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Kierunki działania WFOŚiGW we Wrocławiu 
określa 

„Lista przedsięwzięć priorytetowych„Lista przedsięwzięć priorytetowych”

uchwalana corocznie przez Radę Nadzorczą 
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OCHRONA ATMOSFERY NA ROK OCHRONA ATMOSFERY NA ROK 20172017:: 

•Redukcja pyłów i gazów, w tym dwutlenku siarki, tlenków azotu 
oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i 
procesów technologicznych

•Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach    
zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych,
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c.d.
•Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu 
ludzi,
•Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii 
odnawialnej,
• Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej,
•Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez 
ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym 
przebudowa systemów ciepłowniczych,

•Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony 
powietrza dla województwa dolnośląskiego”
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POMOC FINANSOWAPOMOC FINANSOWA :

•  do 75% wartości zadania netto w przypadku dofinansowania 

   w formie pożyczkipożyczki  - wysokość stopy procentowej pożyczek jest stała 

i wynosi 2,75%,

•podstawowa forma dofinansowania jst:

   do 25% wartości zadania netto w formie dotacji i do 75% wartości
   zadania netto w formie pożyczki, 
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DOTACJE na częściową spłatę kapitału kredytów DOTACJE na częściową spłatę kapitału kredytów 
bankowych ze środków Banku Ochrony Środowiskabankowych ze środków Banku Ochrony Środowiska

5 LINII KREDYTOWYCH, w tym związane z poprawą jakości powietrza:5 LINII KREDYTOWYCH, w tym związane z poprawą jakości powietrza:

L1-TERMOMODERNIZACJA,,

L3-ODZYSK CIEPŁA-L3-ODZYSK CIEPŁA- zakup i instalacje rekuperatorów, zakup i instalacje rekuperatorów,

L5-MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCHL5-MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH —  — 
wymiana kotłów węglowych na gazowe i biomasę.wymiana kotłów węglowych na gazowe i biomasę.

Linie L2 i L4 dotyczą budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz zakupu i montażu Linie L2 i L4 dotyczą budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz zakupu i montażu 
przydomowych oczyszczalni ściekówprzydomowych oczyszczalni ścieków
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DOTACJE WFOŚIGW WE WROCŁAWIU DO LINII DOTACJE WFOŚIGW WE WROCŁAWIU DO LINII 
KREDYTOWYCHKREDYTOWYCH:

L1 – dotacja nie może przekroczyć 15%kwoty kredytu przeznaczonego 

na koszty kwalifikowane , lecz nie więcej niż 4 500 zł4 500 zł na jedno zadanie,

L3 – dotacja nie może przekroczyć 15%kwoty kredytu przeznaczonego 

na koszty kwalifikowane , lecz nie więcej niż 4 000 zł4 000 zł na jedno zadanie,

L5- dotacja nie może przekroczyć 15% kwoty kredytu przeznaczonego 

na koszty kwalifikowane, lecz nie więcej niż 1 500 zł1 500 zł na jedno zadanie.
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WARUNKI KREDYTOWANIAWARUNKI KREDYTOWANIA:

•KTO- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są KTO- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są 
właścicielami nieruchomości,właścicielami nieruchomości,

•KWOTA KREDYTU- do 90% kosztu kwalifikowanego,KWOTA KREDYTU- do 90% kosztu kwalifikowanego,

•OPROCENTOWANIE – zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku tabelą OPROCENTOWANIE – zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku tabelą 
oprocentowania kredytów i pożyczek,oprocentowania kredytów i pożyczek,

•OKRES REALIZACJI ZADANIA – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy OKRES REALIZACJI ZADANIA – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 
kredytowej,kredytowej,

•SPŁATA KREDYTU- odsetki płatne miesięcznie , raty kapitału miesięczne, SPŁATA KREDYTU- odsetki płatne miesięcznie , raty kapitału miesięczne, 
możliwa karencja do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycjimożliwa karencja do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji



  

Program PriorytetowyProgram Priorytetowy

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJIOGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI  

na obszarze województwa na obszarze województwa 

dolnośląskiegodolnośląskiego

(PPONE_DS)(PPONE_DS)



  

ZałożeniaZałożenia::
•Budżet -50 mln zł
•Okres realizacji -01.04.2017r. – 01.04.2019r.
•Beneficjent- wszystkie gminy Dolnego Śląska dla    
swoich mieszkańców
•Kierunek działań -likwidacja kotłów stałopalnych 
starej generacji



  

Forma pomocyForma pomocy 
POŻYCZKA do 50% kosztów kwalifikowanych z górnymi 

limitami kosztów:
•   Dom jednorodzinny 20 tys zł,
•   Mieszkanie – 14 tys zł,
•   Wspólnota mieszkaniowa -8,0 tys zł * ilość mieszkań

OPROCENTOWANIE – 2,75 % w skali roku 

UMORZENIE –
•50% udzielonej pożyczki dla zwykłych terenów
•70 % dla terenów uzdrowiskowych



  

Wymogi dla wniosków gminy :Wymogi dla wniosków gminy :

•Opracowanie Regulaminu (zasady naboru, rozliczania 
i przekazywania środków beneficjentom końcowym),

•Zebranie co najmniej 10 chętnych (10 nieruchomości)

•Złożenie wniosku wraz z załącznikami: m.in. wykaz 
nieruchomości, zaplanowane wymiany, wyliczony efekt 
ekologiczny, 

•Podpisanie umowy (określenie kosztu całkowitego i terminów 
realizacji całego zadania, w tym również raty wypłat)

•Rozliczenie zadania i wypłata środków.



  

Podstawa umorzenia :Podstawa umorzenia :

• Terminowe zakończenie zadania,

• Udokumentowanie uzyskania zaplanowanych efektów 
  rzeczowych i ekologicznych ,

•Dokonanie spłaty 50% (30%) kapitału pożyczki
 
•Złożenie formalnego wniosku o umorzenie
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