
 
Kredyty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu 
 

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA:  

Przedsięwzięcia energooszczędne, ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza 
oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii  

 
ZAKRES ZADANIA OBJĘTEGO FINANSOWANIEM:  

o instalowanie lub wymiana istniejących źródeł ciepła na urządzenia nowszej generacji m.in. 
energooszczędne i niskoemisyjne kotły gazowe, olejowe, opalane biomasą, zasilane energią 
elektryczną, pompy ciepła, w tym instalacje hybrydowe/kogeneracyjne itp. spełniające 
wymagania prawa UE, krajowego i miejscowego obowiązujące na dzień przyznania kredytu; 

o modernizacja istniejących instalacji: centralnego ogrzewania, systemy ogrzewania elektrycznego, 
ciepłej wody użytkowej, wentylacji z odzyskiem ciepła, gazowej, elektrycznej; 

o instalowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) 

o instalowanie systemów magazynowania energii oraz systemów zarządzania energią; 

o instalowanie systemów pomiarowych zużycia wody i energii; 

o instalowanie osprzętu i systemów sterowania pracą instalacji elektrycznej, wentylacji 
mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, itp.; 

o podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczych i gazowych; 

o termomodernizacja obiektów budowlanych, w tym wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i 
drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i dachów – bez możliwości finansowania 
pokryć dachowych z wyjątkiem materiałów termoizolacyjnych, np. styropapy. 

 
 
Z KREDYTU FINANSOWANE MOGĄ BYĆ:  

roboty budowlane, montaż/demontaż, zakupu materiałów i urządzeń oraz inne prace niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedsięwzięć wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że: 

 
o łączna moc kotłów i urządzeń na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie 

może przekroczyć 250 kW; 

o łączna moc urządzeń i instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii nie może przekroczyć 
200 kW; 

o finansowanie modernizacji c.o. i c.w.u. tylko w przypadku zakupu i montażu źródła ciepła; 

o finansowaniu nie podlegają zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji 
w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem: odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, 
systemów zarządzania energią. 

 



KREDYTOBIORCY:  
osoby fizyczne na zadania nie związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, 
gospodarstwa rolne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.  
 
SZCZEGÓŁY:  
o maksymalna kwota kredytu: do 90% wartości zadania, jednak nie więcej niż 200.000 zł. Do wartości 

zadania można zaliczyć wartość podatku od towarów i usług VAT, o ile stanowi on koszt 
kredytobiorcy;  

o okres realizacji inwestycji: do 1 roku od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy;  

o okres kredytowania: do 8 lat od daty zakończenia zadania; 

o okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania; 

o oprocentowanie kredytu: 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5%; 

o prowizja: 1,5% kwoty udzielonego kredytu, nie mniej niż 150 zł. 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,21%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu 
wynosi 30.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 33.118,75 zł, oprocentowanie w wysokości 3,50%.   
Całkowity koszt kredytu wynosi 3.118,75 zł, na który składa się prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty 
kredytu tj. 450 zł i odsetki w wysokości 2 668,75 zł przy kredycie spłacanym w 60 miesięcznych malejących ratach 
kapitałowo odsetkowych, z których najniższa rata wynosi 501,46 zł a najwyższa 587,50 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 30.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Powyższa informacja nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy. 


