
OFERTA 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W ZAKRESIE 
WSPARCIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Łódź, wrzesień 2022 r.



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 
WSPIERA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA POPRZEZ:

PROGRAMY PRIORYTETOWE ORAZ KONKURSY KIEROWANE DO:

ZADANIA REALIZOWANE ZGODNIE Z 
„ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ…” (TRYB CIĄGŁY)

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
I POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW 

OSÓB FIZYCZNYCH



Forma 
finansowania  

• Pożyczka i dotacja, otrzymanie dotacji uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki;
• Dotacja nie może przekroczyć 40 % kwoty dofinansowania
• Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania
• Oprocentowanie pożyczki według stałej stopy procentowej
• Wysokość oprocentowania: od 1,5 %, do wysokości wskaźnika stopy redyskonta

weksli pomniejszonego o 1,5 % według stanu wskaźnika na dzień udzielenia
dofinansowania

• Karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania
• Okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji do 15 lat
• Brak możliwości umorzenia pożyczki.

Program Priorytetowy:
Wsparcie gospodarki ściekowej - II edycja

Beneficjenci

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 30.09.2023 r.

Jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w
ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z
terenu województwa łódzkiego.

Rodzaje 
przedsięwzięć 

przewidzianych 
do wsparcia

budowa, przebudowa (rozbudowa):
• oczyszczalni ścieków,
• systemów kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej i

ciśnieniowej na odcinkach sieci głównych (kolektory) oraz odgałęzień sieci
(sięgacze), do granic przewidzianych do podłączenia nieruchomości



Forma 
finansowania

• Dotacja;
• Dotacja wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 2.500 zł

na 1 mieszkańca podłączanej posesji
• Wniosek składa Beneficjent pośredni dla minimum 10 planowanych do

wykonania podłączeń (Beneficjentów końcowych)
• Maksymalna kwota wniosku nie może przekroczyć 400.000 zł w każdym roku

obowiązywania Programu

Program Priorytetowy:
Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja

Beneficjenci

• Beneficjent pośredni - jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący
usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego;

• Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) - właściciele, użytkownicy wieczyści lub
inni użytkownicy nieruchomości posiadający tytuł prawny umożliwiający
dysponowanie nimi na cele budowlane

Rodzaje 
przedsięwzięć 

przewidzianych 
do wsparcia

Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji
grawitacyjnej i ciśnieniowej na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które
będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy lub dla których użytkowanie
rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania



Forma 
finansowania

• Dotacja;
• Dotacja wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 2.500 zł

na 1 mieszkańca posesji, na terenie której instalowana jest oczyszczalnia oraz
nie więcej niż 7.500 zł na jedną instalację oczyszczania ścieków

• Wniosek składa Beneficjent pośredni dla minimum 10 planowanych do
wykonania instalacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
(Beneficjentów końcowych).

Program Priorytetowy:
EkoOczyszczalnia - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Beneficjenci

Rodzaje 
przedsięwzięć 

przewidzianych 
do wsparcia

• Beneficjent pośredni - jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa
łódzkiego lub inny podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań
własnych gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

• Beneficjent końcowy (odbiorca pomocy) - właściciel lub posiadacz innego tytułu
prawnego do dysponowania nieruchomością, na której zostanie zainstalowana
przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5
m3/dobę, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych na
terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.



Forma 
finansowania  

• Dotacja;
• Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Program Priorytetowy:
Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok

Beneficjenci

Cel Programu

Osoby fizyczne - właściciele w tym właściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości
oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa łódzkiego, do których
będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji
przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków
o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na
terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.



Forma 
finansowania  

• Dotacja;
• Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Program Priorytetowy:
Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 

na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok

Beneficjenci

Cel Programu

Osoby fizyczne - właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na
terenie województwa łódzkiego, które będą przyłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego
poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy
kanalizacyjnych.



ZGODNIE Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI 
W RAMACH NABORU PROWADZONEGO W TRYBIE CIĄGŁYM FUNDUSZ

UDZIELA WSPARCIA W RÓŻNYCH FORMACH 

POŻYCZKA DOTACJA Z POŻYCZKĄ (ŁĄCZNIE)

DOTACJA LUB PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PJB 



Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 
Pożyczki

Forma 
finansowania  

Pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania z możliwością umorzenia
od 20 % do 60 % wypłaconej kwoty w zależności od przeznaczenia kwoty pochodzącej
z umorzenia.

Według stałej stopy procentowej od 0,5 % do 7 % (uzależnione od przeznaczenia
środków oraz podmiotu realizującego zadanie).

Oprocentowanie

Inne warunki 
pożyczek

Wnioski przyjmowane są w trakcie trwających naborów

• Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty 
planowanego zakończenia zadania (zgodnie z umową pożyczki w pierwotnym jej 
brzmieniu). W szczególnych przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy albo 
Beneficjenta, Zarząd Funduszu może dokonać wydłużenia tego okresu;

• Łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat.

Beneficjenci Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.



Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
Pożyczko-dotacje

Forma 
finansowania  

• Pożyczka i dotacja, otrzymanie dotacji uwarunkowane jest
zaciągnięciem pożyczki;

• Dotacja nie może przekroczyć 30 % kwoty dofinansowania
• Oprocentowanie pożyczki według stałej stopy procentowej
• Wysokość oprocentowania: od 1,5 %, do wysokości wskaźnika stopy

redyskonta weksli pomniejszonego o 2,5 % według stanu wskaźnika
na dzień udzielenia dofinansowania

• Karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od daty planowanego 
zakończenia zadania

• Okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji do 15 lat
• Dofinansowanie do 100 % kosztów  kwalifikowanych zadania
• Kwota dofinansowania nie wyższa niż wysokość udziału własnego lub 

krajowego wkładu własnego
• Brak możliwości umorzenia pożyczki.

Beneficjenci Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Rodzaje zadań

Zadania współfinansowane:
• ze środków Unii Europejskiej
• z innych funduszy zagranicznych
• z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych



Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy na stronę www.wfosigw.lodz.pl

http://www.wfosigw.lodz.pl/

