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PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Cele programu
 Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.
 Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie
nieuzasadniona.
Zasady finansowania
 Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego realizujących na
swoim terenie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,5 m3/d (program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych na działalność
gospodarczą i nieruchomości wykorzystywanych sezonowo).
 Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane od 1 czerwca 2011 w kolejności
zgłoszeń do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Dofinansowania udziela się pod warunkiem, że:
1. środki Funduszu będą przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez
wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu
dofinansowania;
2. nieruchomości położone są poza obszarem aglomeracji ujętej w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków, bądź na obszarze na którym przewiduje się budowę
zbiorczych sieci kanalizacyjnych ale włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione
ekonomicznie lub na terenie na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji
sanitarnej;
3. do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę
techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa
budowlanego lub urządzenia zgodne z normą PN - EN 12566-3+A1:2009 (urządzenia
powinny posiadać znak B lub CE);
4. wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie wybranej zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
5. przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie własnością jednostki samorządu
terytorialnego lub własnością właściciela nieruchomości;
6. w przypadku gdy właścicielem będzie jednostka samorządu terytorialnego zawarte
zostaną z właścicielami nieruchomości umowy cywilno prawne które będą
zabezpieczały oddane do korzystania mienie komunalne oraz obciążały beneficjentów
kosztami przyłączenia oczyszczalni do budynku oraz kosztami eksploatacji urządzeń
7. jednostka samorządu terytorialnego będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją
oczyszczalni przez 5 lat od zakończenia inwestycji, a właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do
udostępnienia obiektu do kontroli w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji;
8. dotacja zostanie zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym na
WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego
21 lipca 2011
Wysokość dofinansowania
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w formie dotacji
w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania nie więcej niż 7500 zł dla jednej
oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni
o przepustowości powyżej 5 m3/d.
Pozostałe koszty stanowić będą środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz
mieszkańców.
Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania z WFOŚiGW w formie pożyczki
preferencyjnej nie podlegającej umorzeniu. Łączna kwota dofinansowania nie może
przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania.
Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w przypadku otrzymania dotacji
z innych środków publicznych (krajowych lub UE).
Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW:
1. Wniosek o pożyczkę/dotację (wg obowiązującego druku A wraz z niezbędnymi
dokumentami wymienionymi na drugiej stronie wniosku).

