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Jak uzyskać dotację na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków – KROK PO KROKU 

 

I. Samodzielnie wybierasz najlepszą dla siebie przydomową 
oczyszczalnię ścieków; 
 

II. Dokonujesz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu; 

Złóż w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zwoleniu zgłoszenie zamiaru 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków DRUK (PB-2).  
Jeśli posiadasz pozwolenie na budowę, w którym została ujęta budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków, nie musisz dokonywać ponownego zgłoszenia. 
 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

− oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

− szkice i rysunki wraz z opisem pozwalającym określić rodzaj, zakres i sposób 
wykonywania zgłaszanej oczyszczalni ścieków; 

− opinię urbanistyczną - uzyskasz ją w Urzędzie Gminy pok. nr 7; 

− mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000  
(uzyskasz ją w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, Wydział Geodezji i Kartografii). 
Na mapie samodzielnie należy wrysować: 

a) lokalizację oczyszczalni wraz z jej elementami jak studzienki, dreny, 
odpowietrzenie 

b) odległości drenażu od okien budynków istniejących na działce inwestora  
i działkach sąsiednich (minimalna odległość to 5 m) 

c) odległości poszczególnych elementów oczyszczalni od granicy sąsiedniej 
posesji, drogi lub chodnika (minimalna odległość to 2 m) 

d) lokalizację na terenie inwestycji lub w jego sąsiedztwie studni dostarczającej 
wodę do spożycia przez ludzi 

e) odległości drenu od istniejących studni na działce inwestora i działkach 
sąsiednich (minimalna odległość to 30 m) 

f) odległość drenażu od wodociągu (minimalna odległość to 1,5 m), a także  
od kabli elektrycznych (minimalna odległość to 0,8 m) 

g) odległości elementów oczyszczalni od drzew i krzewów (minimalna odległość 
to 3 m) 

− pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika; 

− oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wykonanie zamierzenia  
w przypadku nieruchomości będącej współwłasnością; 

UWAGA WAŻNE! 

W punkcie 4 zgłoszenia należy wskazać: 

− pojemność zbiornika 

− przepustowość na dobę 
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− głębokość posadowienia rury drenażowej  

− wysokość wód gruntowych 

− rodzaj gruntu: przepuszczalny 

− na jakie potrzeby będzie wykorzystywana oczyszczalnia, tj.: na potrzeby 
własnego gospodarstwa domowego lub na potrzeby własnego gospodarstwa 
rolnego – UWAGA! JEŚLI W ZGŁOSZENIU ZNAJDZIE SIĘ ZAPIS, ŻE 
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BUDOWANA BĘDZIE NA 
POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO, TO WNIOSEK O UDZIELENIE 
DOTACJI Z GMINY RÓWNIEŻ MUSI BYĆ ZŁOŻONY JAKO „BUDOWA 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA POTRZEBY 
GOSPODARSTWA ROLNEGO” (POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS). 

 

III. Składasz wniosek do Urzędu Gminy o udzielenie dotacji 
 

1. Wypełnij „oświadczenie właściciela / współwłaściciela w sprawie zgody na 
realizację zadania”. 
Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, a posiadasz inny tytuł prawny do 
przedmiotowej nieruchomości obejmujący prawo do dysponowania nią na cele 
budowlane, wówczas musisz załączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości  
(lub jeżeli stanowi ona współwłasność – wszystkich współwłaścicieli). 
 

2. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych i podpisz „oświadczenie  

o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych”.  

 
3. Wypełnij wniosek, podpisz, dołącz wskazane we wniosku załączniki i złóż w Urzędzie 

Gminy w Przyłęku (sekretariat pokój nr 3). UWAGA! - O kolejności rozpatrywania 
wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Przyłęku. 

 
4. Jeżeli budowę przydomowej oczyszczalni ścieków realizujesz na potrzeby działalności 

rolniczej lub gospodarczej, do wniosku dodatkowo musisz dołączyć: 

− formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

− wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie  
lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymałeś w roku, w którym ubiegasz 
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo 
oświadczeń o wielkości tej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,  
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

5. Jeśli twój wniosek będzie zawierał braki, urzędnik wezwie cię do ich usunięcia. 
6. Jeśli nie usuniesz braków w terminie 7 dni, twój wniosek zostanie odrzucony. 

 

IV. Podpisujesz z Wójtem umowę na udzielenie dotacji 
Gdy twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, Wójt Gminy zawrze z tobą umowę 
na udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy możesz już rozpocząć budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

V. Sam wybierasz wykonawcę robót budowlanych. 
 

VI. Składasz wniosek do Urzędu Gminy o wypłatę dotacji 

Gdy budowa będzie zakończona, a ty zapłacisz wszystkie faktury wykonawcy, możesz złożyć 
do Urzędu Gminy wniosek o przekazanie dotacji celowej. 

 
Do wniosku musisz dołączyć: 

− kopię protokołu odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków 
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spisanego samodzielnie z Wykonawcą, 

− „zgłoszenie przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków” 
którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu, 

− oryginały dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty  
(tj. zapłacone faktury).  

 

VII. Jeśli wszystkie dokumenty będą zgodne z zawartą umową,  
to w ciągu 14 dni otrzymasz dotację na swoje konto bankowe. 

Jeśli zrealizujesz budowę zgodnie z umową, dotacja zostanie przekazana na twój rachunek 
bankowy w terminie 14 dni. 
 

W przypadku pytań pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy  
w Przyłęku: 

− Pani Anita Walasek   

− Pani Wioletta Kałużyńska  

(pok. Nr 7, tel. 48 677-30-16). 


