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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi 

 
Dofinansowanie w formie pożyczki 
Dofinansowanie jest udzielane przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.  
 
Termin składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w 2021 r. 
 

Beneficjenci 

1. Przedsiębiorca publiczny 
2. Przedsiębiorca prywatny 
3. Sektor finansów publicznych 
4. Organizacja pozarządowa 
 

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na 2021 r 

 
1. Ochrona powietrza, w tym: 

• inwestycje w odnawialne źródła energii 

• inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności 
energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza, 

• wspieranie elektromobilności 

2. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w tym: 

• przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w 
aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

• budowa infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej 

• zagospodarowanie wód opadowych 

• działania służące osiągnięciu celów środowiskowych, przewidzianej do realizacji zgodnie z 
obowiązującymi planami gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy 

3. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 

• punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

• instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów 

• instalacje do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych 

• usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

• rekultywacja składowisk odpadów 
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• selektywne zbieranie bioodpadów i instalacji do ich przetwarzania 

• wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników 
antropogenicznych. 

4. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, w tym: 

• prace rewaloryzacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną 

• zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, 
cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach Natura 2000, w 
parkach krajobrazowych, rezerwatach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych 
formach obszarowych ochrony przyrody 

• wspieranie rozwoju urządzonej zieleni na terenach zurbanizowanych 

5. Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe, w tym: 

• monitoring siedlisk przyrodniczych 

• realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz 
poważnych awarii i ich skutków między innymi z uwzględnieniem zapisów planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy 

• adaptacja do zmian klimaty w tym dofinansowanie błękitno-zielonej infrastruktury 

• realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej mająca na celu wzrost wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych 

 
DOFINANSOWANIE 

 
Zasady udzielania pożyczek 
Wysokość udzielanego dofinansowania w formie pożyczek może wynosić do 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania. 
 
Oprocentowanie  

1. Wysokość udzielanego dofinansowania w formie pożyczek może wynosić do 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania. W przypadkach określonych w ust. 5 i 9 dopuszcza się 
dofinansowanie również kosztów niekwalifikowanych niezbędnych do realizacji zadania. 

2. Pożyczka ze środków Funduszu jest oprocentowana wg stałej stopy procentowej (r), której 
wysokość ustala się wg wzoru r=(s.r.w.-p.p.) zgodnie z ust. 3 – ust. 8, gdzie s.r.w. stanowi 
stopę redyskonta weksli, obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez 
właściwy organ Funduszu, pomniejszoną o punkty procentowe (p.p.) w ustalonej przez 
Fundusz wysokości. 

3. Dla pożyczek stanowiących krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy 
Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych – wysokość oprocentowania w stosunku 
rocznym wynosi r=(s.r.w.-2,5 p.p.), lecz nie mniej niż 0,5%. 
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4. Dla pożyczek nie stanowiących krajowego wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, 
wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w.-1,5 p.p.), lecz nie mniej niż 
1,5%, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 - 9. 

5. Dla pożyczek, stanowiących pokrycie udziału własnego Beneficjenta na zadania które będą 
realizowane ze środków Funduszu, przy wykorzystaniu form dofinansowania określonych w § 
2 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, d, pkt 4, 5 lub w ramach ogłoszonych przez Fundusz programów 
priorytetowych oraz konkursów, o ile postanowienia zawarte w powyższych dokumentach nie 
stanowią inaczej - wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w.-1,5 p.p.), 
lecz nie mniej niż 2,0%. 

6. Dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
udzielenie pożyczki nie wyższego niż 60% wskaźnika Gg wyliczanego na ten rok– wysokość 
oprocentowania w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w.-1,5 p.p.), lecz nie mniej niż 1,0 %. 

7. Dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego - rok złożenia 
wniosku udzielenie pożyczki nie wyższego niż 70% wskaźnika Pp wyliczanego na ten rok– 
wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w.-1,5 p.p.), lecz nie mniej niż 
1,0 %. 

8. Oprocentowanie pożyczek płatniczych w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w.-1,5 p.p.), lecz nie 
mniej niż 1,5 %. 

9. Wnioskodawcy może zostać udzielona pożyczka na warunkach rynkowych o oprocentowaniu 
na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w 
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 
19.01.2008, str. 6), lecz nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym (udzielone dofinansowanie nie 
stanowi pomocy publicznej) na pokrycie kosztów realizowanego zadania. 

 
Warunki spłaty  

• Łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat od daty 
zawarcia umowy 

• Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego 
zakończenia zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu. 

• W przypadku chęci umorzenia pożyczki w przyszłości, trzeba osiągnąć efekt z pierwszego 
zadania i obsługiwać pożyczkę ponad rok. 

 

UMORZENIE POŻYCZKI 

 
Zasady umarzania pożyczek  
 

1. Pożyczki, mogą być częściowo umorzone w wysokości 15 % wypłaconej kwoty pożyczki. 

2. Wysokość umorzenia, o którym mowa w ust. 1 może zostać zwiększona o: 

1)40%wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakup 
pojazdów elektrycznych w rozumieniu ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 
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alternatywnych;                                                                                                                                                                                     
2) 30% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na 
przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii lub zmierzające do ograniczenia niskiej emisji 
lub wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami 
ochrony powietrza;                                                                                                                                                  
3) 25% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na 
realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wymienionych 
w pkt 1-2;                                                                                                                                                              
które zostaną zakończone w terminie do 24 miesięcy od daty podjęcia decyzji o umorzeniu 
pożyczki. 

3. Umorzeniu podlegają również należne Funduszowi odsetki od umorzonej kwoty pożyczki. 

4. Warunkiem częściowego umorzenia pożyczki jest: 

1) terminowa realizacja zadania;                                                                                                                           
2) osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych;                                                     
3) spłata kwoty pożyczki nie podlegającej umorzeniu wraz z należnymi od niej odsetkami;               
4) wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, 
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony 
środowiska stanowiących przychody Funduszu oraz ze zobowiązań finansowych wobec 
Funduszu 

5. Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki Beneficjent składa do Funduszu na co najmniej 45 
dni przed terminem spłaty pierwszej raty, której dotyczy wniosek, po uprzednim spełnieniu 
wszystkich warunków kwalifikujących pożyczkę do częściowego umorzenia. 

6. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu brana jest pod uwagę sytuacja finansowa Funduszu 
wynikająca z zabezpieczenia środków na umorzenia w Planie Działalności – Planie Finansowym. 

 
 
 
 
Przykład umorzenia pożyczki dla instalacji PV: 
 
Został złożony wniosek nr.1  o pożyczkę na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej kwocie kosztów 
kwalifikowanych 500 tys. zł. 

➢ Umorzenie zasadnicze dla tej inwestycji - 15% kosztów kwalifikowanych tj. 75 000 zł                                        

➢ Dodatkowe umorzenie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych tj. 150 000 zł                       
w przypadku realizacji przez Wnioskodawcę  kolejnej inwestycji w zakresie OZE 

Łącznie wnioskodawca może otrzymać „premię”  w postaci umorzenia pożyczki o wartości                 
umorzenia  225 000 zł  (45% ) . Kwota 225 000 zł musi zostać przeznaczona na realizację nowego 
przedsięwzięcia OZE lub rozbudowę pierwotnej farmy fotowoltaicznej sfinansowanej z wniosku nr.1 .  
Wnioskodawca w tym celu składa wniosek nr.2 o pożyczkę w celu realizacji kolejnej inwestycji  i może 
się starać o umorzenie zasadnicze  drugiej inwestycji na warunkach opisanych wyżej.  
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Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY 
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