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ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ
UDZIELANIA PORĘCZEŃ, KREDYTÓW I DOTACJI,
ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W 2007 ROKU
Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej „Narodowym Funduszem”
przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1.
1.

O udzielenie pomocy finansowej ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się
podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć określonych w ustawie.

2.

Udzielając pomocy finansowej Narodowy Fundusz stosuje przepisy prawa, w tym
przepisy dotyczące pomocy publicznej.

3. Narodowy Fundusz udziela pomocy finansowej na podstawie umowy cywilno-prawnej,
zwanej dalej umową, określającej warunki pomocy finansowej, sporządzonej zgodnie z
obowiązującym wzorem.
4. O formie i wysokości pomocy finansowej ze środków Narodowego Funduszu decyduje
Zarząd Narodowego Funduszu, stosując niniejsze zasady, uwzględniając plan
działalności oraz biorąc pod uwagę zabezpieczenie zwrotu przyznanego pomocy
finansowej.
5. Narodowy Fundusz udziela pomocy finansowej zgodnie z listą priorytetowych
programów.
6. Przy udzielaniu pomocy finansowej ze środków:
1) krajowych,
2) krajowych i zagranicznych,

Narodowy Fundusz bada wzajemne relacje finansowe, pomiędzy instytucjami
udzielającymi pomocy finansowej, od których uzależnia przyznanie pomocy.

§ 2.
Narodowy Fundusz stosuje następujące formy pomocy finansowej:
1)

pożyczki preferencyjne,

2)

pożyczki płatnicze,

3)

kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii
kredytowych,

4)

dotacje,

5)

dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

6)

pożyczki w ramach umowy konsorcjum,

7)

promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia,

8)

poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw
obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z
2003 r. Nr 174 poz. 1689 z późn. zm.1). Udzielając poręczenia Narodowy Fundusz
wymaga zabezpieczeń na okoliczność roszczeń wynikających z tytułu wykonywania
obowiązków poręczyciela i pobiera opłatę prowizyjną,

9)

umorzenia pożyczek preferencyjnych,

10) przekazanie środków jednostkom budżetowym.

§ 3.
1. Udzielenie pomocy finansowej może nastąpić wyłącznie po podjęciu przez Zarząd
uchwały i po łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:
1) wnioskodawca złożył Wniosek wraz z załącznikami na formularzach stosowanych w
Narodowym Funduszu, za wyjątkiem poręczenia, o którym mowa w § 2 pkt 8,
2) przedsięwzięcie jest zgodne z listą priorytetowych programów, o której mowa w art.
414 ust. 2 pkt 3 ustawy oraz planem działalności, o którym mowa w art. 414 ust. 2 pkt
3 ustawy, spełnia kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt
1 ustawy i w przypadku dotacji zostało umieszczone na liście przedsięwzięć
zakwalifikowanych do pomocy finansowej, z wyłączeniem przedsięwzięć określonych
w § 11 ust. 2 pkt 11,
3) wnioskodawca udokumentował możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów
przedsięwzięcia,
4) wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących
przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do
Narodowego Funduszu,
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Nr 145, poz. 1537, Nr
281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684, Nr 183, poz. 1538
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5) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie pomocy finansowej nie zostało
zakończone,
6) Narodowy Fundusz nie wypowiedział umowy o dofinansowanie wnioskodawcy w
ciągu ostatnich trzech lat z powodu wykorzystania środków niezgodnie z
przeznaczeniem lub podania we wniosku o dofinansowanie nieprawdziwych danych.
2. Umieszczanie przedsięwzięć finansowanych w formie dotacji na liście
zakwalifikowanych do pomocy finansowej jest przeprowadzane okresowo (sesyjnie), z
wyłączeniem przedsięwzięć określonych w § 11 ust. 2 pkt 11. Terminy sesji są
publikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

§ 4.
1. Zarząd Narodowego Funduszu może uzależnić przyznanie pomocy finansowej od opinii o
celowości i efektywności techniczno – ekonomicznej przedsięwzięcia, sporządzonych
przez ekspertów.
2. Sporządzanie opinii, o których mowa w ust. 1 nie może być powierzane członkom Rady
Nadzorczej, pracownikom Narodowego Funduszu, pracownikom Ministerstwa
Środowiska oraz organów administracji państwowej i samorządowej, którzy podejmują
decyzje związane z przedsięwzięciem objętym pomocą finansową.

§ 5.
1. Wypłata środków, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywana jest na podstawie dokumentów
finansowych potwierdzających poniesione koszty realizacji przedsięwzięcia, zwane dalej
kosztami, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub dokumentem
równoważnym zaakceptowanym przez strony zawierające umowę, stanowiącym załącznik
do umowy.
2. Narodowy Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą zawarcia umowy o
udzielenie pomocy finansowej, jeżeli miało to miejsce po podjęciu przez Zarząd uchwały
o przyznaniu pomocy.
3. Narodowy Fundusz może pokryć koszty powstałe przed podjęciem przez Zarząd uchwały
o udzieleniu pomocy finansowej, jedynie na przedsięwzięcie mające charakter ciągły
(wieloletni), realizowane w cyklach jednorocznych oraz wskazane w planie finansowym
Narodowego Funduszu.
4. W uzasadnionych przypadkach, kwota określona w umowie, może być wypłacana w
formie zaliczek, przed przedłożeniem dokumentów finansowych, o których mowa w ust.
1, w razie pomocy finansowej przedsięwzięć:
1) finansowanych z udziałem środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
2) wskazanych w planie działalności Narodowego Funduszu,
3) jeżeli konieczność wypłaty wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
dokumentu równoważnego, stanowiącego załącznik do umowy.
5. Jeżeli zaliczka, o której mowa w ust. 4 przekracza kwotę 500.000 Euro dla dotacji i
1.000.000 Euro dla pożyczki, wnioskodawca ma obowiązek utworzyć wyodrębniony
rachunek bankowy, na który przekazywane będą przez Narodowy Fundusz środki z
zaliczki.
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6. Odsetki z oprocentowania zaliczki, o której mowa w ust. 5, rozliczane będą z Narodowym
Funduszem zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Rozdział 2
Pożyczki i kredyty
§ 6.
1.

Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów
przedsięwzięcia,
za
wyjątkiem
przedsięwzięć,
dofinansowywanych
z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych.

2.

Wysokość pożyczki na przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków Narodowego
Funduszu
nie
może
być
niższa
niż
2.000.000
zł,
z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków
subfunduszy.

3.

Wysokość pomocy finansowej w formie kredytów udzielanych przez banki ze środków
Narodowego Funduszu w ramach linii kredytowych, ustalana jest każdorazowo w
umowie pomiędzy Narodowym Funduszem a bankiem.

§ 7.
1. Przy udzielaniu pożyczek i kredytów stosowana jest karencja w spłacie rat:
1) nie dłuższa niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 2, liczona od ostatniej wypłaty określonej
w umowie,
2) nie dłuższa niż 18 miesięcy liczona od ostatniej wypłaty - przy finansowaniu
przedsięwzięć z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w ustawie z dnia
11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z
poźn. zm.2) oraz na mocy ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z poźn. zm.3) oraz ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn.
zm.4),
3) karencja w spłacie rat kredytów udzielanych przez banki ze środków Narodowego
Funduszu w ramach linii kredytowych, ustalana jest każdorazowo w umowie pomiędzy
Narodowym Funduszem a bankiem.
2. W przypadku niewykorzystania pożyczki zgodnie z haromonogramem rzeczowofinansowym będącym integralną częścią umowy Narodowy Fundusz może nałożyć opłatę
za pozostawienie swoich środków w gotowości, w wysokości 0,1 % niewykorzystanej
kwoty pożyczki.

§ 8.
1. Okres kredytowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie może być dłuższy niż 15 lat.
2. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, w razie udzielenia pomocy
finansowej wynikającej z ustaw, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.
2

3
4

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z roku 2003 Nr 7, poz.
78, oraz z roku 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, z roku 2005 Nr 33 poz. 291, Nr 175, poz. 1458
Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458, Nr 203, poz. 1683
Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458
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3. Okres kredytowania przy udzielaniu pożyczek preferencyjnych oraz pożyczek
płatniczych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 i § 10, ustalany jest przez Narodowy Fundusz
w zależności od warunków finansowania przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

§ 9.
1. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli,
zwanej dalej „s.r.w.”, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
2. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi:
1) 0,1 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych z wpływów, o których mowa
w § 7 ust. 1 pkt 2,
2) 0,3 – 0,7 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu
terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom świadczących usługi z zakresu zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego na:
a) przedsięwzięcia określone w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych”,
b) inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją oraz likwidacją i
rekultywacją składowisk odpadów komunalnych,
c) inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, o której mowa w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89 poz. 625 z późn.
zm.5) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. Nr
261, poz. 2187),
Oprocentowanie jest zgodne z poniższym zestawieniem i jest ustalane w oparciu o
dochód budżetowy ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w złotych
na podstawie danych o nich za 2005 rok:

5
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Podmiot

Dochód budżetowy ogółem na
mieszkańca /zł/

Wskaźnik wysokości
oprocentowania /s.r.w./ w
stosunku rocznym

Gmina, powiat, miasto na prawach
powiatu, związek jednostek
samorządu terytorialnego, pozostałe
podmioty będące własnością
samorządu terytorialnego6 realizujące
przedsięwzięcia wymienione w ust. 2
pkt 2
Gmina, powiat, miasto na prawach
powiatu, związek jednostek
samorządu terytorialnego, pozostałe
podmioty będące własnością
samorządu terytorialnego realizujące
przedsięwzięcia wymienione w ust. 2
pkt 2

< 1660

0,3

1661 – 1970

0,5

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708
Podmiot, w którym jednostka samorządu terytorialnego posiada więcej niż 50% udziałów
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Gmina, powiat, miasto na prawach
powiatu, związek jednostek
samorządu terytorialnego, pozostałe
podmioty będące własnością
samorządu terytorialnego realizujące
przedsięwzięcia wymienione w ust. 2
pkt 2

> 1971

0,7

Dochód na mieszkańca związku oblicza się zgodnie z poniższą formułą.
D = (a1·d1 + a2·d2 + .... an·dn ) / 100
gdzie:
D
- dochód na mieszkańca w związku,
d1 do dn - dochody ogółem na mieszkańca w jednostkach wchodzących w skład
związku,
a1 do an - procentowy udział jednostki w budżecie związku.
Oprocentowanie, o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy przedsięwzięć dofinansowywanych
z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ.
3) 0,4 s.r.w. dla pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia w
zakresie energetyki odnawialnej, lecz nie mniej niż 1,75%,
4) 0,5 s.r.w. w przypadku pozostałych pożyczek na inwestycje w zakresie energetyki
odnawialnej, lecz nie mniej niż 2,12%,
5) 0,6 s.r.w. dla pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, lecz nie mniej niż
2,55%,
6) 0,8 s.r.w. dla pożyczek płatniczych, pożyczek na przedsięwzięcia dofinansowywane z
niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ
oraz pozostałych pożyczek, w tym pożyczek udzielanych wojewódzkim funduszom
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lecz nie mniej niż 3,2%.

§ 10.
1. W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, dla których złożono wniosek o pomoc finansową ze środków
zagranicznych, może być udzielona pożyczka płatnicza, z zastosowaniem postanowienia §
9 ust. 2 pkt 6. Podstawą przyznania pożyczki płatniczej jest zaakceptowane przez Zarząd
Narodowego Funduszu Studium Wykonalności.
2. Pożyczka płatnicza, o której mowa w ust. 1 może być udzielona tylko wówczas, gdy
Narodowy Fundusz uczestniczył w ocenie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków
zagranicznych.
3. Pożyczka płatnicza, jest przeznaczana na opłacenie faktur lub równoważnych
dokumentów finansowych, wystawionych w związku z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1.

§ 10a.
1. Narodowy Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania
przedsięwzięcia.
2. Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala, w formie uchwały, Zarząd
Narodowego Funduszu.
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3. W przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności
promesa jest udzielana po zaakceptowaniu przez Zarząd Narodowego Funduszu Studium
Wykonalności.

§ 10b.
1. Narodowy Fundusz udziela dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów,
udzielanych przez banki zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy
bankiem a Narodowym Funduszem.
2. Dopłata do oprocentowania stanowi różnicę między stopą oprocentowania do rozliczeń,
określoną w umowie zawartej przez Narodowy Fundusz z bankiem, a wysokością stopy
oprocentowania w wysokości 0,8 s.r.w.
3. Stopa oprocentowania do rozliczeń z bankiem, o której mowa w ust. 2, nie może być
wyższa niż 1,2 s.r.w. w stosunku rocznym.

Rozdział 3
Dotacje
§ 11.
1. Dotacji udziela się zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Dotacje pochodzące wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu mogą być udzielane na:
1) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie wspieranie proekologicznych form transportu w
żegludze śródlądowej (ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672)),
2) rekultywację terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł,
3) rekultywację składowisk odpadów komunalnych – dotacja do wysokości 20% kosztów
rekultywacji - dla jednostek samorządu terytorialnego lub spółek będących w 100%
własnością tych jednostek i realizujących ich zadania własne, dotyczy składowisk,
których eksploatację rozpoczęto przed 1 października 2001 r. (Ustawa o odpadach, Dz.U.
z 2001r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.7)
4) monitoring środowiska,
5) ochronę przyrody i krajobrazu,
6) ochronę lasów i zasobów leśnych,
7) zapobieganie powstaniu poważnych awarii lub usuwanie ich skutków,
8) zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków,
9) kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa,
10) wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych,
11) przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne z punktu
widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności Narodowego
Funduszu, do kwot określonych w tym planie, w tym przedsięwzięcia wynikające z
7

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199
poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005r.
Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458, z 2006r. Nr 50, poz. 360, Nr 180,
poz. 1495
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porozumień zawartych z udziałem Ministra Środowiska i Narodowego Funduszu oraz
wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka
przestrzenna - specjalnościach zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
12) przedsięwzięcia:
a) określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2002 roku w
sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat
produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052),
b) finansowane z przychodów Narodowego Funduszu otrzymywanych na mocy: ustawy
z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495); ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784);
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U.
Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.8); ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm9.),
c) finansowane z wpływów z prawa geologicznego i górniczego, o których mowa w art.
401 ust. 6 ustawy,
d) związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art.
401 ust.12 pkt 1 ustawy,
e) określone w art. 152 oraz mieszczące się w zadaniach Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej wynikające z art. 90 ust. 1 pkt 6 i 7a ustawy Prawo wodne.
13) przedsięwzięcia pilotażowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego,
14) nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny,
15) programy ochrony powietrza – do 50% kosztów przedsięwzięcia,
16) skreślony.
3. Dotacje mogą być także udzielane na przedsięwzięcia współfinansowane w ramach
funduszy unijnych, za wyjątkiem przedsięwzięć dofinansowywanych z Funduszu
Spójności.
4. Dotacje, w wysokości do 50% kosztów, mogą być również udzielane na przedsięwzięcia z
zakresu ochrony powietrza, oczyszczania ścieków i kanalizacji, realizowane przez
podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
rehabilitacji lub pomocy społecznej, a także przez inwestorów dokonujących takich
przedsięwzięć w obiektach zabytkowych lub związanych z ochroną krajobrazu
kulturowego. Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorstwom, bankom i spółkom
handlowym.

Rozdział 3a
Przekazanie środków
8
9

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458, Nr 203, poz. 1683
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708
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§ 12.
1. Narodowy Fundusz dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowane przez jednostki budżetowe.
2. Realizowanie zadań, o których mowa w ust. 1 jest finansowane poprzez przekazanie
środków jednostkom budżetowym.

Rozdział 4
Umorzenia
§ 13.
1. Pożyczka, z zastrzeżeniem § 15 może być częściowo umorzona po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) został złożony wniosek o umorzenie na formularzu stosowanym w Narodowym
Funduszu,
2) przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, nie później niż w terminie ustalonym w momencie podpisania
umowy,
3) został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie,
4) osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało
najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w umowie,

udokumentowane

5) spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki, za wyjątkiem przedsięwzięć
finansowanych z wpływów z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.3), ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2005 r. Nr 180, poz. 1495), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 6392),
6) raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie określonym w
umowie, z zastrzeżeniem ust. 2,
7) pożyczkobiorca zgodnie z odrębnymi przepisami, wywiązał się z obowiązku
uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych
zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu,
8) pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie z zakresu ochrony
środowiska, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie zawartej z
Narodowym Funduszem.
2. Warunek określony w ust. 1 pkt 6 zostanie uznany za spełniony, jeżeli:
1) opóźnienie w spłacie rat w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat nie
przekroczyło 10 dni lub 15 dni, gdy okres kredytowania jest dłuższy,
2) opóźnienie w spłacie odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat nie
przekroczyło 20 dni i dotyczyło kwoty nie przekraczającej 2,5% pożyczki lub 30 dni i
dotyczyło kwoty nie przekraczającej 3,5% pożyczki, gdy okres kredytowania jest
dłuższy.
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3. Złożenie wniosku o umorzenie, nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty
należności Narodowego Funduszu z tytułu pożyczki.
4. Kwota umorzona nie może stanowić udziału własnego przy ubieganiu się o
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu.

§ 14.
1. Wysokość umorzonej kwoty nie może przekroczyć:
1) 30% pożyczki wypłaconej z wpływów z tytułu opłat produktowych, oraz wpływów z
tytułu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, o których mowa w § 7
ust. 1 pkt 2,
2) 10 % pożyczki dla pozostałych umów, przy czym kwota umorzenia podlega
ograniczeniu do 1.000.000 zł, a następnie zmniejszeniu o ewentualną dotację
udzieloną na to samo przedsięwzięcie.
2. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych.

§ 15.
Nie podlegają umorzeniu:
1) kwoty pożyczek, o umorzenie których wnioskodawca wystąpił po ich spłacie,
2) kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu na podstawie umów kredytowych,
zawartych w ramach linii kredytowych,
3) pożyczki płatnicze,
4) pożyczki w ramach umowy konsorcjum,
5) pożyczki wypłacone beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo
przedsięwzięcie ze środków zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, oraz ze środków
Fundacji EKOFUNDUSZ,
6) pożyczki udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Do uchwał w sprawie warunków udzielenia dofinansowania przedsięwzięć oraz do
postanowień umów zawieranych na ich podstawie stosuje się zasady udzielania
dofinansowania obowiązujące w dacie podejmowania uchwały.
2. Do zmian warunków umów, o których mowa w ust. 1, wprowadzanych na mocy uchwały
Zarządu podjętej po 31 grudnia 2006 roku mają zastosowanie postanowienia niniejszych
Zasad.
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§ 17.
Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich podjętych w czasie ich obowiązywania
uchwał w sprawie umorzenia części kwoty pożyczki z wyłączeniem umorzeń, które co do
warunków i wysokości zostały wpisane do umowy pożyczki.

§ 18.
Rada Nadzorcza może na wniosek Zarządu Narodowego Funduszu wyrazić zgodę na
dokonanie odstępstw od ustaleń określonych w niniejszych zasadach.
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