
 

 

KONKURS 

pn.: „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych” 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

 

I. Cele:  

Wykorzystanie wód deszczowych do celów bytowo - gospodarczych 

Oszczędność wody pitnej 

Retencja oraz ponowne wprowadzenie wód deszczowych do naturalnego obiegu 

 

II. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi 

zmianami);  

2. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”;  

 

III. Terminy naboru wniosków:  

Termin składania wniosków - zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez WFOŚiGW w 

Warszawie.  

Termin analizy wniosków - do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.  

Termin ogłoszenia wyników konkursu - do 14 dni od daty zakończenia analizy przedłożonych 

wniosków.  

 

IV. Beneficjenci:  

Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne mające prawo do dysponowania nieruchomością 

położoną na terenach zurbanizowanych, na których zagospodarowana będzie woda 

deszczowa. 

 

Konkurs nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo 

 

V. Warunki uczestnictwa:  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie kompletnego wniosku 

na obowiązującym druku wraz z zestawem wymaganych dokumentów.  

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów zostanie ustalony przez 

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie. 



 

 

2. Wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW w Warszawie po wyznaczonym terminie 

pozostają bez rozpatrzenia. O terminowości wpływu decyduje data wpływu 

kompletnego wniosku do Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego.  

 

VI. Warunki udzielenia dofinansowania:  

1. Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenach 

zurbanizowanych  województwa mazowieckiego.  

2. Dofinansowaniu nie podlegają zadania realizowane na terenie nieruchomości, na 

której bezpośrednio prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza. 

3. Formami dofinansowania są: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych 

zadania oraz pożyczka (nie podlegająca umorzeniu) w wysokości do 50% kosztów 

kwalifikowanych zadania. Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji do 

50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 000,00 zł na zadanie. Zarząd 

Funduszu ma prawo zaproponować  dofinansowanie w wysokości mniejszej niż 

wnioskowana kwota. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 

 Koszt zakup urządzeń i materiałów oraz instalacji pozwalających na ponowne 

wykorzystanie wód deszczowych do celów bytowo – gospodarczych 

 Koszt robót budowlano-montażowych  

 Koszt robót ziemnych związanych bezpośrednio z montażem urządzeń   

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się: 

 Koszt przygotowania inwestycji (projekt budowlany, uzyskanie decyzji 

administracyjnych, itp.) 

 Praca własna, koszty paliwa (w przypadku realizacji zadania systemem 

gospodarczym) 

 Koszt zakupu urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku mieszkalnego 

lub gospodarczego 

 Koszt zagospodarowania terenu działki 

4. Do kosztów kwalifikowanych mogą być zaliczone wydatki poniesione po dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie. Wydatki poniesione  po 2 stycznia roku, w 

którym został złożony wniosek przed decyzją o dofinansowaniu stanowią wkład 

własny w zadanie. Środki WFOŚiGW w Warszawie będą przeznaczone na pokrycie 

kosztów realizowanego zadania, powstałych po dniu podjęcia przez WFOŚiGW w 

Warszawie decyzji o przyznaniu dofinansowania.  



 

 

5. Do budowy wykorzystywane mogą być urządzenia nowe posiadające stosowną 

aprobatę techniczną. 

6. Dofinansowaniu podlegać będą zadania przygotowane pod względem formalno – 

prawnym, czyli posiadające prawomocne pozwolenie na budowę lub przyjęte przez 

starostwo powiatowe zgłoszenie o zamiarze prowadzenia robót budowlanych oraz 

posiadające pozwolenie wodno – prawne, jeżeli dokumenty te są wymagane. 

7. W przypadku wykonania montażu we własnym zakresie dofinansowaniu podlegać 

będą wyłącznie niezbędne materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania 

instalacji.  

8. Beneficjent WFOŚiGW w Warszawie zobowiązany jest do promowania otrzymanego 

wsparcia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie dotacji. 

9. Zabezpieczeniem dotacji będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Zabezpieczenie pożyczki zostanie ustalone przez Fundusz w uzgodnieniu z 

Wnioskodawcą. 

 

VII. Kryteria oceny wniosków:  

A. Kryterium efektywności ekonomicznej:  

Koszt jednostkowy w odniesieniu do powierzchni w m
2
 z której zbierane będą wody 

deszczowe - max 20 pkt. (jako porównanie złożonych wniosków wg. wzoru (1 - 

jnajdrozszeoferty  y  jednostkowkoszt 

badanejoferty  y  jednostkowkoszt 
 ) x 20 pkt.). 

B. Kryterium sposobu zagospodarowania wód deszczowych 

1. wykorzystanie do celów bytowo - gospodarczych – 15 pkt. 

2. wykorzystanie do nawadniania roślin – 10 pkt. 

3. ponowne wprowadzenie wód deszczowych do obiegu naturalnego (rozsączenie 

bezpośrednio do gruntu) – 5 pkt. 

C. Kryterium wielkości dofinansowania (dotyczy dotacji) z WFOŚiGW w Warszawie:  

1. ≤15% - 10 pkt.  

2. 15,1-25,0% - 5 pkt.  

3. 25,0 - 50% - 0 pkt.  

D. Kryterium lokalizacji inwestycji:  

1. Nieruchomość znajdująca się w obrębie dostępu do odbiornika wód deszczowych – 5 

pkt. 

2. Nieruchomość nie mająca dostępu do odbiornika wód deszczowych – 2 pkt. 


