




NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Dotacja udzielana będzie na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków i będzie stanowiła refundację części poniesionych 

przez mieszkańca kosztów budowy.

JAKIE KOSZTY ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

- koszty zakupu urządzeń, stanowiących elementy oczyszczalni 

przydomowej (fabrycznie nowych) 

- koszty materiałów budowlanych niezbędnych do budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków, 

- koszty montażu i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.



JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ 

UDZIELONEJ DOTACJI?

Dla jednej nieruchomości dotacja wynosi 

80% udokumentowanych kosztów budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

jednak nie więcej niż 8 000,00 zł.



Osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której 

zostanie zrealizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

np. własność, współwłasność.

W przypadku posiadania innego tytułu prawnego 

do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć 

pisemną zgodę właściciela nieruchomości.

UWAGA! Jeśli właściciel lub współwłaściciel nie żyje, osoby 

zamieszkujące nie uzyskają dofinansowania.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ 



Niezbędna będzie 

pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości 

na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

CO W PRZYPADKU JEŚLI NIERUCHOMOŚĆ 
STANOWI WSPÓŁWŁASNOŚĆ?

UWAGA !
Wniosek składa jeden ze współwłaścicieli 





ILE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW MOGĘ WYBUDOWAĆ?

Gmina Przyłęk udziela dotacji na budowę jednej przydomowej 

oczyszczalni ścieków dla jednej nieruchomości.

Dotacja może być przyznana 

tylko raz na daną nieruchomość.



JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ - KROK PO KROKU

1. Wybierasz najlepszą dla siebie przydomową oczyszczalnię ścieków

2. Dokonujesz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu

3. Do Urzędu Gminy składasz wniosek o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi 

załącznikami

4. PODPISUJESZ UMOWĘ NA UDZIELENIE DOTACJI 

5. Sam wybierasz wykonawcę robót budowlanych i budujesz przydomową oczyszczalnię 

ścieków

6. Składasz wniosek do Urzędu Gminy o wypłatę środków

7. Jeśli wszystkie dokumenty będą zgodne z zawartą umową, to w ciągu 14 dni 

OTRZYMUJESZ DOTACJĘ NA SWOJE KONTO BANKOWE.



PIERWSZY KROK

Mieszkaniec sam wybiera najlepszą dla siebie 

przydomową oczyszczalnię ścieków.

Urząd Gminy nie będzie przeprowadzał analizy 

w tym zakresie.



Dotacja celowa będzie udzielona na dofinansowanie 

kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

której przepustowość nie przekracza 7,5 m3/dobę.

Na taką inwestycję wymagane jest tylko zgłoszenie.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW?



DRUGI KROK

Należy dokonać zgłoszenia budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym 

w Zwoleniu.

Należy złożyć 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.



Na mapie zasadniczej należy wrysować lokalizację 
przydomowej oczyszczalni ścieków



JAKA JEST PROCEDURA UZYSKANIA 

DOTACJI? 

KOLEJNE KROKI

Dotacja celowa przyznawana jest na podstawie 

pisemnego wniosku o udzielenie dotacji celowej, 

złożonego do Wójta Gminy Przyłęk.



JAK WYPEŁNIĆ 

WNIOSEK?





JAKIE ZAŁĄCZNIKI DO 
WNIOSKU?



JAKIE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU?

- Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

- Dokument potwierdzający, że:

1) wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości

2) wnioskodawca posiada inny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości



JAKIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄ PRAWO 

WŁASNOŚCI?

• Wydruk z elektronicznej księgi wieczystej 

https://ekw.ms.gov.pl/

• Wypis z Ewidencji Gruntów  - uzyskany ze Starostwa 

Powiatowego w Zwoleniu - odpłatne

• Kopia aktu notarialnego, aktu własności ziemi, itp.

Oryginały do wglądu



CO TO JEST „INNY TYTUŁ PRAWNY” 

DO NIERUCHOMOŚCI?

• umowa dzierżawy, najmu, użyczenia

• np. tzw. „dożywotka”

Dodatkowo należy przedłożyć oświadczenie 

o wyrażeniu zgody przez właściciela nieruchomości



Jeśli przydomowa 

oczyszczalnia 

wykorzystywana będzie do 

działalności rolniczej



KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

w tym między innymi:

1) kosztów energii elektrycznej,

2) zaszczepienia bakterii w formie biopreparatu lub osadu

czynnego (jeżeli dotyczy),

3) ponoszenia odpłatności za przeprowadzone okresowe

przeglądy konserwacyjne,

4) wywozu osadów z osadnika,

5) innych kosztów niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania przydomowej oczyszczalni

pokrywa beneficjent.



DO KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

• w 2022 r. – do 10 października

• w 2023 r. – do 10 października

• w 2024 r. – do 31 marca



Gdy wniosek będzie zawierał braki, Wnioskodawca jest wzywany 

do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wniosek, w którym nie zostały usunięte braki 

w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.

CO JEŚLI ZŁOŻĘ NIEKOMPLETNY 
LUB ŹLE WYPEŁNIONY WNIOSEK?



W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie 

dotacji, Wójt zawiadamia pisemnie wnioskodawcę 

o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku Wójt Gminy Przyłęk 

podpisze z Wnioskodawcą umowę.

KIEDY DOWIEM SIĘ CZY DOTACJA 

ZOSTAŁA MI PRZYZNANA?



Dopiero po podpisaniu umowy na udzielenie dotacji.

Umowa jest gwarancją przyznania dotacji.  

KIEDY MOGĘ ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ? 



W przypadku niezrealizowania w całości zadania 

inwestycyjnego Wnioskodawca traci prawo do dotacji.

CO JEŚLI ROZPOCZNĘ INWESTYCJĘ, 

ALE JEJ NIE SKOŃCZĘ?



Po realizacji zadania, wnioskodawca zobowiązany jest 

do rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie.

Po zakończeniu budowy i dokonaniu wszystkich płatności na rzecz 

wykonawcy, należy złożyć do Urzędu Gminy: 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOTACJI CELOWEJ

KIEDY OTRZYMAM DOTACJĘ? 



Do wniosku należy dołączyć:

- kopię protokołu odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni 

ścieków spisanego samodzielnie z Wykonawcą,

- „zgłoszenie przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu,

- dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty 

(tj. zapłacone faktury).

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOTACJI 

CELOWEJ



JAKI JEST TERMIN NA WYPŁATĘ DOTACJI?

14 dni kalendarzowych od daty podpisania 

przez Komisję protokołu wywiązania się  

z warunków umowy





W przypadku pytań pomocą służą 

pracownicy Urzędu Gminy w Przyłęku:

− Pani Anita Walasek  

− Pani Wioletta Kałużyńska

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


