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do 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż
80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1. czerwca
2020 roku.
Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji, można otrzymać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji,
pozwalających na zagospodarowanie
wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Inwestycja może obejmować:
• Przewody odprowadzające wody
opadowe zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego,
szczelnego lub infiltracyjnego,
• Instalacje rozsączające,
• Zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny, m.in.:
• Zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2m3 pojemności,
• Zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1m3 pojemności (w przypadku
zbiorników o pojemności mniejszej niż
2m3 wymagane jest, aby w ramach
dofinansowania zostały zakupione
minimum 2 sztuki),
• Zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2m3 pojemności,
• Elementy do nawadniania lub innego
wykorzystania zatrzymanej wody.

„MOJA WODA”

– CELE, ZASADY, DOFINANSOWANIE

Procedury aplikacji
o środki finansowe

D

ostępność zasobów wodnych
w Polsce jest mała – na jednego mieszkańca przypada ok.
1600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach
Unii Europejskiej. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie gospodarowanie
wodą i nie doprowadzanie do jej marnowania. Jednym z najlepszych sposobów
na oszczędzanie wody, jest gromadzenie
i wykorzystywanie wody opadowej.
W związku z tym 22 marca 2021
roku ruszyła już druga edycja programu „Moja Woda” Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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w ramach którego można otrzymać
dofinansowanie do 5 tysięcy złotych
na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe.
(I edycja była w 2020 roku). W ramach
pierwszego naboru złożono 25 tysięcy
wniosków na przydomowe instalacje,
a budżet wynoszący 100 mln złotych został wyczerpany w dwa miesiące.

Cel programu i jego
beneficjenci
Celem tego programu jest ochrona
zasobów wodnych oraz łagodzenie
skutków suszy w Polsce, a także ograniczenie zagrożenia powodziowego, po-

przez budowę instalacji zatrzymujących
deszczówkę.
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek
mieszkalny jednorodzinny. O dofinansowanie mogą się również ubiegać
właściciele nieruchomości, na których
dopiero planuje się budowę, lub na
których rozpoczęto budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, ale
budynki te muszą zostać oddane do
użytkowania zgodnie z prawem, przed
złożeniem dokumentów do wypłaty.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację
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Nabór wniosków II edycji rozpoczął
się 22 marca 2021 roku i potrwa do
wyczerpania środków. Aby uzyskać
dofinansowanie z programu należy
wypełniony wniosek przesłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poprzez portal beneficjenta oraz
dodatkowo w formie papierowej lub za
pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W tym
celu należy:
• Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.
katowice.pl (nie dotyczy podmiotów
posiadających już konto w portalu
beneficjenta). Po aktywacji konta

będzie można się zalogować i korzystać z portalu,
• Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie,
• Wysłać wypełniony formularz wniosku
do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI
PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej
w portalu beneficjenta,
• Wydrukować wypełniony formularz
wniosku, podpisać i dostarczyć wraz
z załącznikami (zgoda współwłaścicieli lub oświadczenie współmałżonka – jeśli dotyczy), do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19,
40-035 Katowice

Zasady realizacji
przedsięwzięcia i rozliczenia
finansowego
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Beneficjent otrzymuje pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania.
Pismo zawiera zwrotne potwierdzenie
odbioru, co stanowi zawarcie umowy
na dofinansowanie, której datę określa
się na dzień doręczenia pisma.
Wykonanie przedsięwzięcia można
zlecić firmie zewnętrznej lub podjąć
się tego na własną rękę. Realizacja
musi być zgodna z przepisami prawa,
dlatego przed przystąpieniem, należy
uzyskać informację od odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego oraz od
Regionalnego Zarządu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w zakresie celowości danej inwestycji, zgodnej z prawem rolnym, aby
przedstawić je Funduszowi przy rozliczaniu dotacji.
Należy pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW, a wykonana
instalacja musi charakteryzować się
trwałością przez minimum 3 lata od
daty zakończenia.

Przez ten okres należy również zachować całość dokumentacji związanej z projektem i eksploatacją instalacji.
Zakończenie inwestycji, rozumiane jako
data podpisania protokołu końcowego
nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W celu rozliczenia dotacji należy złożyć druk zapotrzebowania na wypłatę
do WFOŚiGW wraz z:
• Oryginałami wszystkich faktur/rachunków wraz z dowodami zapłaty
(jeżeli nie było płatności gotówką),
• Kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu odbioru końcowego lub oświadczenie
o samodzielnym montażu,
• Kserokopią umowy z wykonawcą
(jeżeli była zawarta),
• Dokumentacją fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji zadania.
Po pozytywnym rozliczeniu dotacji
w postaci ww. dokumentów następuje
wypłata przyznanych środków na konto
podane we wniosku.
Program „Moja Woda” będzie realizowany do 2024 roku, przy czym podpisywanie umów o dotację zaplanowano do
30 czerwca 2024 roku, a wydatkowanie
środków do końca 2024 roku. Budżet
programu ma pozwolić na sfinansowanie 20 tyś. instalacji przydomowej
retencji i zatrzymanie 1mln m3 wody
rocznie w miejscu jej opadu.

JUSTYNA KAPITAN
Dział Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska
Źródło:
www.wfosigw.katowice.pl
moja woda.info

ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI
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