
Budowa gospodarki niskoemisyjnej 
- praktyka na poziomie lokalnym  

w Polsce i w Niemczech  

 

 

Siedlce, 13 październik 2016 r. 



www.wfosigw.pl 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie od ponad 22 lat wspiera finansowo różnego rodzaju 
przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe; 

 osoby fizyczne; 

 innych wnioskodawców np.: Lasy Państwowe, Park Narodowy, parki 
krajobrazowe, osoby prawne, spółki wodne i ich związki, organizacje, 
stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje, szkoły wyższe i instytuty 
badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, itd. 

 na terenie Województwa Mazowieckiego. 



www.wfosigw.pl 

Dziedziny zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Warszawie: 

Ochrona wód 

Gospodarka wodna 

Ochrona atmosfery 

Ochrona powierzchni ziemi (w tym odnawialne źródła energii) 

Edukacja ekologiczna 

Ochrona przyrody 

Nadzwyczajne zagrożenia 

Monitoring środowiska 
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Programy dla 
OSÓB FIZYCZNYCH 

Beneficjenci: osoby fizyczne nie prowadzące 
działalności gospodarczej  

 

(działalność nie może być zarejestrowana w miejscu inwestycji)  



www.wfosigw.pl 5 

Nr programu 2016-OA-8 

 Zakup i montaż kolektorów słonecznych 

dotacja do 45% kk, nie więcej niż 5.000 zł  

do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.  

Kolektory, pompy ciepła 

instalacje fotowoltaiczne 

 Zakup i montaż pomp ciepła 

dotacja do 25% kk, nie więcej niż 10.000 zł   

do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.  

Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej 

dotacja do 25% kk, nie więcej niż 7.500 zł  

do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.  
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Modernizacja kotłowni  

– osoby fizyczne 

Nr programu 2016-OA-7 

• wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub 

opalane biomasą,  

• zastąpienie pieców gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło 

o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

Dotacja do 75 % kk 
do 5000 zł dla jednego beneficjenta 

Pożyczka do 100 % kk 



Modernizacja kotłowni –  
osoby fizyczne - JST 
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Nr programu 2016-OA-9 

Dotacja do 75% kk 
do 5.000 zł dla jednego beneficjenta 

Koszt zakupu kotła  
oraz czujnika tlenku węgla - czadu 



Wspieranie instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 
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Zadania: 

-kolektory słoneczne; 

-pompy ciepła; 

-instalacje fotowoltaiczne; 

-małe elektrownie wiatrowe do 200 kW; 

-elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 5 MWe; 

- małe elektrownie wodne; 

- budowa biogazowni; 

- wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach 

oczyszczania ścieków lub składowania odpadów; 

-inne zadania przynoszące ee w zakresie oze 

Nr programu 2016-OA-10 

Pożyczka do 100% kk 
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Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji  

oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji 

Nr programu 2016-OA-11 
Pożyczka do 100% kk 

• kompleksowa termomodernizacja 

budynku; 

• zastosowanie rekuperacji ciepła/ 

wentylacji z odzyskiem ciepła; 

• wymiana kotłowni 

• sieci ciepłownicze 

• sieci gazowe z likwidacją kotłowni 

• wymiana taboru transportu 

publicznego  

• inne zadania przynoszące ee w postaci 

ograniczenia zużycia energii cieplnej 

• Ochrona gatunków w obiektach 

termomodernizowanych 

Umorzenie 10 - 50%    



11 

   Modernizacja oświetlenia 

elektrycznego 

Dofinansowanie: 
pożyczka do 100% k.k. 

Nr programu 2016-OA-12  

Umorzenie  JST 10-40% 

  - demontaż, zakup i montaż opraw 

elektrycznych i źródeł światła (praca 

podnośnika) 

  - koszty montażu: systemów sterowania 

oświetleniem (sterowanie nocne),  
sterowalnych układów redukcji mocy,  

    stablizatorów napięcia zasilającego, 

   - wymiana bezpieczniki, zapłonniki,  

     przewody od oprawy do bezpieczników, 

   - inne przynoszące ee 
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Budowa i rozbudowa instalacji służących 

zagospodarowaniu odpadów  

w ramach WPGO dla Mazowsza  

Nr programu 2016-OZ-13 

Dofinansowanie: –  
  Pożyczka do 100% k.k.    

Umorzenie  JST 15-50% 

  Budowa i rozbudowa: 

• zakładów recyklingu odpadów , spalarni 

odpadów, kompostowni odpadów, kwater do 

składowania odpadów  

• instalacji do produkcji paliwa alternatywnego 

• koszty tworzenie punktów selektywnego 

zbierania odpadów (kontenery, boksy, 

utwardzenie placu) 

• koszty dokumentacji, obsługi geodezyjnej, 

nadzoru inwestorskiego i inne przynoszące ee 



Zamykanie i rekultywacja składowisk 
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Nr programu 2016-OZ-14 

Dotacja do 50%  
Pożyczka 100%  

Umorzenie  JST 10-40%    

- rekultywacja techniczna (utworzenie 

  warstwy rekultywacyjnej, 

  uporządkowanie gospodarki ściekowej) 

- odgazowanie składowiska (studnie  

  odgazowujące, instalacje do   

pozyskiwania biogazu, biofiltry, rurociągi) 

- rekultywacja biologiczna (wprowadzenie 

  roślinności) 

- instalacje do monitoringu (piezometry) 

- projekt, geodezja, nadzór inwestorski 
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Zwiększenie lesistości poprzez 

zalesienia gruntów 

Nr programu 2016-OP-23 

Do 50% kk 

Max 20.000 zł 

Przedsięwzięcia 

polegające na zalesianiu 

gruntów niestanowiących 

własności Skarbu 

Państwa 



Wspieranie rozwoju terenowej 
infrastruktury edukacyjnej 
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Nr programu 2015-EE-19 

Przedsięwzięcia polegające na budowie infrastruktury terenowej służącej 

edukacji ekologicznej w szczególności na obszarach prawnie chronionych  

i Natura 2000 

• Ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe, ogrody dytaktyczne 

• Terenowe pomoce dydaktyczne, tablice, wiaty edukacyjne 

do 40% kk dla : organizacji, stowarzyszeń, zrzeszeń, fundacji;  

do 50% kk dla JST, ich związków,  

Zadania o charakterze 

inwestycyjnym 

Nr programu 2015-EE-20 

do 75% kk dla : organizacji, stowarzyszeń, zrzeszeń, 
fundacji;  

do 90% kk dla JST, ich związków,  

Zadania o charakterze 
nieinwestycyjnym 


