Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy
urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających
ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

1. Cele:
Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi.
2. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (z późn. zm.),
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
3. Terminy naboru wniosków:
Termin składania wniosków - zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez WFOŚiGW
w Warszawie.
4. Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe,
Spółki wodne i ich związki,
Parki Narodowe.
5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego złożenie w terminie określonym w kalendarium na
obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów zostanie ustalony przez Zarząd
WFOŚiGW w Warszawie.
6. Formami dofinansowania są: dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania
oraz pożyczka w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
7. Warunki udzielenia dofinansowania:
Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie
województwa mazowieckiego.
Inwestycja musi zapewniać ochronę terenów zurbanizowanych, czyli gruntów,
niewykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolniczej i leśnej.

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na odbudowę urządzeń i obiektów melioracji
podstawowej, tj.:
budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
stopnie wodne, zbiorniki wodne,
kanały wraz z budowlami związanymi z ich funkcjonowaniem,
rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych,
oraz urządzeń i obiektów melioracji szczegółowej, tj.:
rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
rowy, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
stacje pomp.
8.

Maksymalny poziom dofinansowania w formie

dotacji wynosi do 50 % kosztów

kwalifikowanych zadania. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie ma prawo zaproponować
dofinansowanie w wysokości mniejszej niż wnioskowana kwota.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:


budowę i odbudowę obiektów budowlanych,



roboty ziemne wykonywane na rowach,



prace wymienione w projekcie dla inwestycji posiadających pozwolenie na
budowę (z wyjątkiem kosztów określonych jako niekwalifikowane),



zakup i montaż urządzeń i materiałów,



opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej
inwestycji,



demontaż i rozbiórka urządzeń i obiektów, które podlegają modernizacji lub
wymianie,



koszty zajęcia pasa drogowego drogi nie należącej do wnioskodawcy.

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:


wykaszanie, usuwanie roślinności drzewiastej,



prace konserwacyjne wykonywane ręcznie,



drenaże,



realizacja zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję (zagospodarowanie
terenu, koszty zakupu paliwa do sprzętu używanego do realizacji zadania, koszty

poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, zatrudnionych przez
wnioskodawcę,

9.

koszty zajęcia pasa drogowego drogi należącej do wnioskodawcy.

Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie poprzez
udzielenie pożyczki preferencyjnej (nie podlegającej umorzeniu). Łączna kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztu kwalifikowanego zadania.

10.

Środki Funduszu będą przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanego zadania,
powstałych po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu dofinansowania.

11.

Wydatki

poniesione

po

2

stycznia

roku,

w

którym

został

złożony wniosek

o dofinansowanie zaliczane będą jako udział środków własnych.
12.

Beneficjent zobowiązuje się do użytkowania i nie zbywania wytworzonych lub zakupionych
w ramach inwestycji środków trwałych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

13.

Beneficjent WFOŚiGW w Warszawie zobowiązany jest do promowania otrzymanego
wsparcia zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacji.

14.

Umowa o dofinansowanie zostanie zabezpieczona w formie:
Zabezpieczeniem dotacji będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz
z deklaracją wekslową.
Zabezpieczenie
z wnioskodawcą.

pożyczki

zostanie

ustalone

przez

Fundusz

w

uzgodnieniu

