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ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowanie ze środków 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 (t.j.: Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1.
1. O udzielenie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się
podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć lub zadań określonych w ustawie.
2. Udzielając dofinansowania na przedsięwzięcie, Narodowy Fundusz stosuje przepisy
prawa, w tym przepisy dotyczące pomocy publicznej.
3. Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania:
1) udzielanie oprocentowanych pożyczek;
2) udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie
kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia;
3) przyznawanie dotacji;
4) dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i
pożyczek;
5) poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw
obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;
6) przekazywanie środków jednostkom budżetowym;

7) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i
samorządowej.

§ 2.
Postanowienia niniejszych Zasad stosuje się odpowiednio do udzielania dofinansowania
przedsięwzięć realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także przedsięwzięć realizowanych z udziałem
innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile umowy międzynarodowe,
przepisy szczególne lub właściwe procedury nie stanowią inaczej.

§ 3.
1. Udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia następuje w oparciu o uchwałę Zarządu
Narodowego Funduszu, podjętą po uprzednim łącznym spełnieniu niżej wymienionych
warunków:
1) wnioskodawca złożył wniosek wraz z załącznikami na formularzach stosowanych w
Narodowym Funduszu, obowiązujących w dacie złożenia wniosku, za wyjątkiem
poręczenia;
2) przedsięwzięcie jest zgodne z listą priorytetowych programów oraz obowiązującym
planem działalności Narodowego Funduszu, spełnia obowiązujące kryteria wyboru
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu; a w przypadku
dotacji
przedsięwzięcie zostało
umieszczone na liście przedsięwzięć
zakwalifikowanych do dofinansowania, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3;
3) wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów
przedsięwzięcia;
4) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało
zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania;
5) wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących
przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do
Narodowego Funduszu.
2. Wymogów określonych w ust. 1 pkt 3 - 5, nie stosuje się do dofinansowania, o których
mowa w § 14 ust. 4 pkt 7 lit. f) oraz pkt 15.
3. Udzielając poręczenia Narodowy Fundusz wymaga ustanowienia zabezpieczeń
ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu wykonywania obowiązków poręczyciela
oraz pobiera opłatę prowizyjną.

§ 4.
1. Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie pod względem zgodności z obowiązującymi
kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu.
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Negatywny wynik oceny złożonego wniosku o dofinansowanie wyklucza
przedsięwzięcie z dalszego postępowania.
2. O wysokości dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu decyduje Zarząd
Narodowego Funduszu, stosując niniejsze Zasady, uwzględniając plan działalności
Narodowego Funduszu oraz biorąc pod uwagę zabezpieczenie zwrotu przyznanego
dofinansowania.
3. Zarząd Narodowego Funduszu, podejmując uchwałę o udzieleniu dofinansowania, może
postanowić o pokryciu kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zwanych dalej
„kosztami przedsięwzięcia”, powstałych przed dniem jej podjęcia.
4. Udzielenie dofinansowania następuje w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 7.

§ 5.
1. Wypłata środków, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 11 ust. 3, dokonywana jest na podstawie
dokumentów finansowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub dokumentem równoważnym, stanowiącym
załącznik do umowy.
2. Na wniosek podmiotu, który realizuje przedsięwzięcie, Zarząd Narodowego Funduszu
może postanowić o wypłacie kwoty dofinansowania w formie zaliczki przed
przedłożeniem dokumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) przedsięwzięcie jest finansowane z udziałem środków zagranicznych
niepodlegających zwrotowi lub
2) przedsięwzięcie zostało wskazane w planie działalności Narodowego Funduszu lub
3) wypłata zaliczki wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą i
jest konieczna dla realizacji przedsięwzięcia.
3. Wnioskodawca ma obowiązek utworzyć wyodrębniony rachunek bankowy, na który
przekazywane będą przez Narodowy Fundusz środki z zaliczki.
4. Odsetki od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kwoty depozytów
bankowych utworzonych z kwot otrzymanych a niewydatkowanych zaliczek, a kwotą
oprocentowania wynikającą z umowy o dofinansowanie obliczoną od kwoty
niewydatkowanej zaliczki, rozliczane będą z Narodowym Funduszem zgodnie z
warunkami określonymi w umowie.

§ 6.
1. W celu zapewnienia zbilansowania środków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej może być udzielona promesa dofinansowania.
2. Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy uchwala Zarząd Narodowego
Funduszu.
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3. Do umowy zawieranej w oparciu o udzieloną promesę dofinansowania przedsięwzięcia,
stosuje się zasady dofinansowania obowiązujące w dniu jej udzielenia, chyba że warunki
promesy stanowią inaczej.

Rozdział 2
Pożyczki
§ 7.
1.

Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów
przedsięwzięcia.
2. Wysokość pożyczki ze środków Narodowego Funduszu nie może być niższa niż
2.000.000 zł.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy pożyczek udzielanych:
1) ze środków subfunduszy celowych, o których mowa w ustawie,
2) z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków
subfunduszu, o którym mowa w § 14 ust. 4 pkt 7 lit. c),
3) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć ubiegających się o

4.

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pożyczek nie udziela się na przedsięwzięcia realizowane w ramach IV osi priorytetowej
PO IiŚ.

§ 8.
1. Przy udzielaniu pożyczek może być stosowana karencja w spłacie rat liczona od daty
wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia
realizacji przedsięwzięcia określonej w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przy udzielaniu dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczki ze środków
Narodowego Funduszu pochodzących z:
1) wpływów z tytułu opłat produktowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.);
2) wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1263 z
poźn. zm.);
3) wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 180, poz. 1495);
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4) wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 25, poz. 202
z późn. zm.);
może być stosowana karencja w spłacie pożyczki liczona od daty wypłaty ostatniej
transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia określonej w umowie, z wyjątkiem pożyczek udzielanych ze środków, o
których mowa w pkt 4, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
wspomagania działalności, o której mowa w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia – Prawo
ochrony środowiska, do których stosuje się ust. 1.
3. Zasad dotyczących karencji w spłacie nie stosuje się do pożyczek przeznaczonych na
zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków
zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 9.
1. Okres finansowania w formie pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, nie może być dłuższy
niż 15 lat.
2. Okres finansowania w formie pożyczki nie może być dłuższy niż 10 lat, w razie
udzielenia dofinansowania przedsięwzięć, o których mowa w § 8 ust. 2, z wyjątkiem
pożyczek udzielanych ze środków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4, przeznaczonych na
dofinansowanie przedsięwzięć w ramach wspomagania działalności, o której mowa w art.
410 ustawy z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony środowiska, do których stosuje się ust. 1
3. W przypadku pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej
przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
umowa pożyczki może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż okres, na który została
zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zagranicznych.
4. W uzasadnionych przypadkach, pożyczka ze środków Narodowego Funduszu może być
udzielana na okres do 25 lat.

§ 10.
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 skali rocznej wynosi:
1) 0,1 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych z wpływów, o których mowa w
§ 8 ust. 2, z wyjątkiem pożyczek udzielanych ze środków, o których mowa w § 8 ust.
2 pkt 4, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach wspomagania
działalności, o której mowa w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony
środowiska, do których stosuje się odpowiednio pkt 2 - 6;
2) 0,3 s.r.w. lecz nie mniej niż 2 % - w przypadku pożyczek udzielanych:
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a) jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom
świadczącym usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego, w których jednostki te dysponują co najmniej 51% udziałem, z
przeznaczeniem na realizację:
-

przedsięwzięć określonych w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych”,
- inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją oraz
zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych,
zagospodarowania osadów ściekowych, a także z budową, rozbudową i
modernizacją instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej i kogeneracji, o których mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r.,
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
b) wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej z
przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej,
oszczędzania energii, kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych;
3) 0,4 s.r.w. lecz nie mniej niż 2,4 % - w przypadku pożyczek udzielanych dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej, oszczędzania energii,
kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych;
4) 0,5 s.r.w. lecz nie mniej niż 3% - w przypadku pożyczek dla innych niż wskazanych
w pkt 3 podmiotów, udzielanych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z
zakresu energetyki odnawialnej, oszczędzania energii, kogeneracji oraz
biokomponentów i biopaliw ciekłych;
5) 0,6 s.r.w. lecz nie mniej niż 3,6% - w przypadku pozostałych pożyczek udzielanych
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
6) 0,8 s.r.w. lecz nie mniej niż 4,8% - w przypadku:
a) pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć
dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i podmiotom, w
których jednostki samorządu terytorialnego posiadają nie mniej niż 51% udziałów;
b) pożyczek przeznaczonych na przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków
zagranicznych niepodlegających zwrotowi z wyłączeniem przedsięwzięć
realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ;
c) pozostałych pożyczek, w tym pożyczek udzielanych wojewódzkim funduszom
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z zastrzeżeniem pkt. 4;
d) pożyczek udzielanych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji
przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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§ 11.
1. W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej realizowanych w ramach Funduszu Spójności, może być udzielona
pożyczka, z zastosowaniem postanowienia § 10 ust. 2 pkt 6 lit. a).
2. Pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć
dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jest
przeznaczana na opłacenie faktur lub równoważnych dokumentów finansowych,
wystawionych w związku z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
3. Pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć
dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi może być
udzielona do wysokości nieprzekraczającej 20% kwoty zagwarantowanej na realizację
przedsięwzięcia ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Rozdział 3
Kredyty
§ 12.
Do kredytów udzielanych ze środków Narodowego Funduszu stosuje się odpowiednio § 7 ust.
1 i 2 oraz § 9.

Rozdział 4
Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez
banki
§ 13.
1. Narodowy Fundusz może:
1) udzielać wnioskodawcom, którzy dokonali wyboru banku, dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów udzielanych przez banki;
2) udostępniać bankom wybranym przez Narodowy Fundusz, środki finansowe z
przeznaczeniem na dopłaty do oprocentowania udzielanych przez banki
preferencyjnych kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb
geologii.
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2. Narodowy Fundusz udziela dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów
przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, udzielanych przez banki pod
warunkiem, iż:
1) dopłata do oprocentowania preferencyjnego kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt.
bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego), z
zastrzeżeniem pkt. 2;
2) dopłata do oprocentowania preferencyjnego kredytu dla przedsięwzięć realizowanych
w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ nie może przekroczyć w skali roku:
a) 250 pkt. bazowych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich
przedsiębiorców,
b) 100 pkt. bazowych dla dużych przedsiębiorców.
3. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż
10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu.
4. Wysokość preferencyjnego kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do
oprocentowania nie może być niższa niż 2.000.000 zł, z wyłączeniem kredytu
udzielonego w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ, którego wysokość nie może być
niższa niż 1.000.000 zł

Rozdział 5
Dotacje
§ 14.
1. Przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu
umieszczane są na sporządzanej okresowo (sesyjnie) liście przedsięwzięć
zakwalifikowanych do dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wnioski o udzielenie dofinansowania w formie dotacji przyjmowane są w terminach sesji
publikowanych na stronie internetowej Narodowego Funduszu.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4 pkt 3 w
zakresie realizacji przez parki narodowe pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa oraz w
ramach V osi priorytetowej PO IiŚ i instrumentu finansowego LIFE +, a także w ust. 4 pkt
7 lit. g) - i), pkt 15 – 20.
4. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu,
może być udzielane z przeznaczeniem na:
1) rekultywację terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł – do 30% kosztów
przedsięwzięcia;
2) zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
na których są składowane odpady komunalne, dla których eksploatację rozpoczęto
przed dniem 1 października 2001 r. i dla których wydano decyzję o zamknięciu do
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dnia 31 grudnia 2009 r. z terminem zakończenia przyjmowania odpadów do
składowania nie późniejszym niż 31 marca 2010 r. – do 50% kosztów rekultywacji,
przy czym przedmiotowa dotacja może być przyznana dla jednostek samorządu
terytorialnego lub spółek prawa handlowego będących w 100% własnością tych
jednostek i realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – do 100% kosztów przedsięwzięcia;
4) przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i
likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
5) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju – do 100% kosztów przedsięwzięcia z tym, że w
odniesieniu do następujących zadań „Listy priorytetowych programów Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”:
a) zadania 5.4.1, 5.4.11 - dla konkursów – do 90% kosztów przedsięwzięcia,
b) zadania 5.4.3, 5.4.6 - kategorii I, IV oraz zadania 5.4.7 w zależności od kosztów
dystrybucji – do 50% kosztów przedsięwzięcia,
c) zadania 5.4.6 - kategorii II i III – do 30% kosztów przedsięwzięcia;
6) wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których
występują przekroczenia standardów jakości środowiska – do 50% kosztów
przedsięwzięcia;
7) przedsięwzięcia:
a) określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat
produktowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 122, poz. 1052),
b) finansowane z przychodów Narodowego Funduszu otrzymywanych na mocy
przepisów ustawy:
- z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
z 2005 r., Nr 180, poz. 1495),
- z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r. , Nr 281, poz. 2784),
- z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
(Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1263 z poźn. zm.),
c) finansowane z przychodów Narodowego Funduszu otrzymywanych na mocy
przepisów ustawy:
-

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 89, poz. 625
z późn. zm.),

-

z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r., Nr

21, poz. 124),
– do 50% kosztów przedsięwzięcia,
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d) nieinwestycyjne w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych,
finansowane z przychodów Narodowego Funduszu otrzymywanych na mocy
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 169, poz 1199, z późn. zm.),
e) o których mowa w art.401 ust.6 ustawy, finansowane z przychodów z opłat
ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
f) o których mowa w art. 401 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy, związane z demontażem
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ze zbieraniem porzuconych pojazdów
wycofanych z eksploatacji – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5
sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów
pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2008 r. Nr 147, poz. 932),
g) o których mowa w art. 410 ust. 3 ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 147, poz. 932),
h) określone w art.152 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z

8)
9)
10)
11)
12)

2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz mieszczące się w zadaniach Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a wynikające z art. 90 ust. 1 pkt 6 i 7a
ustawy Prawo wodne,
i) o których mowa w art. 401 ust. 13d pkt 1 ustawy, związane z międzynarodowym
przemieszczaniem odpadów;
przedsięwzięcia pilotażowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego;
nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny;
opracowanie, zgodnie z art. 89-91 ustawy, programów ochrony powietrza i planów
działania – do 50% kosztów przedsięwzięcia;
przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem lub zabezpieczaniem
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
przedsięwzięcia związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
przeterminowanych środków ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach i

magazynach;
13) przedsięwzięcia

związane z unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów
medycznych i weterynaryjnych;
14) przedsięwzięcia związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, w tym
zawierających PCB;
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15) wspieranie ekologicznych form transportu w żegludze śródlądowej, zgodnie z ustawą
z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1672);
16) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;
17) zapobieganie powstaniu poważnych awarii lub usuwanie ich skutków w przypadku,
gdy nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za awarię;
18) zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków dla środowiska;
19) przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska/Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej, szczególnie ważne z punktu widzenia polityki ekologicznej
państwa, uwzględnione w planie działalności Narodowego Funduszu – do wysokości
kosztów określonych w planie działalności Narodowego Funduszu;
20) przedsięwzięcia
wynikające
z
porozumień
zawartych
z
Ministrem
Środowiska/Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Narodowym
Funduszem;
21) inne przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza realizowane przez jednostki sektora
finansów publicznych oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, pomocy społecznej, oświaty, edukacji,
a także przez inwestorów dokonujących takich przedsięwzięć w obiektach
zabytkowych lub związanych z ochroną krajobrazu kulturowego oraz budynkach
przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego:
- do 75% kosztów przedsięwzięcia, gdy wartość przedsięwzięcia wynosi do
10.000.000 zł,
- do 50% kosztów przedsięwzięcia, gdy wartość przedsięwzięcia wynosi powyżej
10.000.000 zł;
dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcom, w tym bankom.
5. Dofinansowanie w formie dotacji może być udzielone w wysokości do 100 % kosztów
przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1 – 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7 c), pkt 10 i pkt 19 i
pkt 21).
6. Dotacje mogą być także udzielane na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków
zagranicznych
niepodlegających
zwrotowi,
z
wyłączeniem
przedsięwzięć
dofinansowywanych z Funduszu Spójności oraz w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ.
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Rozdział 6
Przekazanie środków
§ 15.
1. Narodowy Fundusz może dofinansować zadania z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej realizowane przez jednostki budżetowe, zgodnie z art. 411 ust. 1c
ustawy.
2. Dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w formie przekazania
środków jednostkom budżetowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Do przekazania środków stosuje się odpowiednio postanowienia § 14.

Rozdział 7
Umorzenia
§ 16.
1. Pożyczka, z zastrzeżeniem § 18 i § 19, może być częściowo umorzona po spełnieniu
łącznie następujących warunków:
1) pożyczkobiorca złożył wniosek o umorzenie pożyczki na formularzu stosowanym w
Narodowym Funduszu;
2) objęte dofinansowaniem przedsięwzięcie zostało wykonane w terminie określonym w
umowie oraz zgodnie z zakresem wynikającym z harmonogramu rzeczowofinansowego, w tym osiągnięto planowany efekt rzeczowy i ekologiczny;
3) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 50 % wartości wypłaconej mu pożyczki;
4) raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki spłacane były przez
pożyczkobiorcę w terminach określonych w umowie, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 3;
5) pożyczkobiorca wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących
przychody Narodowego Funduszu, do których ponoszenia jest zobowiązany na
podstawie odrębnych przepisów, a także z innych zobowiązań w stosunku do
Narodowego Funduszu;
6) pożyczkobiorca przeznaczy równowartość umorzonej kwoty pożyczki na
przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z warunkami ustalonymi w
odrębnej umowie zawartej z Narodowym Funduszem.
2. Warunków umorzenia określonych w ust. 1 nie stosuje się do pożyczek udzielanych ze
środków Narodowego Funduszu pochodzących z wpływów, o których mowa w § 8 ust. 2.
Przesłanki umorzenia pożyczek finansowanych ze środków Narodowego Funduszu
pochodzących z powołanych wyżej wpływów, regulują przepisy odrębne, z wyjątkiem
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pożyczek finansowanych ze środków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4, przeznaczonych
na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska, dla których stosuje się postanowienia o umorzeniach
określone w niniejszych Zasadach.
3. Warunek umorzenia pożyczki określony w ust. 1 pkt 4 uznaje się za spełniony, jeżeli:
1) łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie
przekroczyło 60 dni - w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat;
2) łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie
przekroczyło 90 dni - w okresie kredytowania dłuższym niż 10 lat;
przy czym do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie odsetek
uiszczonych po terminie określonym w umowie, jeżeli kwota spłaconych z opóźnieniem
odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty należnych odsetek.
4. Złożenie wniosku o częściowe umorzenie pożyczki nie wstrzymuje biegu określonych w
umowie terminów spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki, jak
również nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku kontynuowania spłaty wierzytelności
Narodowego Funduszu z tytułu pożyczki.
5. Kwota, wynikająca z umorzenia części pożyczki, nie może stanowić udziału własnego
podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu.

§ 17.
1. Wysokość umorzonej kwoty, z zastrzeżeniem § 18 i 19, nie może przekroczyć:
1) 30% kwoty pożyczki wypłaconej ze środków Narodowego Funduszu, pochodzących
z wpływów z tytułu opłat produktowych oraz wpływów pobieranych na podstawie
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, o których mowa w § 8 ust. 2;
2) 10% kwoty pożyczki wypłaconej ze środków Narodowego Funduszu innych niż
wskazane w pkt 1.
2. W przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki,
umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki.
3. W przypadku korzystania przez pożyczkobiorcę z dofinansowania ze środków
Narodowego Funduszu na to samo przedsięwzięcie w formie pożyczki i dotacji, kwota
maksymalnego dopuszczalnego umorzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega
zmniejszeniu o kwotę udzielonej dotacji.
4. Od decyzji odmawiającej umorzenia, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia
odwołania, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o odmowie umorzenia.
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
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§ 18.
W przypadku, gdy wysokość i warunki umorzenia pożyczki zostały określone bezpośrednio w
umowie, postanowień §16 i §17 nie stosuje się, a umorzenia dokonuje się zgodnie z
warunkami określonymi w umowie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 – 2:
1) pożyczkobiorca złożył wniosek o umorzenie pożyczki na formularzu stosowanym w
Narodowym Funduszu,
2) warunek terminowej spłaty odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki zostanie uznany za
spełniony, jeżeli łączne opóźnienie w spłatach odsetek z tytułu oprocentowania nie
przekroczyło 90 dni, przy czym do okresu opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie
odsetek uiszczonych po terminie określonym w umowie, jeżeli kwota spłaconych z
opóźnieniem odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty należnych odsetek, oraz
pożyczkobiorca przedłożył wykaz przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska wraz z
terminami ich realizacji, na które zostanie przeznaczona umorzona kwota.

§ 19.
Nie podlegają umorzeniu:
1) pożyczki, o których umorzenie beneficjent wystąpił po ich spłacie,
2) pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia
dofinansowanego ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
3) pożyczki udzielane w ramach umowy konsorcjum,
4) pożyczki wypłacone beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo
przedsięwzięcie ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
5) pożyczki udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 20.
Do uchwał w sprawie warunków udzielenia dofinansowania przedsięwzięć oraz do
postanowień umów zawieranych na ich podstawie stosuje się postanowienia zasad udzielania
i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych
kredytów i pożyczek obowiązujących w dacie podejmowania uchwały przez Zarząd
Narodowego Funduszu.

§ 21.
1. Niniejsze Zasady mają zastosowanie do podejmowanych w czasie ich obowiązywania
uchwał w przedmiocie umorzenia części kwoty pożyczki.
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2. Niniejsze Zasady stosuje się również do uchwał podejmowanych w wyniku odwołań od
decyzji w przedmiocie odmowy umorzenia, o ile decyzja ta zapadła nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem podjęcia uchwały o uchwaleniu niniejszych Zasad.

§ 22.
Rada Nadzorcza może uchwalić odmienne zasady dofinansowania wybranych programów z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawartych w „Liście priorytetowych
programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
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