
Dofinansowanie  do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 2017 r. 

 

Wójt Gminy Niegowa zamierza ubiegać się o środki finansowe  do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              

w Katowicach w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 

lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. 

  

W  związku z powyższym  właściciele nieruchomości zabudowanych, którzy  planują w 2018r. 

zainstalować na swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków  proszeni są o zgłaszanie się do 

Urzędu Gminy Niegowa, pok. Nr 16  w terminie: do 30 czerwca 2017 r.  

 

1. Kto może ubiegać się o dotację? 

Właściciele nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Niegowa, zamieszkujący           

w miejscowościach :  

a) dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie 

nieuzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r.     

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995), 

b) dla których nie ma przeciwwskazań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapisanych   

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

c) na których  nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 

d) dla których przed 2020 rokiem został, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system 

odprowadzania ścieków. 

 

2.Wysokość dotacji. 

1. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia to 40% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji,   60% 

kosztów kwalifikowanych oraz pozostałe koszty ( niekwalifikowane) pokrywa mieszkaniec. 

2. Zakładając średnią cenę przydomowej oczyszczalni na poziomie 10.000 zł, koszty dla mieszkańca 

to  ok. 6.000  - 7.000 zł 

 

3. Zakres dotacji. 

1. W ramach kosztów kwalifikowanych finansowane będą: 

a) zakup, dostawa i montaż wszystkich elementów, niezbędnych do funkcjonowania przydomowych 

oczyszczalni ścieków,  

b)  kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w: 

- deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-

3:2005+A2:2013 lub nowszą. 

- raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, 

potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych. 

 

4. Dotacja nie obejmuje:  

a) wykupu gruntów, odszkodowania, 

b) opracowania dokumentacji przetargowej (SIWZ), w tym Programu Budowy Przydomowych 

Oczyszczalni Ścieków, 

c) zarządzanie projektem, pomoc techniczna, wszelkie opinie, ekspertyzy. 



 


