
 
UCHWAŁA NR 34/22 

 
RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

W KIELCACH 
 

 z dnia 30 maja 2022 r. 
 

w sprawie zmiany „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad 
udzielania  i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. 
 

 Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i  zasady udzielania i rozliczania 
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach”, stanowiące załącznik do uchwały Nr 160/21 Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Kielcach z dnia 22 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 
  

§ 2.1. Niniejsze Zasady mają zastosowanie do umów pożyczek i dotacji zawartych na 
podstawie wniosków złożonych od dnia 1 czerwca 2022 r., a także aneksów dotyczących tych 
umów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 
2. Uchwały o częściowym umorzeniu pożyczek podejmowane są przy uwzględnieniu 

wysokości umorzenia obowiązującego w roku zawarcia umowy pożyczki. 
 
3. Decyzja o częściowym umorzeniu wszystkich czynnych umów pożyczek 

podlegających umorzeniu podejmowana jest przez Zarząd Funduszu. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Funduszu. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 34/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach 
z dnia 30 maja 2022 r. 

 
Zgodnie art. 400h ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej należy ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu 
udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW. Niniejsze „Zasady…” (wersja D/3/1.2) 
będą miały zastosowanie do umów pożyczek i dotacji zawartych na podstawie wniosków 
złożonych od dnia 1 czerwca 2022 r., a także aneksów dotyczących tych umów. 
W stosunku do obowiązujących obecnie Zasad wprowadzono zmianę w § 8 ust. 4, gdzie 
zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne według stopy redyskonta weksli.  
Zmiana w Załączniku nr 1. Szczegółowe warunkami otrzymania pomocy finansowej do Zasad: 
We wszystkich dziedzinach dokonano zmiany oprocentowania pożyczek ze stałego na zmienne 
roczne na podstawie stopy redyskonta weksli. W 2022 roku oprocentowanie będzie określone 
według stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 31 maja 2022 r. (5,3%), a w kolejnych 
latach na podstawie stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 31 grudnia roku 
poprzedniego jednak nie mniej niż 3%.  
W przypadku pożyczek z umorzeniem wysokość oprocentowania będzie równe stopie 
redyskonta weksli, a dla pożyczek bez umorzenia oprocentowanie będzie wynosić 0,8 stopy 
redyskonta weksli. Ponadto w dziedzinie RACJONALNE GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI wprowadzono oprocentowanie 4% stałe 
dla zadań na tworzenie miejsc określonych w art. 24a. Ustawy o odpadach.  
 
Wprowadzone zmiany w Zasadach wynikają ze zmian, jakie zaistniały w oprocentowaniu 
kredytów bankowych jak i również znacznej wysokości inflacji, czego odzwierciedleniem jest 
comiesięczne podnoszenie podstawowych stóp procentowych ogłaszanych przez NBP oraz 
rosnąca stopa WIBOR 3M.  
 


