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PROGRAM  

 

Tytuł programu: „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej”  

ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w formie pożyczki w 2013 roku 

 

1. Cel programu: 

 

Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.  

 

 

2. Podstawa prawna udzielenie dofinansowania 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (z późn. 

zm.) 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

 

3. Alokacja środków – ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem programu 

 

4. Terminy  i forma naboru wniosków: 

 

 Zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez WFOŚiGW w Warszawie  
 Program otwarty  

 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

 

5.1 Forma dofinansowania 

        Pożyczka częściowo umarzalna 

 

5.2 Intensywność dofinansowania 

 Pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych  

 Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu w wysokości 40% 

wykorzystanej kwoty pożyczki 
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 Istnieje możliwość uzyskania pożyczki nieumarzalnej na zadania 

dofinasowane w formie dotacji ze środków zewnętrznych (krajowych 

lub unijnych) 

5.3 Warunki dofinansowania 

 Inwestycja realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, na obszarach,  

na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie 

budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego; 

 Środki Funduszu będą przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez 

wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez WFOŚiGW w Warszawie decyzji 

o przyznaniu dofinansowania;  

 Fundusz udziela pomocy finansowej po przedstawieniu przez wnioskodawcę 

dokumentów, z których wynika zapewnienie zbilansowania kosztów realizacji 

zadania. 

 Wykonanie inwestycji zostanie zlecone firmie wybranej zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych;  

5.3.1 Zasady przyznawania pożyczki 

1. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy w 

rozumieniu Prawa bankowego, a w przypadku jst od zdolności do zaciągania 

zobowiązań wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych wyrażonej 

w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki dla jst będzie weksel własny in blanco wraz z 

deklaracją wekslową. W przypadku innego podmiotu niż jst wymagane będzie 

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 

zaproponowanej przez wnioskodawcę i przyjęte przez Fundusz. 

3. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 2%, 

4. Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat (jednak na 

wniosek beneficjenta Zarząd może przedłużyć okres spłaty pożyczki maksymalnie 

o 2 lata). 

5. Na wniosek beneficjenta Zarząd może udzielić karencji w spłacie pożyczki do 12 

miesięcy, liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji beneficjenta.  
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6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do promocji Funduszu: 

 w formie trwałego umieszczenia w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy 

na własny koszt w widocznym miejscu w siedzibie Pożyczkobiorcy, informacji 

w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego 

(nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych 

materiałów o niskiej trwałości) o treści: „…. dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie www.wfosigw.pl”, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie 

internetowej Funduszu, www.wfosigw.pl, 

 umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo 

przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie 30 dni od 

daty podpisania Umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja 

w formie ogłoszenia o treści: „.…  dofinansowana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 

formie pożyczki, w kwocie ….”, powinna być wykonana w formacie min. A4 

oraz zawierać logo Funduszu, 

 umieszczenia 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…”, powinna zwierać logo 

Funduszu, 

 przekazywania do publicznej wiadomości we wszystkich 

wydawanych/udzielanych w tym zakresie przez Pożyczkobiorcę 

oświadczeniach, wywiadach i publikacjach, informacji o otrzymanym 

dofinansowaniu. Pożyczkobiorca powinien informować o wsparciu realizacji 

Zadania ze środków Funduszu we wszystkich publikacjach prasowych, 

wydanych po 30 dniach od daty podpisania Umowy (jeżeli Pożyczkobiorca 

takie wydaje). Informacja powinna zawierać logo Funduszu. 

 

5.3.2 Zasady umarzania pożyczek 

 

1. Pożyczki udzielone w ramach niniejszego programu mogą być częściowo umorzone w 

wysokości 40% wykorzystanej kwoty pożyczki z wyjątkiem: 

1. Pożyczek udzielonych na realizację zadań z udziałem środków UE 

2. Pożyczek, których okres spłaty jest krótszy niż 2 lata. 

2. Umorzenie dokonywane jest na warunkach określonych w niniejszym programie 

3. Warunki częściowego umorzenia określa umowa pożyczki, w szczególności będą to: 

 terminowe zakończenie zadania w pełnym zakresie rzeczowym, 

 terminowe osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie określonym w karcie efektu 

ekologicznego 
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 terminowe złożenie rozliczenia końcowego – w przypadku powstania opóźnień w 

przedłożeniu rozliczenia końcowego wysokość kwoty przypadającej do umorzenia 

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

zwłoki 

 wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody 

Funduszu co potwierdzone jest w trakcie składania wniosku o udzielenie pożyczki i 

rozliczenia końcowego 

 

4. Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki w kwocie wynikającej z umowy  

5. Decyzję w sprawie wysokości umorzenia podejmuje Zarząd 

6. W uzasadnionych przypadkach kiedy różnica pomiędzy założonym w umowie efektem 

ekologicznym zadania a rzeczywiście osiągniętym jest mniejsza lub równa 10% 

wskaźnika opisanego w karcie efektu ekologicznego, Zarząd na wniosek pożyczkobiorcy, 

może uznać, iż założony efekt został osiągnięty  

7. W przypadku odmowy umorzenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do 

Funduszu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złożony po 14 dniach o 

daty doręczenia wnioskodawcy informacji o odmowie umorzenia pozostawia się bez 

rozpatrzenia  

 

5.4 Beneficjenci 

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki  

 Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej.  

UWAGA 

1. Za podłączenie do kanalizacji uznawany jest przewód łączący wewnętrzną 

instalację kanalizacyjną w budynku odbiorcy z przewodem sieci 

kanalizacyjnej (tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki lub do granicy 

posesji). 

2. Niniejszy „Program…” nie dotyczy budowy sieci głównej wraz z 

odgałęzieniami (sięgaczami) oraz przepompowniami sieciowymi. 

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

 

6.1 Koszty kwalifikowane: 

 opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, 
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 zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,  

 obsługa geodezyjna 

 roboty budowlano – montażowe związane z budową podłączenia budynku do sieci 

kanalizacyjnej  

 budowa indywidualnych przydomowych przepompowni w przypadku podłączenia do 

sieci ciśnieniowej 

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

Beneficjentowi nie przysługuje zwrot VAT) 

 koszty kwalifikowane poniesione nie wcześniej niż 24 miesiące od dnia złożenia 

wniosku  

 

6.2 Koszty niekwalifikowane: 

 

 przygotowanie inwestycji, w tym nadzór, opłaty administracyjne 

 zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, odtworzenie nawierzchni  

 koszty zakupu paliwa do sprzętu używanego do realizacji zadania 

 koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez 

wnioskodawcę 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1. Kryteria dostępu 

 

1. Kryteria dostępu to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł 

być poddany dalszej ocenie. 

2. Kryteria dostępu dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne. 

Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium 

dostępu nie jest spełnione) wyklucza przedsięwzięcie z dalszej oceny.  

3. Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku z maksymalnym terminem 

dostarczenia dokumentów 30 dni w zależności od charakteru braków 

 

Poniższa tabela zawiera zalecane zestawienie kryteriów dostępu, jakie powinny być 

spełnione 

 

Kryteria formalne TAK NIE 

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu.   

Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, 

posiada wymagane załączniki. 

  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z 

programem. 

  

Wnioskodawca mieści się w kategorii 

„Beneficjenci”. 

  

Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów 

kwalifikowanych określonych w dokumentach 
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programu. 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne ze 

warunkami udzielania dofinansowania 

obowiązującymi w programie. 

  

Wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych.  

  

Struktura finansowa - wiarygodny montaż 

finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa 

projektu 

  

Kryteria merytoryczne TAK NIE 

Efekt ekologiczny – zgodność danych zawartych w 

karcie efektu ekologicznego z dokumentacją 

techniczną 

  

 
7.2. Kryteria selekcji 

 

7.2.1. Kryteria merytoryczne punktowane 

1. Kryterium podwyższonego znaczenia merytorycznego – ujęcie w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, gminnym Programie ochrony 

środowiska. 

1. ujęcie w KPOŚK – 5 pkt.  

2. ujęcie w gminnym programie ochrony środowiska - 4 pkt. 

2. Kryterium zasięgu oddziaływania zadania 

1. gminny – 5 pkt. 

2. lokalny – 4 pkt. 

3. Kryterium stopnia przygotowania zadania 

1. przygotowanie kompletne (zakończone postępowanie przetargowe) – 10 pkt. 

2. przygotowanie zaawansowane (zadanie przed przetargiem) – 7 pkt. 

3. przygotowanie niekompletne (wniosek wymagał uzupełnienia) – 4 pkt. 

4. Kryterium konstrukcji finansowej zadania  

1. dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w Warszawie) – 

5 pkt. 

2. konstrukcja finansowana oparta wyłącznie na środkach własnych  

i WFOŚiGW w Warszawie – 3 pkt. 

5. Kryterium efektu ekologicznego: 

1. powyżej 100 szt. przyłączy - 10 pkt. 

2. 75 szt. – 100 szt. - 8 pkt. 

3. 50 szt. – 75 szt. - 6 pkt. 

4. 25 szt. – 50 szt. - 4 pkt. 
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7.2.2 Kryterium efektywności ekonomicznej 

 

Efektywność kosztowa może być szacowana przy użyciu jednego z następujących 

wskaźników: 

 WKJ – wskaźnik kosztu jednostkowego 

 WKE – wskaźnik kosztu efektu ekologicznego 

 

WKJ: 

koszt całkowity w zł/liczbę przyłączy 

≤2000 – 7 pkt. 

2000 – 4000 – 5 pkt 

≥4000 – 3 pkt. 

 

WKE 

Koszt całkowity/liczbę osób podłączonych 

≤ 500 – 7 pkt 

500 – 1000 – 5 

≥1000 - 3 

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. 25 punktów. 

  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. 

 


