PROGRAM PRIORYTETOWY
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE
WROCŁAWIU
WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

§1
Zasady ogólne
1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
zwany dalej Funduszem przyjmuje do realizacji w roku 2014 - 2015 program
mający na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć
przyczyniających się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Podstawy Prawne:










Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr
123 poz. 858 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz.
U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm. )
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 dnia 18.12.2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352/9 z 24.12.2013)

3. Zasięg programu:
Program obejmuje swoim zasięgiem teren województwa dolnośląskiego.
4. Budżet programu:
Planowana kwota środków przeznaczona na realizację programu wynosi:
 dla bezzwrotnej formy dofinansowania ( dotacja) - do 4.500.000 zł w
roku 2014 oraz do 5.500.000 zł w roku 2015
 dla zwrotnych form dofinansowania ( pożyczka) – do 4.500 000 zł w
roku 2014 oraz do 5.500.000zł w roku 2015
5. Wskaźniki osiągnięcia celu:
Planowana wartość wskaźników osiągnięcia celu wynikająca z potwierdzenia:
 efektu rzeczowego – 3 900 szt. wykonanych podłączeń do budynków
 efektu ekologicznego – wzrost równoważnej liczby mieszkańców
obsługiwanych przez nowo wybudowane podłączenia do kanalizacji
sanitarnej o 11 700 RLM.
6. Okres wdrażania programu:
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Program będzie wdrażany w latach 2014-2015
wydatkowanie środków do 31.12.2015r.

7. Termin i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2015r lub do
wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu (data wpływu
wniosku - data dostarczenia do siedziby lub oddziału biura Funduszu)
8. Beneficjenci:



jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego.
§2
Zasady udzielania pomocy finansowej

1. Rodzaj przedsięwzięcia:
Budowa podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
UWAGA:
Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o
zbiorowym zapatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków tj. – odcinek przewodu
kanalizacji sanitarnej łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
nieruchomości odbiorcy usługi z siecią kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od budynku
do pierwszej studzienki lub od budynku do granicy posesji w przypadku braku
studzienki na terenie posesji.
Program nie obejmuje budowy sieci głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) do
posesji oraz przepompowniami sieciowymi i przydomowymi.
2. Forma:
Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację programu w formie
dotacji i pożyczki,
3. Wysokość dofinansowania:
Kwota dofinansowania wynosi do 90% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w
tym:
 do 45% w formie pożyczki,
 do 45% w formie dotacji,
Z zastrzeżeniem:
 wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji,
 istnieje możliwość skorzystanie przez Beneficjenta wyłącznie z
dofinansowania w formie pożyczki,
 jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego w odniesieniu do
całości inwestycji, wyznaczony jako iloraz sumy kosztów
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kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego
określonego w RLM nie może przekroczyć 1 700zł/RLM,
4. Warunki dofinansowania:


Zadanie będzie realizowane na obszarach, na których istnieje
możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie
budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,
(UWAGA: Pod pojęciem istniejącego systemu kanalizacyjnego należy rozumieć sieć
oddaną do eksploatacji, natomiast pod pojęciem systemu będącego w trakcie
realizacji należy rozumieć co najmniej podpisaną umowę z Wykonawcą robót
budowlanych i posiadanie prawomocnych Decyzji pozwolenia na budowę sieci.)



Zadanie polega na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej (grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej),



Podłączenie musi wykazywać kompletność inwestycji, w wyniku której
zostanie zawarta umowa z Przedsiębiorstwem na odprowadzenie
ścieków,



Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu poprzez
monitorowanie poprawnej eksploatacji w okresie 5 lat od dnia
zakończenia realizacji zadania.



Dofinansowaniem objęte zostaną zadania realizowane wyłącznie:
 w gospodarstwach domowych ( w tym również zarządzanych przez
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w
gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności
publicznej,
 na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które posiadają
pozwolenie na użytkowanie w dniu podpisania umowy o
dofinansowanie inwestycji i które są użytkowane,
 na nieruchomościach niezabudowanych, dla których do dnia złożenia
wniosku przez Beneficjenta o dofinansowanie została wydana
ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i które w terminie do dnia
31.10.2015r posiadać będą pozwolenie na użytkowanie.



Beneficjent może złożyć kilka wniosków w ciągu roku kalendarzowego,
przy czym jeden wniosek musi dotyczyć wykonania minimum 10 sztuk
podłączeń,



Udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
odbywać się będzie po przeprowadzeniu przez inwestora
zobowiązanego na podstawie art.3 ust.1 do stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) procedury zgodnej z przepisami w/w
ustawy. Pozostali wnioskodawcy są zobowiązani do stosowania zasad
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.



Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych
posesji do wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi
Beneficjent.
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Beneficjenci pośredniczący w przekazywaniu dofinansowania
ostatecznemu odbiorcy (Beneficjentowi końcowemu) stosują zasadę
pomocy publicznej i są zobowiązani do zapewnienia zgodności pomocy
publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków
podmiotu udzielającego pomocy,



Wnioski składane do Funduszu po terminie zakończenia realizacji
zadania nie będą rozpatrywane (dotyczy to również wniosku złożonego
przez ostatecznego odbiorcę u Beneficjenta).



Fundusz udziela pomocy po stwierdzeniu, że zapewnione jest pełne
zbilansowanie finansowania kosztów realizacji zadania,



Udzielenie pomocy następuje po wywiązaniu się Beneficjenta z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i kar za
naruszenie wymogów ochrony środowiska,

5. Zasady udzielenia pożyczki


W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być
ono udzielone zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,



Pożyczka jest oprocentowana wg stopy procentowej ustalonej w
stosunku rocznym, stosownie do zawartych umów,



Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,0%,



Okres spłaty pożyczki oraz forma jej zabezpieczenia są ustalane w toku
negocjacji pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą,



Okres karencji w spłacie pożyczki nie powinien być dłuższy niż 18
miesięcy od daty zakończenia inwestycji,



Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 10 lat i liczony jest od
dnia spłaty pierwszej raty do dnia spłaty raty ostatniej.



Utrata zdolności kredytowej Beneficjenta może spowodować
anulowanie uchwały przyznającej dofinansowanie w formie pożyczki.



Pożyczka udzielona w ramach Programu nie podlega umorzeniu.

6. Zasady uznawania kosztów i określenia wartości zadania:


Na wartość zadania składają się wydatki:
a) konieczne dla realizacji zadania i niestanowiące całości lub części
innego zadania,
b) uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,
c) poniesione w okresie realizacji zadania,
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Koszty kwalifikowane w ramach wartości zadania mogą zostać sfinansowane w
ramach przyznanej pomocy tylko wtedy, gdy spełniają warunki określone w
punkcie a-c oraz zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o przyznanie
pomocy u Beneficjenta przez ostatecznego odbiorcę (Beneficjenta końcowego).



Koszty będą kwalifikowane w kwotach netto.

7. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Koszty uznane za kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem
stanowią koszty związane z realizowanym zadaniem służące uzyskaniu efektu
rzeczowego i ekologicznego tj.:
 koszty kwalifikowane (dofinansowanie Funduszu + udział własny)
stanowią:
 zakup materiałów, który ma wpływ na uzyskanie efektu
ekologicznego,
 roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania
podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej,
 wykonanie dokumentacji projektowej,
 nadzory,
 obsługa geodezyjna,
 koszty niekwalifikowane (udział własny) stanowią:
 opinie, ekspertyzy,
 wszelkie opłaty administracyjne,
 wykup gruntów

§3
Nabór i sposób składania wniosku o dofinansowanie
1. Zgłoszenie do programu odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami. Niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące
wniosku dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl.
2. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim.
3. Wnioskodawca składa w WFOŚiGW jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku
o dofinansowanie.
4. Wnioski należy składać w sekretariatach Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24,
 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8,
 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16,
 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32
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5. Decydująca dla zachowania terminu jest data wpływu wniosku do odpowiednich
siedzib Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Przyjęcie wniosku jest potwierdzane pieczęcią kancelaryjną wraz
z informacją o dacie wpływu.
6. Wnioskodawca może w każdym czasie wycofać zgłoszony wniosek. Informacja
musi zostać przekazana na piśmie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który niezwłocznie potwierdza
pisemnie wycofanie wniosku.

§4
Ocena wniosków
1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej według poniższych kryteriów:
 Wniosek złożony na aktualnych formularzach,
 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wszystkie
wymagane załączniki,
 Rodzaj zadania jest zgodny z programem,
 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”,
 Posiada zbilansowanie środków na realizację zadania,
 Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami udzielania
dofinansowania obowiązującymi w programie,
 Efekt ekologiczny - zgodność danych zawartych we wniosku z
dokumentacją techniczną,
 Analizy kosztów zadania.
2. Na etapie oceny dopuszcza się możliwość uzupełniania wniosku w terminie
wyznaczonym przez Fundusz. W przypadku braku uzupełnień w wymaganym
terminie, wniosek ten zostaje wyłączony z dalszego postępowania.
§5
Decyzja o przyznaniu dofinansowania, zawieranie i realizacja umów
1. O decyzji Funduszu o przyznaniu pomocy finansowej lub przyczynie odmowy
Wnioskodawca jest informowany pisemnie w terminie 21 dni od daty jej podjęcia.
2. W celu uzyskania dofinansowania, Wnioskodawca jest zobowiązany do podjęcia
uzgodnień z WFOŚiGW, które określą ostateczne warunki umowy.
Wnioskodawca jest również zobowiązany do przedłożenia wymaganych przez
WFOŚiGW dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy a wskazanych w
zawiadomieniu.
3. Po ustaleniu wszystkich warunków dofinansowania udzielenie pomocy odbywa
się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Funduszem a
Wnioskodawcą w oparciu o obowiązujące w Funduszu wzory umów.
4. W przypadku, w którym Beneficjent nie podpisał umowy o dofinansowanie w
ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o pozytywnym zakończeniu oceny
wniosku i podjęciu uchwały o dofinansowaniu, decyzja o dofinansowaniu traci
ważność, o czym Wnioskodawca jest niezwłocznie informowany.
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5. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować zadanie zgodnie z przedstawionym
wnioskiem oraz warunkami umowy zawartej z Funduszem.
§6
Rozliczanie dofinansowania
1. Pomoc finansowa udzielana z Funduszu podlega rozliczeniu finansowemu,
rzeczowemu i ekologicznemu z zachowaniem warunków określonych w umowie.
2. Rozliczenie finansowe pomocy/ raty pomocy następuje na podstawie faktur i
rachunków wystawionych na Beneficjenta lub na ostatecznego odbiorę
(Beneficjenta końcowego).
§7
Postanowienia końcowe
1. Program jest dostępny na stronie internetowej http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
2. Dotowany jest zobowiązany do oznakowania przedsięwzięć zgodnie z „Instrukcją
oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOSiGW we
Wrocławiu.
3. Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego poinformowania Beneficjenta
końcowego o możliwości skorzystania z powyższej pomocy finansowej, jak
również stworzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów budowy
podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie mają zastosowanie
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i
rozliczania dotacji”.
5. Wszystkie wątpliwości dotyczące treści Programu rozstrzyga ostatecznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .
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