
 

 
Tytuł programu:  
Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej 

Nr programu:  
 
2013-GW-5 

 

1 
 

 

PROGRAM 

 

 

„Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej”  

ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w formie pożyczki w 2013 roku 

 

1. Cel programu 

 Ochrona terenów przed powodzią i suszą. 

 Retencjonowanie wód w celu ograniczenia skutków suszy hydrologicznej. 

 Retencjonowanie wód powierzchniowych w celu zmniejszenia fali 

powodziowej. 

 Ochrona przed nadmiernym obniżaniem się poziomu wód gruntowych. 

 Zwiększanie zasobów wodnych na terenach rolnych i leśnych. 

 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska  

(z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (z późn. zm.), 

 Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 

października 2000 roku), 

 Dyrektywa Powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 

2007 roku), 

 Program małej retencji wodnej dla Województwa Mazowieckiego, 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie; 

3. Alokacja – zostanie ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem programu  

 

4. Terminy  i forma naboru wniosków: 

 Termin składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym  

przez Fundusz. 

 Program zamknięty - nabór wniosków terminach określonych  

w kalendarium. 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1 Forma dofinansowania 

 Pożyczki przyznawane na warunkach preferencyjnych. 
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5.2 Intensywność dofinansowania 

 Maksymalny limit dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 100% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z uwzględnieniem 

dopuszczalności pomocy publicznej). 

 W przypadku współfinansowania projektów dofinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej pożyczka ze środków Funduszu może wynosić do 80 % 

różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową  

dla projektu. 

 

5.3 Warunki dofinansowania 

 Warunkiem udzielenia dofinansowania jest realizacja zadania na terenie 

województwa mazowieckiego. 

 Dofinansowanie może być przyznane, o ile Wnioskodawca wywiązuje się 

z obowiązku wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochody Funduszu, 

a także, gdy wywiązuje się z innych zobowiązań względem Funduszu. 

 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania jest 

liczony zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczalności pomocy 

publicznej. 

 Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco  

wraz z deklaracją wekslową oraz (w przypadku wnioskodawców innych 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki) dodatkowe 

zabezpieczenie spośród niżej wymienionych: hipoteka (w przypadku 

zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej); 

zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 

przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw  

z polisy ubezpieczeniowej; gwarancja bankowa należytego wykonania 

umowy, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy; lokata 

kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie; blokada środków  

na rachunku bankowym w równowartości kwoty pożyczki – przelew 

wierzytelności z umowy terminowego rachunku bankowego; poręczenie; 

ubezpieczenie pożyczki; ewentualnie zabezpieczenie w innej formie 

zaproponowane przez Wnioskodawcę i zaakceptowane przez Fundusz. 

 Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona  

z wyłączeniem pożyczki na współfinansowanie projektu dofinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, pożyczki pomostowej oraz pożyczki, której 

okres spłaty jest krótszy niż 2 lata. 
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 Dla zadań podlegających dofinansowaniu w ramach niniejszego programu 

(z wyłączeniem sytuacji opisanych w powyższym punkcie) wysokość 

umorzenia kwoty zaciągniętej pożyczki wynosi 20% wykorzystanej kwoty 

pożyczki i może zostać podwyższona maksymalnie do 40 %  

z zachowaniem następujących warunków: 

o dla gmin i powiatów, których wskaźnik /odpowiednio/ G lub P 

określony dla roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały  

o umorzeniu ma wartość mniejszą lub równą /odpowiednio/ 450  

i 65 wysokość umorzenia ulega zwiększeniu o 10 % kwoty 

pożyczki. 

o dla gmin i powiatów, których co najmniej 30 % powierzchni objęte 

jest ochroną obszarową NATURA 2000 wysokość umorzenia ulega 

zwiększeniu o 10 % kwoty pożyczki. 

 Niezbędnym warunkiem częściowego umorzenia pożyczki jest wywiązanie 

się przez beneficjenta z warunków umowy wymaganych na dzień złożenia 

rozliczenia końcowego. 

 Do umorzenia wymagane jest w szczególności: 

o terminowe zakończenie zadania w pełnym zakresie rzeczowym, 

o terminowe osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie 

określonym w karcie efektu ekologicznego, 

o terminowe złożenie rozliczenia końcowego (z uwzględnieniem,  

iż w sytuacji powstania opóźnień w jego przedłożeniu wysokość 

kwoty przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu 

odpowiednio o 0,5% kwoty zaciągniętej pożyczki za każdy dzień 

zwłoki), 

o wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących 

dochody Funduszu, 

o spełnienie wymogów prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia 

do użytkowania obiektów powstałych w ramach zadania 

dofinansowanego ze środków Funduszu. 

 Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej 

wnioskodawcy w rozumieniu przepisów prawa bankowego, a w przypadku 

jednostek samorządu terytorialnego - od zdolności do zaciągania 

zobowiązań wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych 

wyrażonej w formie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5%, i może zostać 

obniżone z zachowaniem następujących warunków:  

o dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G 

określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 
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pożyczki - nie większej niż 450 – oprocentowanie wynosi 2 %  

w stosunku rocznym;  

o dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika 

P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 

pożyczki - nie większej niż 65 – oprocentowanie wynosi 2 %  

w stosunku rocznym. 

o dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy 

ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 

oprocentowanie wynosi 2 % w stosunku rocznym. 

 Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat 

(dodatkowo na wniosek beneficjenta Zarząd może przedłużyć okres spłaty 

pożyczki maksymalnie o 2 lata). 

 Na wniosek beneficjenta Zarząd może udzielić karencji w spłacie pożyczki 

do 12 miesięcy, liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji 

beneficjenta. W przypadku udzielenia karencji okres spłaty pożyczki liczy 

się od momentu jej zakończenia. 

 Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów 

kwalifikowanych zadania realizowanego przez wnioskodawcę, powstałych 

po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu pożyczki  

na dofinansowanie działań wskazanych w harmonogramie opracowanym 

przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez Fundusz. Dopuszcza się 

możliwość objęcia dofinansowaniem przez Fundusz kosztów powstałych 

po dniu podjęcia przez odpowiedni organ Funduszu decyzji o udzieleniu 

promesy. 

 Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania w przypadku 

otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub UE). 

 W celu zapewnienia finansowania inwestycji Fundusz może udzielić 

pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów 

kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji ze środków Unii 

Europejskiej, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania 

refundacji przez beneficjenta. Oprocentowanie takich pożyczek wynosi  

3,5 % w stosunku rocznym, natomiast okres ich spłaty liczony jest od dnia 

postawienia kwoty do dyspozycji pożyczkobiorcy do dnia dokonania 

spłaty. 

 Fundusz udziela pomocy finansowej po przedstawieniu  

przez wnioskodawcę dokumentów, z których wynika zapewnienie 

zbilansowania kosztów realizacji zadania. 

 Beneficjent pomocy udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej  
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na realizację zadań w ramach niniejszego programu zobowiązany będzie  

do informowania o otrzymanej pomocy. Podstawowymi formami promocji 

otrzymanego dofinansowania są: 

o umieszczenie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy  

na własny koszt w widocznym miejscu na obiekcie lub w siedzibie 

beneficjenta, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej  

z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego o treści: „… 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie  

ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu  

pod adresem www.wfosigw.pl, 

o umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej 

stronie internetowej w terminie 30 dni od daty podpisania umowy 

do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „… 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 

… zł”. 

o przekazywanie do publicznej wiadomości we wszystkich 

wydawanych/udzielanych w tym zakresie przez beneficjenta 

oświadczeniach, wywiadach i publikacjach, informacji  

o otrzymanym dofinansowaniu. Beneficjent powinien informować 

o wsparciu realizacji zadania ze środków Funduszu we wszystkich 

publikacjach prasowych, wydanych po 30 dniach od daty 

podpisania umowy (jeżeli takie wydaje).  

o Szczegółowe warunki i sposoby informacji zostaną określone  

w umowie o dofinansowanie 

5.4 Beneficjenci 

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. 

 Spółki wodne i ich związki. 

 Lasy państwowe. 

 Kampinoski Park Narodowy. 

 Parki Krajobrazowe. 

 Jednostki organizacyjne utworzone przez w/w podmioty. 

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

Dofinansowaniu podlegać będzie budowa, odbudowa i modernizacja zbiorników 

wodnych łącznie z towarzyszącymi budowlami hydrotechnicznymi. 

  

http://www.wfosigw.pl/
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6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

 Koszty kwalifikowane 

o Koszty robót ziemnych i budowlano – montażowych (wraz z 

obsługą geodezyjną) związanych z budową/przebudową 

/modernizacją zbiorników wodnych, budowli piętrzących  

na ciekach oraz innych budowli hydrotechnicznych bezpośrednio 

związanych z budową zbiorników, 

o zakup, dostawa i montaż materiałów i urządzeń w ramach 

dofinansowywanego zadania, 

o demontaż i rozbiórka urządzeń i obiektów podlegających 

modernizacji i/lub wymianie, 

o opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element 

realizowanej inwestycji, 

o podatek od towarów i usług (VAT), o ile stanowi koszt 

realizowanej inwestycji (jeśli Beneficjent nie występuje o zwrot 

zapłaconego podatku VAT do Urzędu Skarbowego). 

o Koszty poniesione w okresie do 24 miesięcy przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie mogą zostać zaliczone do kosztu 

kwalifikowanego zadania, ale nie podlegają refundacji ze środków 

Funduszu (muszą stanowić wkład własny Wnioskodawcy). 

o W przypadku projektów dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej stosuje się obowiązujące Wytyczne w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów, 

zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  

przy czym zastrzega się możliwość indywidualnego określania 

przez Zarząd rodzajów kosztów kwalifikowanych  

dla poszczególnych zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW 

w Warszawie. 

 Koszty niekwalifikowane 

o przygotowanie inwestycji (w tym wykup gruntów, odszkodowania, 

nadzór, zaplecze budowy, itp.) 

o realizacja zadań uzupełniających bezpośrednio inwestycję, w tym: 

 zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, drogi dojazdowe, 

 koszty zakupu paliwa do sprzętu wykorzystywanego  

w realizacji zadania, 

 koszty ponoszone z tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

zatrudnionych przez Beneficjenta. 
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7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

 Kryteria dostępu – warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek 

mógł być poddany dalszej ocenie. Negatywny wynik kwalifikacji wniosku 

o dofinansowanie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) 

wyklucza przedsięwzięcie z dalszej oceny.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku z maksymalnym 

terminem uzupełnienia dokumentów do 30 dni. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie kryteriów dostępu, jakie powinny być 

spełnione na etapie oceny wniosku 

Kryteria formalne TAK NIE 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   
Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada 

wymagane załączniki. 
  

Zadanie jest przygotowane pod względem formalno - 

prawnym do realizacji (posiada wymagane prawem 

pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne oraz inne 

wymagane decyzje administracyjne) 

  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny warunkami 

programu 
  

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   
Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w programie 
  

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami 

udzielania dofinansowania obowiązującymi w programie 
  

Wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych. Wnioskowane 

dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej 

(jeśli dotyczy). 

  

Struktura finansowa - wiarygodny montaż finansowy, 

wykonalność oraz trwałość finansowa projektu. 
  

Kryteria merytoryczne TAK NIE 
Efekt ekologiczny - wiarygodność założeń i danych, efekt 

możliwy do osiągnięcia 

  

 

 Kryteria selekcji – kryteria punktowane służące do weryfikacji 

zgłaszanych do dofinansowania zadań począwszy od najbardziej 

efektywnych do najmniej efektywnych.  

o Kryteria merytoryczne punktowane 

I. Kryterium podwyższonego znaczenia merytorycznego – ujęcie w 

następujących dokumentach i programach strategicznych: strategia 

rozwoju województwa mazowieckiego, wojewódzki program ochrony 

środowiska, wojewódzki program inwestycyjny, program małej retencji 

wodnej dla województwa mazowieckiego, itp. 

ujęcie w więcej niż jednym z w/w dokumentów 3 pkt. 

ujęcie w jednym z w/w dokumentów 2 pkt. 
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brak ujęcia w w/w dokumentach 0 pkt. 

II. Ujęcie zadania na „Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w 

Warszawie” na dany rok  

Ujęcie zadania na w/w liście 5 pkt. 

III. Kryterium zasięgu oddziaływania zadania 

ponadgminny 5 pkt. 

gminny 3 pkt.  

lokalny 2 pkt. 

IV. Kryterium stopnia przygotowania zadania 

przygotowanie kompletne (zakończone postępowanie 

przetargowe) 

5 pkt. 

przygotowanie zaawansowane (zadanie przed przetargiem) 3 pkt. 

V Kryterium konstrukcji finansowej zadania  

dofinansowanie ze środków UE 10 pkt. 

dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w 

Warszawie) 

7 pkt. 

konstrukcja finansowana oparta wyłącznie na środkach własnych  

i WFOŚiGW w Warszawie 

4pkt. 

VI Kryterium preferowanego rodzaju zadania 

budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorników i urządzeń 

zabezpieczających przed skutkami powodzi i suszy 

10 pkt. 

realizacja przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków 

powodzi 

5 pkt. 

o Kryteria efektywności ekonomicznej – dotyczy nowych 

inwestycji 

Efektywność kosztowa może być szacowana dla budowy 

zbiorników przy użyciu jednego z następujących wskaźników: 

WKJ - wskaźnik kosztu jednostkowego (koszt budowy 1 m
2
 

powierzchni zbiornika retencyjnego) 

WKE – wskaźnik kosztu uzyskania jednostki efektu 

ekologicznego (koszt budowy 1 m
3
 pojemności retencyjnej 

zbiornika) 

I. WKJ 

koszt jednostkowy do 100 zł za 1 m2 powierzchni zbiornika 5 pkt. 

koszt jednostkowy powyżej 100 zł za 1 m2 powierzchni zbiornika 3 pkt. 

II. WKE 

koszt do 50 zł za 1 m3 pojemności retencyjnej zbiornika 5 pkt. 

koszt powyżej 50 zł za 1 m
3
 pojemności retencyjnej zbiornika 3 pkt. 

 

8 Procedury wyboru przedsięwzięć 

 Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Funduszu. 

 O udzieleniu dofinansowania decyduje uzyskanie w kwalifikacji opisanej 

w pkt. 7 niniejszego regulaminu minimum 50% punktów możliwych  

do uzyskania, tj. 24 punktów w przypadku zadań polegających na budowie 
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nowych zbiorników wodnych oraz 19 punktów w przypadku rozbudowy 

lub modernizacji istniejących zbiorników. 

 Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji wniosku o dofinansowanie  

i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia, Wnioskodawca zostanie  

o tym fakcie poinformowany pisemnie wraz z podaniem terminu złożenia 

brakujących/skorygowanych dokumentów (maksymalnie do 30 dni od daty 

otrzymania wezwania do uzupełnienia). 

 Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą,  

o ile umowa pomiędzy Funduszem a Beneficjentem nie zostanie podpisana 

w terminie 4 miesięcy od daty podjęcia tej uchwały. 


