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Podstawy udzielania pomocy 

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się  

podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o zdefiniowanych  

trwałych efektach rzeczowych i ekologicznych oraz źródłach  

finansowania. 
 

Fundusz udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć  

i zadań zgodnych z obowiązującymi w danym roku kryteriami  

i zasadami w zależności od możliwości finansowych Funduszu. 
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Priorytety na 2014 rok 

Fundusz pomaga w finansowaniu działań służących ochronie  

środowiska i gospodarce wodnej, zgodnie z Polityką 

Ekologiczną Państwa, Traktatem Akcesyjnym oraz Strategią  

rozwoju Województwa Lubuskiego. 

 

Za działania priorytetowe Fundusz uznaje wspomaganie  

przedsięwzięć dofinansowywanych zagranicznymi środkami  

bezzwrotnymi poprzez udział w zapewnieniu niezbędnego  

wkładu krajowego. 

 

Celem strategicznym jest poprawa stanu środowiska,  

osiągnięcie wymagań dyrektyw środowiskowych Unii  

Europejskiej oraz podnoszenie świadomości i kreowanie  

postaw ekologicznych. 
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Podstawowe dokumenty 

• Lista przedsięwzięć priorytetowych  

• Kryteria wyboru przedsięwzięć  

• Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej  

• Zasady udzielania pożyczek 

• Zasady udzielania dotacji 

• Zasady udzielania umorzeń 

• Zasady udzielania dopłat do oprocentowania kredytów 
bankowych. 
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Kryteria wyboru przedsięwzięć 

 
• Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa oraz krajowym, 

wojewódzkim, powiatowymi i gminnymi programami ochrony 
środowiska, planami gospodarki odpadami oraz innymi 
obowiązującymi programami i planami zapewniającymi osiągnięcie 
standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa 
wspólnotowego i krajowego  

 

• Kryterium techniczno – ekonomiczne 

 

• Kryterium zasięgu oddziaływania 

 

• Kryterium spełnienia wymogów formalnych  

 

Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa 

i Województwa Lubuskiego ma charakter nadrzędny. 
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• Zgłoszenie zadania odbywało się za pomocą formularza wniosku, 
odpowiedniego do rodzaju zadania, złożonego w terminie do 
30.09.2013. 

• Wnioski są wstępnie oceniane i tworzone są: podstawowa i 
rezerwowa lista zadań. 

• Niezwłocznie po zakończeniu prac przygotowawczych związanych 
z  realizacją zadania (nie później niż do 31.05.2014) 
Wnioskodawcy z listy podstawowej  składają uaktualniony 
formularz wniosku. 

• Wnioskodawcy, których zadania umieszczone zostały na liście 
rezerwowej, składają w terminie do 31 maja 2014 roku 
uaktualniony wniosek. 

• Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez wnioskodawców są 
traktowane jako pozaplanowe i mogą być wprowadzone do planu 
wyłącznie na podstawie wniosku, pod warunkiem zgodności z 
kryteriami i dysponowania przez Fundusz wolnymi środkami.  

Tryb składania i oceny wniosków o dofinansowanie 
(na rok 2014)  
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Lista przedsięwzięć priorytetowych 

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI  

 

• Zadania wynikające z obowiązujących planów gospodarki odpadami, w tym: 

– tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, 

– budowa sortowni, kompostowni oraz obiektów termicznej, termiczno - chemicznej 

i mechanicznej utylizacji odpadów, 

– rozbudowa, przebudowa istniejących składowisk pod kątem dostosowania 

do obowiązujących wymogów,  

– rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 

• Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, w tym niebezpiecznych oraz 

działania na rzecz ich odzysku, unieszkodliwiania i gospodarczego 

wykorzystania.  

 

• Rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.  
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Lista przedsięwzięć priorytetowych 

VII. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  

 

• Działania polegające na przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji 

ich skutków oraz zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, w 

tym wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego.  

• Pomoc służbom ratownictwa ekologicznego w wyposażaniu w sprzęt 

specjalistyczny niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych 

oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych  

i poważnych awarii w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  
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USTAWA  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

Rozdział 6  

Odpady z wypadków  
 

Art. 101.  

1. Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska, starosta właściwy ze względu na miejsce powstania 

odpadów z wypadków, w drodze decyzji, wydanej z urzędu, może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania 

odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.  

2. W przypadku odpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza za sprawcę wypadku uważa się armatora statku, który 

spowodował powstanie odpadu, o ile statek jest znany.  

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje w przypadku:  

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska;  

2) odpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na miejsce powstania 

odpadów. 

4. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

5. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, dokonuje gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli:  

1) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja 

okazała się bezskuteczna lub  

2) konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość 

zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.  

6. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo 

bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy wypadku koszty gospodarowania 

odpadami z wypadków, z wyjątkiem kosztów gospodarowania odpadami z 

wypadków powodujących zanieczyszczenie morza, są pokrywane, na wniosek 

odpowiednio starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ze środków 

finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 



Prawo ochrony środowiska 

 

Rozdział 4 

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 

Art. 400a. 1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej obejmuje: 

 

7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których 

mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach; 

 

20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub 

usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić 

podmiotu za nie odpowiedzialnego; 



odpady powstające w wyniku akcji ratowniczych i odpady porzucone 

 

NIEBEZPIECZNE  



zapraszamy na stronę 

www.wfosigw.zgora.pl  
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Ogólne zasady udzielania pomocy 

Fundusz udziela dofinansowania w formie:  

 

• pożyczek, w tym pożyczek płatniczych,  

• dotacji (przekazania środków p.j.b), 

• częściowego umorzenia pożyczki, 

• dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. 

 

Podstawową formą dofinansowania udzielanego przez Fundusz  

jest pożyczka.  
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Wysokość udzielanej przez Fundusz pomocy 

Maksymalny udział Funduszu w finansowaniu zadań wynosi: 

 

 dla zadań realizowanych ze środków krajowych w odniesieniu do 
kosztów kwalifikowanych: 

 

• do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki dla j.s.t, spółek 
wodno-ściekowych oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu 
zadań własnych j.s.t., 

• do 80% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki dla zadań 
realizowanych przez pozostałych wnioskodawców, 

• do 50% - przy dofinansowaniu w formie dotacji, 

• do 100% - przy dofinansowaniu w formie dotacji zadań związanych z 
tworzeniem przez Województwo Lubuskie, bazy danych jednostek 
korzystających ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat, 

• do 100% kosztów, których obowiązek pokrywania przez Fundusz 
wynika z obowiązujących przepisów prawa 
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Wysokość udzielanej przez Fundusz pomocy 

 dla zadań realizowanych przy współudziale bezzwrotnych  środków 
zagranicznych w odniesieniu do różnicy pomiędzy planowanymi 
kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze 
środków zagranicznych, maksymalny udział środków Funduszu 
wynosi: 

 

• do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, z wyłączeniem 
pożyczek płatniczych 

• do 50% - przy dofinansowaniu w formie dotacji. 
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Oprocentowanie udzielanych pożyczek 

 0,3 s.r.w., nie mniej niż 1% w stosunku rocznym -  w 

przypadku pożyczek udzielanych: j.s.t.,  spółkom wodno- 

ściekowym, na realizację zadań, które nie uzyskały nie 

podlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków 

zagranicznych i jednocześnie spełniają jeden z poniższych 

warunków: 

• wynikają z KPOŚK lub 

• dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii lub 

• dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład 

systemu gospodarki odpadami zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami 
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Oprocentowanie udzielanych pożyczek 

 oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie zadań 

własnych j.s.t. na realizację zadań, które nie uzyskały nie 

podlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków 

zagranicznych i jednocześnie spełniają jeden z poniższych 

warunków: 

• wynikają z KPOŚK lub 

• dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu 

gospodarki odpadami zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami. 
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Oprocentowanie udzielanych pożyczek 

 0,5 s.r.w.,  nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym – w 

przypadku pozostałych zadań realizowanych przez j.s.t. oraz 

pożyczek udzielanych na realizację zadań, z udziałem 

bezzwrotnych środków UE, 

 

 0,6 s.r.w., nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym – w 

przypadku pożyczek udzielanych na realizację innych zadań. 
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Spłata pożyczek 

• Termin spłaty pożyczki nie może przekraczać:  

- dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych - 7 
lat od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki, 

- dla zadań dofinansowywanych z bezzwrotnych  środków 
zagranicznych -10 lat od daty wypływu pierwszej kwoty 
pożyczki. 

• Karencja obejmuje okres od daty wypływu pierwszej kwoty 
pożyczki do planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki. 
Maksymalny okres karencji wynosi 24 miesiące lecz nie więcej niż 
12 miesięcy od daty zakończenia zadania, określonej w umowie 
pożyczki. 

• Oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe od stopy bazowej o 
0,2 s.r.w. 
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Dotacje przeznaczone one są na :  

 edukację ekologiczną,  

 ochronę przyrody i krajobrazu,  

 gospodarkę wodna w zakresie zadań realizowanych przez Woj.. Lubuskie, 

 monitoring środowiska,  

 zagrożenia środowiska, 

 zadania z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, których 

obowiązek i zakres finansowania ze środków Funduszu wynika z 

obowiązujących ustaw. 

Zasady udzielania dotacji 
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Dotacje mogą otrzymać: 

 jednostki samorządu terytorialnego,  

 organizacje pozarządowe, 

 jednostki badawcze, 

 szkoły wyższe. 



Dotacje mogą otrzymać również: 

z ochrony przyrody i krajobrazu: 

 państw. jedn. org. (bez osobowości prawnej) realizujące zadania 

z zakresu czynnej ochrony zasobów przyrody 

z edukacji ekologicznej: 

 państw. jedn. org. (bez osobowości prawnej) prowadzące 

edukację ekologiczną szczególnie istotną dla Woj. Lubuskiego 

 wydawcy prasowi, nadawcy programów radiowych i 

telewizyjnych, a także agencje reklamowe i agencje 

dziennikarskie (z zapewnieniem prawa wydania / emisji) 

realizujące programy edukacyjne obejmujące swym zasięgiem 

obszar Woj. Lubuskiego 

Zasady udzielania dotacji 
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Zasady umarzania pożyczek 

 Pożyczki udzielone ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 

2014 roku nie podlegają umorzeniu.  

 

 Dla umów pożyczek zawartych w latach poprzednich, obowiązują 

zasady umarzania uchwalane na rok zawarcia umowy. 
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Zasady udzielania dopłat do 
oprocentowania kredytów bankowych 

Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów  

bankowych poprzez: 

 

 udzielenie wnioskodawcy dopłaty do 
oprocentowania kredytu za pośrednictwem banku, 
na podstawie zawartej z nim umowy 

 

 realizację przez Fundusz dopłat do oprocentowania 
kredytów udzielanych przez bank z linii 
kredytowych utworzonych i obsługiwanych przez 
bank, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Funduszem a bankiem udzielającym kredytu. 
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