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Załącznik do Uchwały nr 2/2017 Rady Nadzorczej  

WFOŚiGW w Rzeszowie  z dnia 27 stycznia 2017r. 

 
Program PRZYJAZNY DOM 

dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

 

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie 

niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu 

mieszkańców Podkarpacia. 

Program PRZYJAZNY DOM składa się z trzech komponentów. 

Komponent I 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m
3
/d lub wykonanie 

podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

 

Komponent II  

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

poprzez modernizację kotłowni węglowych. 

 

Komponent III 

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp 

ciepła. 

Program realizowany będzie w latach 2017 – 2023. Po pierwszym roku realizacji, Program 

będzie podlegał ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej pod względem jego efektywności. 

 

Komponent I 

Program „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m
3
/d lub 

wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego” 

 

1. Cel programu 

 ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami, 

 wsparcie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na obszarach, dla 

których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, 

 wsparcie budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje 

zbiorczy system kanalizacyjny. 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Prawo ochrony środowiska – ustawa z dn. 27.04.2001r., 

 Prawo wodne – ustawa z dn. 18.07.2001r., 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania 

i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

3. Alokacja 

Alokacja jest ustalana przez Zarząd i określana w ogłoszeniu o naborze 

wniosków. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków 

zaplanowanych na poszczególną edycję Programu. 

4. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

4.1. Beneficjenci: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu 

realizacji zadania (w miejscu realizowanego zadania nie może być wykonywana, 

jak również zarejestrowana działalność gospodarcza – dotyczy wszystkich 

użytkowników nieruchomości). 

4.2.  Do zaciągnięcia pożyczki/otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne 

posiadające prawo własności budynku mieszkalnego lub posiadające udział we 

współwłasności budynku mieszkalnego położonego na terenie województwa 

podkarpackiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania 

wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie 

oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację 

zadania. 

5. Forma dofinansowania 

5.1. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pomoc finansowana 

udzielana jest łącznie w formie pożyczki i dotacji w wysokości do 100% kosztów 

kwalifikowanych. Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być 

większy niż 15000 zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej niż 3000 zł. 

5.2. W przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych pomoc finansowa może zostać 

udzielona wyłącznie w formie pożyczki. Maksymalny koszt kwalifikowany 

inwestycji nie może być większy niż 5000 zł. 

6. Warunki finansowania 

6.1. Pomoc finansowa jest udzielana bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. 

6.2. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie stałe 

w wysokości 2%. 

6.3.  Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności 

kredytowej beneficjenta w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. 

6.4. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez beneficjenta jej spłaty 

w formach zaakceptowanych przez Zarząd w wysokości do 130% kwoty 

udzielonej pożyczki. 

Możliwe formy zabezpieczeń: 

 weksel własny in blanco, 

 weksel poręczony przez osobę trzecią zaakceptowaną przez Fundusz, 
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 gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, 

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej, 

 hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej), 

 poręczenie przez osobę lub osoby trzecie zaakceptowane przez Fundusz, 

 blokada środków na rachunku bankowym, 

 przelew wierzytelności z rachunku bankowego lub lokaty terminowej, 

 notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. 

6.5. Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat łącznie z karencją. Okres 

karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż  6 miesięcy od daty wypłaty 

pierwszej transzy pożyczki. 

6.6. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następować w okresach miesięcznych 

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 

6.7. W sytuacji powstania opóźnień w spłacie rat kapitałowych beneficjent jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek karnych liczonych jako odsetki od zaległości 

podatkowych. 

6.8. Dla zadań, na które została przyznana pożyczka i dotacja ze środków WFOŚiGW 

w Rzeszowie, umorzenie części pożyczki nie przysługuje. 

6.9. Dla zadań, na które przyznana zostanie wyłącznie pożyczka możliwe jest jej 

umorzenie w wysokości do 15%, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

w Funduszu. 

7. Rodzaje przedsięwzięć i warunki udzielenia wsparcia 

7.1. Inwestycje polegające na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków  

bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 

5 m
3
/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego.  

7.2. Do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające 

certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 (lub nowszą) lub 

deklarację właściwości użytkowych (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE). 

Nie dopuszcza się do dofinansowania oczyszczalni wykonanych tylko na bazie 

drenażu rozsączającego czy studni chłonnych w nasypach ziemnych w tzw. 

kopcach.  

7.3. Inwestycje polegające na zakupie  i montażu materiałów i urządzeń oraz 

wykonania robót budowlano-montażowych celem przyłączenia budynku do 

istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne 

w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi 

fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.  
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7.4. Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie, która udzieli 

gwarancji na zamontowaną instalację. 

7.5.  Inwestycje są realizowane na terenie województwa podkarpackiego. 

W przypadku inwestycji dotyczącej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

powinny one być realizowane na obszarze, na którym nie występuje lub nie jest 

planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna.  

7.6. Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia powinien być nie dłuższy niż 12 

miesięcy licząc od daty podpisania umowy.  

7.7. Inwestycje są realizowane wyłącznie na nieruchomościach, których 

wnioskodawcy są właścicielami lub współwłaścicielami (w przypadku 

współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli). Program nie 

dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach 

wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe). 

7.8. Fundusz nie rozpatruje wniosków złożonych po zakończeniu zadania. Kompletny 

wniosek o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony 

z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed 

zakończeniem zadania.  

7.9. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. 

posiadające wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia. 

7.10.Wybór wykonawców/dostawców dla inwestycji powinien nastąpić po dokonaniu 

rozeznania rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

7.11.Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie 

w przypadku otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub 

zagranicznych). 

7.12.W celu zachowania trwałości instalacja powinna być eksploatowana zgodnie 

z instrukcją producenta przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia 

zadania.  

8. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

8.1. Koszty kwalifikowane: 

 roboty budowalno-montażowe, 

 zakup i montaż urządzeń,  

 rozruch instalacji i urządzeń,  

 nadzór inwestorski, 

 obsługa geodezyjna, 

 dokumentacja projektowa, 

 inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy 

instalacji. 

8.2. Koszty niekwalifikowane: 

 zagospodarowanie terenu, 

 odtworzenie nawierzchni. 
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9. Efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji 

9.1. Efekt rzeczowy ustalany jest na podstawie: 

 w przypadku zadania z zakresu budowy oczyszczalni ścieków – protokół 

odbioru końcowego z podaną przepustowością przydomowej oczyszczalni 

ścieków Q (m
3
/doba), 

 w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego – wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz 

protokołem włączenia użytkownika do sieci kanalizacyjnej. 

9.2. Efekt ekologiczny ustalany jest na podstawie: 

 w przypadku zadania z zakresu budowy oczyszczalni ścieków – 

certyfikat/deklaracja zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą, 

w której podane będą wskaźniki skuteczności oczyszczania (zgodne 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 roku), 

potwierdzenie, że roboty zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują 

prawidłową pracę urządzeń oczyszczalni oraz oświadczenie beneficjenta 

o ilości osób korzystających z przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego – oświadczenie beneficjenta 

o ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz ilości ścieków 

odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej określonej na podstawie rachunków 

za zużytą wodę.  

10. Postanowienia końcowe 

Szczegółowe dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach Programu 

(Regulamin, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wzór umowy i dokumentów 

rozliczeniowych) zatwierdza każdorazowo  Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie. 
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Komponent II  

Program: „Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych” 

 

1. Cel programu 

 zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji 

zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, 

 upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej 

emisji, 

 Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/50/WE z dn. 21.05.20008r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy. 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Prawo ochrony środowiska – ustawa z dn. 27.04.2001r., 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania 

i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

3. Alokacja 

Każdorazowo alokacja jest ustalana przez Zarząd i określana w ogłoszeniu 

o naborze wniosków. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości 

środków zaplanowanych na poszczególną edycję Programu. 

4. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

4.1. Beneficjenci: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu 

realizacji zadania (w miejscu realizowanego zadania nie może być wykonywana, 

jak również zarejestrowana działalność gospodarcza – dotyczy wszystkich 

użytkowników nieruchomości). 

4.2. Do zaciągnięcia pożyczki/otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne 

posiadające prawo własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub 

posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego 

położonego na terenie województwa podkarpackiego. W przypadku 

współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze 

współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie oświadczenia o zgodzie 

wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. 

5. Forma dofinansowania 

5.1. Pomoc finansowa udzielana jest łącznie w formie pożyczki i dotacji w wysokości 

do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji 

nie może być większy niż 15000 zł. 

5.2. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej 

niż 3000 zł. 

6. Warunki finansowania 

6.1. Pomoc finansowa jest udzielana bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. 

6.2. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie stałe 

w wysokości 2%. 
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6.3.  Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności 

kredytowej beneficjenta w rozumieniu przepisów prawa bankowego. 

6.4. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez beneficjenta jej spłaty 

w formach zaakceptowanych przez Zarząd w wysokości do 130% kwoty 

udzielonej pożyczki. 

Możliwe formy zabezpieczeń: 

 weksel własny in blanco, 

 weksel poręczony przez osobę trzecią zaakceptowaną przez Fundusz, 

 gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, 

 przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej, 

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej), 

 poręczenie przez osobę lub osoby trzecie zaakceptowane przez Fundusz, 

 blokada środków na rachunku bankowym, 

 przelew wierzytelności z rachunku bankowego lub lokaty terminowej, 

 notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. 

6.5. Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat łącznie z karencją. Okres 

karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż  6 miesięcy od daty wypłaty 

pierwszej transzy pożyczki. 

6.6. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następować w okresach miesięcznych 

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 

6.7. W sytuacji powstania opóźnień w spłacie rat kapitałowych beneficjent jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek karnych liczonych jako odsetki od zaległości 

podatkowych. 

6.8. Dla zadań, na które została przyznana pożyczka i dotacja ze środków WFOŚiGW 

w Rzeszowie, umorzenie części pożyczki nie przysługuje. 

7. Rodzaje przedsięwzięć i warunki udzielenia wsparcia 

7.1. Inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, tj. 

wymianie kotłów węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą 

lub wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła. 

7.2. W przypadku wymiany kotła na kocioł opalany biomasą powinien on posiadać 

certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 (lub nowszą) „Kotły grzewcze. 

Cześć 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym lub automatycznym zasypem 

paliwa o mocy nominalnej do 500 kW- Terminologia, wymagania, badania  

i oznakowania” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą  

i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie.  

7.3. Warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła w istniejącym 

obiekcie jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła. 

7.4. Wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE (o ile dotyczy). 
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7.5. Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie, która udzieli 

gwarancji na zamontowaną instalację. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą 

być fabrycznie nowe. 

7.6. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności z ustawą Prawo budowalne, Prawo energetyczne, polskimi 

normami oraz zaleceniami producenta. 

7.7. Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia zgodne zobowiązującymi 

przepisami prawa. 

7.8. Inwestycje są realizowane na terenie województwa podkarpackiego.  

7.9. Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia powinien być nie dłuższy niż 12 

miesięcy licząc od daty podpisania umowy.  

7.10.Inwestycje są realizowane wyłącznie na nieruchomościach, których 

wnioskodawcy są właścicielami lub współwłaścicielami (w przypadku 

współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli). 

7.11.Fundusz nie rozpatruje wniosków złożonych po zakończeniu zadania. Kompletny 

wniosek o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony 

z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed 

zakończeniem zadania.  

7.12.Wybór dostawców /wykonawców dla inwestycji powinien nastąpić po dokonaniu 

rozeznania rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

7.13.Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie 

w przypadku otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub 

zagranicznych). 

7.14.W celu zachowania trwałości instalacja powinna być eksploatowana zgodnie 

z instrukcją producenta przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia 

zadania. 

8. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

8.1. Koszty kwalifikowane:   

 zakup kotła oraz czujnika tlenku węgla – czadu, 

 wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła. 

8.2. Koszty niekwalifikowane: 

 demontaż starej instalacji źródła ciepła, 

 rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,  

 koszt nadzoru nad realizacja inwestycji, 

 roboty instalacyjne wewnątrz obiektów,  

 pozostałe koszty związane z wymianą kotła. 

9. Efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji 

9.1. Efekt rzeczowy ustalany jest na postawie następujących dokumentów: 

 protokół odbioru zadania wraz z potwierdzeniem fizycznej likwidacji 

dotychczasowego źródła ciepła, 

 kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań 

potwierdzających spełnienia wymogów 5 klasy kryteriów zawartych w normie 

PN EN 303-5:2012 lub nowszej (o ile dotyczy), 
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 kserokopia certyfikatu CE zamontowanego źródła ciepła ( o ile dotyczy), 

 dokument potwierdzający parametry zainstalowanego kotła ( o ile dotyczy). 

9.2. Efekt ekologiczny 

 Termin osiągnięcia efektu ekologicznego dla zadania należy udokumentować 

po roku od daty zakończenia zadania. 

 Udokumentowanie szacowanej redukcji emisji pyłów i gazów do powietrza 

(Mg/rok), na podstawie oświadczenia beneficjenta o ilości spalanego paliwa 

lub zapotrzebowania cieplnego budynku. 

10. Postanowienia końcowe 

Szczegółowe dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach Programu 

(Regulamin, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wzór umowy 

i dokumentów rozliczeniowych) zatwierdza każdorazowo Zarząd WFOŚiGW 

w Rzeszowie. 
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Komponent III 

Program: „Inwestycje z zakresu ochrony powietrza  dotyczące poprawy jakości 

powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji 

fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” 

 

1. Cel programu 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska na terenie województwa 

podkarpackiego, 

 upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej 

emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej, 

 propagowanie odnawialnych źródeł energii. 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Prawo ochrony środowiska – ustawa z dn. 27.04.2001r., 

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dn. 20.02.2015r., 

 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania 

i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

 Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/50/WE z dn. 21.05.20008r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy. 

3. Alokacja 

Każdorazowo alokacja jest ustalana przez Zarząd i określana w ogłoszeniu 

o naborze wniosków. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości 

środków zaplanowanych na poszczególną edycję Programu. 

4. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

4.1.Beneficjenci: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu 

realizacji zadania (w miejscu realizowanego zadania nie może być wykonywana, 

jak również zarejestrowana działalność gospodarcza – dotyczy wszystkich 

użytkowników nieruchomości). 

4.2.Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo 

własności budynku mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności 

budynku mieszkalnego położonego na terenie województwa podkarpackiego 

(budynki mieszkalne istniejące lub w trakcie budowy). W przypadku 

współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze 

współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie oświadczenia o zgodzie 

wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. 

5. Forma dofinansowania 

5.1.  Pomoc finansowa udzielana jest w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 

do 100% kosztów kwalifikowanych. 

 Zakup i montaż kolektorów słonecznych – maksymalny koszt kwalifikowany 

inwestycji nie może być większy niż 10 000 zł. 
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 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - maksymalny koszt kwalifikowany 

inwestycji nie może być większy niż 30 000 zł. 

 Zakup i montaż pomp ciepła - maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie 

może być większy niż 40 000 zł. 

6. Warunki finansowania 

6.1. Pomoc finansowa jest udzielana bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. 

6.2. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie stałe  

w wysokości 2%. 

6.3. Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności 

kredytowej beneficjenta w rozumieniu przepisów prawa bankowego. 

6.4. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez beneficjenta jej spłaty  

w formach zaakceptowanych przez Zarząd w wysokości do 130% kwoty 

udzielonej pożyczki. 

Możliwe formy zabezpieczeń: 

 weksel własny in blanco, 

 weksel poręczony przez osobę trzecią zaakceptowaną przez Fundusz, 

 gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, 

 przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej, 

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej), 

 poręczenie przez osobę lub osoby trzecie zaakceptowane przez Fundusz, 

 blokada środków na rachunku bankowym, 

 przelew wierzytelności z rachunku bankowego lub lokaty terminowej, 

 notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. 

6.5.  Dla pożyczki powyżej 20 000 zł wymagane są dwie formy zabezpieczenia  

z katalogu w/w form zabezpieczeń. 

6.6.  Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat łącznie z karencją.  

Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty 

wypłaty pierwszej transzy pożyczki. 

6.7. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następować w okresach miesięcznych 

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 

6.8. W sytuacji powstania opóźnień w spłacie rat kapitałowych beneficjent jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek karnych liczonych jako odsetki od zaległości 

podatkowych. 

7. Rodzaje przedsięwzięć i warunki udzielenia wsparcia 

7.1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych posiadających certyfikat wydany przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub 

nowszą): „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – 

Część I: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być 

sprawozdanie z badań kolektorów przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 

12975-2 (lub nowszą), wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub 
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europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę 

certyfikującą. 

7.2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – moduły fotowoltaiczne powinny 

posiadać jeden z certyfikatów zgodności  z normą: PN-EN 61215 (lub nowszą) 

„Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 (lub 

nowszą) Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne  (PV) - Kwalifikacja 

konstrukcji i zatwierdzanie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez 

właściwą jednostkę certyfikującą (wielkość zainstalowanej mocy nie może być 

większa od mocy określonej w warunkach przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej). 

7.3. Zakup i montaż pomy ciepła – pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub 

raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie 

z jedną z następujących norm (lub nowszą): zgodność z normą PN-EN 14511, 

zgodność z normą PN-EN 12309, zgodność z normą PN-EN 16147 lub zgodność 

z normą PN-EN 15879-1. 

7.4. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zamontowane 

po raz pierwszy.  

7.5. Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie, która udzieli 

gwarancji na zamontowaną instalację. 

7.6. Instalacje będą posiadały liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania 

danych o wielkości produkcji ciepła i energii elektrycznej (o ile dotyczy). 

7.7. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z ustawą Prawo budowalne, Prawo energetyczne, ustawą 

o odnawialnych źródłach energii, polskimi normami oraz zaleceniami producenta. 

7.8. Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7.9. Inwestycje są realizowane na terenie województwa podkarpackiego.  

7.10.Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia powinien być nie dłuższy niż 12 

miesięcy licząc od daty podpisania umowy.  

7.11.Fundusz nie rozpatruje wniosków złożonych po zakończeniu zadania. Kompletny 

wniosek o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony  

z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed 

zakończeniem zadania. 

7.12.Wybór dostawców /wykonawców dla inwestycji powinien nastąpić po dokonaniu 

rozeznania rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

7.13.Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie  

w przypadku otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub 

zagranicznych). 

7.14.W celu zachowania trwałości instalacja powinna być eksploatowana zgodnie  

z instrukcją producenta przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia 

zadania. 
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8. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

8.1. Koszty kwalifikowane: 

 dokumentacja projektowa, 

 zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do 

współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku, 

 modernizacja przyłącza elektrycznego lub gazowego ( o ile dotyczy),  

 liczniki ciepła lub energii elektrycznej, 

 zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii 

elektrycznej lub ciepła,  

 koszt nadzoru nad realizacją inwestycji, 

 roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i/lub 

c.w.u. w zakresie niezbędnym do montażu nowej instalacji. 

 inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy 

instalacji. 

8.2. Koszty niekwalifikowane: 

 demontaż starej instalacji źródła ciepła, 

 zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego (dotyczy montażu kolektorów 

słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych), 

9. Efekt rzeczowy i ekologiczny ustalany jest na postawie następujących 

dokumentów: 

 protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji instalacji, 

 oświadczenie wykonawcy instalacji źródła energii. 

Mierniki efektu ekologicznego: 

 dla kolektorów słonecznych: powierzchnia całkowita zamontowanych 

kolektorów słonecznych (m
2
),  

 dla instalacji fotowoltaicznej: powierzchnia ogniw fotowoltaicznych (m
2
), moc 

instalacji (kWe), ilość wyprodukowanej energii elektrycznej (kWh/rok),  

 dla pomp ciepła: ilość pomp (szt.), moc pompy ciepła (kW). 

10. Postanowienia końcowe 

Szczegółowe dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach Programu 

(Regulamin, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) zatwierdza 

każdorazowo Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie. 


