:

Beneficjent (Wnioskodawca) –
jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot
świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań
własnych gmin w zakresie gospodarki wodno– ściekowej

Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) –
właściciele lub posiadający prawo do dysponowania
podłączanymi nieruchomościami.
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Beneficjent może złożyć wniosek do 30.09.2018 r.,
przy czym wniosek ten musi dotyczyć wykonania
minimum 30 sztuk podłączeń

Kwota wsparcia wynosi do 50% kosztów całkowitych
zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego
podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może
przekroczyć 3.000,00 zł
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Ogólne zasady udzielania dofinansowania
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 

OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00, fax 42 663 41 01

fundusz@wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl



Dziękuję za uwagę!
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