
Zadania z zakresu ochrony powietrza 

w kontekście dofinansowań z UE

Drugi Regionalny Okrągły Stół

dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej

w Województwie Mazowieckim



Program OA-P1

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
w formie pożyczki.

Zakres programu wpisywał się w poprzednio obowiązujące programy OA-1 i OA-2, 
które prowadzono w trybie otwartym. 

- Nabór wniosków rozpoczęto w dniu 15.04.2021 r



Beneficjenci
• Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki; 
• pozostałe osoby prawne; 
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 
• spółki prawa handlowego;
• wspólnoty mieszkaniowe

Cel programu 
• Zapobieganie powstawaniu lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
• Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi. 
• Wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja).
• Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
• Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i finalnej.
• Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. 
• Transport przyjazny środowisku.

Forma dofinansowania 
• 1) Pożyczka; 
• 2) pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej (w szczególności na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).



Rodzaje przedsięwzięć
• termomodernizacji budynku (np. ocieplenie);

• zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);

• modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego 
lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);

• likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;

• budowie lub rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;

• modernizacji sieci ciepłowniczej, modernizacji węzłów cieplnych;

• budowie lub rozbudowie sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;

• modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych

technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;

• wymianie starego taboru na tabor zeroemisyjny w transporcie publicznym;

• zakupie i montażu punktów ładowania pojazdów elektrycznych;

• zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła,

instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);

• budowie elektrowni wiatrowych;

• budowie małych elektrowni wodnych;

• budowie biogazowni;

• wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu;

• modernizacji istniejącego oświetlenia;

• inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.



Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo 
umarzane

• Wysokość umorzenia dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz spółek będących w 100% własnością JST nie może 
przekroczyć 40% wypłaconej kwoty pożyczki zgodnie z poniższymi wariantami:

a) WARIANT 1: do 25% wypłaconej kwoty pożyczki po złożeniu wniosku o częściowe umorzenie pożyczki.

Wysokość umorzenia części pożyczki ulega zwiększeniu o:

− 5 % wypłaconej kwoty pożyczki, w przypadku gdy przedsięwzięcie, dotyczy  instalacji odnawialnego źródła energii

b) WARIANT 2: do 35 % wypłaconej kwoty pożyczki po złożeniu wniosku o częściowe umorzenie pożyczki - w przypadku przeznaczenia całości środków
pochodzących z umorzenia na realizację innego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Wysokość umorzenia części pożyczki ulega zwiększeniu o: 

− 5 % wypłaconej kwoty pożyczki, w przypadku gdy przedsięwzięcie dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii

• Wysokość umorzenia dla pozostałych beneficjentów nie może przekroczyć 30% wypłaconej kwoty pożyczki zgodnie z poniższymi 
wariantami:

a) WARIANT 1: do 15% wypłaconej kwoty pożyczki po złożeniu wniosku o częściowe umorzenie pożyczki. 

Wysokość umorzenia części pożyczki ulega zwiększeniu o:

− 5 % wypłaconej kwoty pożyczki, w przypadku gdy przedsięwzięcie, na które udzielono pożyczki dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii

b) WARIANT 2: do 25% wypłaconej kwoty pożyczki po złożeniu wniosku o częściowe umorzenie pożyczki - w przypadku przeznaczenia całości środków 
pochodzących z umorzenia na realizację innego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

Wysokość umorzenia części pożyczki ulega zwiększeniu o:

− 5% wypłaconej kwoty pożyczki, w przypadku gdy przedsięwzięcie, na które udzielono pożyczki dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii



W 2022 roku w ramach Programu OA-P1 złożono 56 wniosków 

o dofinansowanie w formie pożyczki na łączną kwotę 135 975 249,28 zł.

W 2022 roku pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków o dofinansowanie na łączną

kwotę 37 351 919,38 zł. Różnica pomiędzy liczbą złożonych wniosków, a liczbą 

wniosków rozpatrzonych pozytywnie wynika z rezygnacji wnioskodawców

z ubiegania się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie, braku

uzupełnienia złożonych wniosków bądź braku zdolności kredytowej

wnioskodawców.

Ostatecznie w 2022 roku zawarto 17 umów pożyczek na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  20 167 407,37 zł, z czego:

7 umów pożyczek na podstawie wniosków złożonych w 2022 roku na łączną kwotę 4 301 599,58 zł, 

9 umów pożyczek na podstawie wniosków złożonych w 2021 roku (w ramach Programu OA-P1) na łączną kwotę 15 031 957,79 zł,

1 umowa pożyczki na podstawie wniosku złożonego w 2021 roku (w ramach Programu OA-1) na łączną kwotę 833 850,00 zł.



Dziękuję za uwagę

Marta Olczak
WFOŚiGW w Warszawie

e-mail: poczta@wfosigw.pl


	Slajd 1:   Zadania z zakresu ochrony powietrza w kontekście dofinansowań z UE    Drugi Regionalny Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Województwie Mazowieckim
	Slajd 2: Program OA-P1
	Slajd 3
	Slajd 4:   Rodzaje przedsięwzięć 
	Slajd 5: Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane
	Slajd 6
	Slajd 7: Dziękuję za uwagę   Marta Olczak WFOŚiGW w Warszawie e-mail: poczta@wfosigw.pl 

