Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 2 do wniosku o udostępnienie środków

LISTA DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DO OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW DOSTĘPU
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRIORYTETOWYM
1. Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją
programu ograniczania niskiej emisji przy udziale środków NFOŚiGW.
2. Dokumenty potwierdzające kwotę środków WFOŚiGW przeznaczoną na dofinansowanie
przedsięwzięć z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
3. Oświadczenie WFOŚiGW, że zgłoszone przedsięwzięcie jest ujęte w obowiązującym
programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony
środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony
powietrza i planów działań krótkoterminowych.
4. Oświadczenie WFOŚiGW, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości powyżej
5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze
uzdrowiskowym), na obszarze której, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat,
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza
wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub
modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie
przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:
a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24godzinna;
b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
5. Oświadczenie WFOŚiGW, że na terenie obszaru, o którym mowa w pkt 1.7.1, właściwy
organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania
rozwiązań prawnych dotyczących:
planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po
wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań
krótkoterminowych, plan zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania
terenu zawierający warunki zaopatrzenia w ciepło)
lub
rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych, stosowania wyłącznie źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym spełniających wymogi określone w pkt 7.5 ust. 1a oraz
standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego stosowania zgodnie z art. 96 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
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