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Więcej pieniędzy
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - zmiana zasad oraz wysokości dofinansowania.

W dniu 18 lutego 2015 r. pod

pozycją nr 879 w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopol-

skiego opublikowana została
Uchwała Nr III/25/2015 Rady Miej-
skiej w Osiecznej z dnia 12 lutego

2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w

Osiecznej z dnia 27 października
2011 r. w sprawie uchwalenia

zasad udzielania i rozliczania do-

tacji celowej ze środków budżetu
Miasta i Gminy Osieczna na reali-

zację przedsięwzięć polegających
na budowie przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie
Miasta i Gminy Osieczna.

Najważniejszą zmianą jest

wzrost wysokości udzielanego do-
finansowania. Po zmianie dofi-

nansowanie dla budynku jednoro-

dzinnego wynosi 75 proc. udo-

kumentowanych fakturą poniesio-
nych kosztów zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ście-
ków, nie więcej jednak niż 4 500 zł.
Natomiast w przypadku gdy o dofi-

nansowanie ubiega się wspólnota
mieszkaniowa lub mieszkańcy bu-
dynku wielorodzinnego dofinanso-

wanie analogicznie wynosi 75

proc. udokumentowanych fakturą
wydatków, jednak w tym przy-

padku dofinansowanie może wy-
nieść nie więcej niż 6 000 zł. W
tym drugim przypadku nałożony
został także warunek podłączenia
się wszystkich mieszkańców
wspólnoty mieszkaniowej lub bu-

dynku wielorodzinnego do wybu-

dowanego obiektu oczyszczalni.

Zapisy uprawniające do otrzy-
mania większego dofinansowania
obowiązują do spraw wszczętych
po dniu 5 marca br. Zgłoszenie za-
miaru prowadzenia robót doko-

nane w wydziale budownictwa

Starostwa Powiatowego przed tą
datą powoduje otrzymanie dofi-

nansowania według starych zasad.
Poniżej przypominamy proce-

durę ubiegania się o dofinansowa-
nie oraz przedstawiamy kilka

przydatnych informacji, które ułat-
wią prawidłowe zrealizowanie in-
westycji i pozyskanie

dofinansowania.

Pierwszym krokiem jest upew-

nienie się, że jesteśmy uprawnieni
do otrzymania dotacji. Dofinanso-

wanie mogą uzyskać osoby fi-
zyczne, wspólnoty mieszkaniowe,

osoby prawne, przedsiębiorcy, a
także jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi,

posiadające tytuł prawny do nieru-
chomości zlokalizowanej na tere-
nie miasta i gminy Osieczna. W

przypadku posiadania innego ty-

tułu prawnego niż własność, na-
leży dołączyć pisemną zgodę
właściciela nieruchomości. Nato-
miast jeśli nieruchomość znajduje
się we współwłasności należy
upewnić się, że otrzymamy zgodę
wszystkich współwłaścicieli na bu-
dowę oczyszczalni.

Planując budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków należy
uwzględnić również fakt, że dofi-
nansowaniu podlegają wyłącznie
systemy oczyszczania ścieków by-
towych, których przepustowość nie
przekracza 5m³/dobę i które roz-
prowadzają oczyszczone ścieki
wyłącznie na terenie stanowiącym
własność właściciela urządzenia. 

Kolejnym krokiem jest wybór

urządzenia oczyszczalni oraz

firmy, która oczyszczalnię zamon-
tuje (montażu można dokonać
również samodzielnie). Ważne
jest, aby dokonując wyboru upew-
nić się, że urządzenie spełnia wa-
runki określone w odrębnych
przepisach z zakresu ochrony śro-
dowiska. Z uwagi na fakt, że o-
becnie producenci / dostawcy

posługują się wieloma różnymi cer-
tyfikatami, deklaracjami, atestami

tj. dokumentami świadczącymi o

spełnieniu wytycznych z zakresu
ochrony środowiska warto skon-
sultować w urzędzie gminy czy do-
łączone dokumenty będą
upoważniały nas do otrzymania

dofinansowania. Dofinansowanie

mogą bowiem uzyskać jedynie
urządzenia spełniające wszystkie
normy i przepisy z ochrony środo-
wiska.

Jeśli już dokonaliśmy wyboru

urządzenia należy udać się do Wy-

działu Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Lesz-

nie. Tam dokonujemy zgłoszenia
robót budowlanych nie wymagają-
cych pozwolenia na budowę, dołą-
czając wymagane przez wydział
dokumenty. W przypadku braku

sprzeciwu co do zamiaru prowa-

dzenia robót budowlanych ze

strony Starostwa, po 30 dniach od

dnia dokonania zgłoszenia mo-

żemy przystąpić do prac związa-
nych z montażem przydomowej

oczyszczalni. Warto pamiętać, że
złożone przez nas zgłoszenie do
starostwa z potwierdzeniem daty

wpływu stanowi jeden z załączni-
ków do wniosku o udzielenie dota-

cji.

Po zamontowaniu przez firmę
urządzenia oczyszczalni (względ-
nie samodzielnym jego montażu)
możemy wreszcie udać się do
urzędu gminy w Osiecznej w celu
złożenia wniosku o przyznanie do-
finansowania. Dofinansowanie jest

bowiem udzielane w formie refun-

dacji poniesionych już kosztów.
Tutaj warto wspomnieć, aby dopil-
nować ze swej strony pewnych za-
pisów na fakturze/fakturach za

zakup/montaż oczyszczalni.

Ważne jest, aby na fakturze w po-
zycji, nazwa towaru/usługi" znalazł
się zapis o następującej treści (lub
podobny), Zakup/montaż przydo-
mowej oczyszczalni ścieków typ
….". Należy wystrzegać się wpisy-
wania poszczególnych elementów

wchodzących w skład oczyszczalni
np., zbiornik, rury Ø 160 mm, ko-

lanko, złączka itp". Dofinansowa-
niu nie podlegają bowiem koszty

zakupu pojedynczych urządzeń
oczyszczalni a oczyszczalnia jako

całość. Kolejnym ważnym zapisem
na fakturze jest zapis świadczący
o dokonaniu przez nas płatności
na rzecz dostawcy/wykonawcy

przydomowej oczyszczalni ście-
ków. Wystarczy odręczna adnota-
cja świadcząca o dokonaniu

płatności w określonej kwocie a
przy niej potwierdzenie tego faktu

przez wystawcę faktury (np. pie-
czątka firmowa, podpis i data).

Wniosek o dotację celową na
budowę przydomowej oczysz-

czalni ścieków należy złożyć na
odpowiednim druku. Druk można
pobrać w biurze nr 4 urzędu lub ze
strony internetowej urzędu
www.osieczna.pl (zakładka wnio-
ski do pobrania/rolnictwo i ochrona

środowiska). Do wniosku należy
dołączyć następujące załączniki:

- kserokopię tytułu prawnego
do władania nieruchomością
(może to być m. in. akt notarialny,
wypis z rejestru gruntów, wypis z

księgi wieczystej),
- oświadczenie współwłaści-

ciela nieruchomości (najczęściej
drugiego z małżonków, jeśli jednak
współwłaścicieli jest kilku należy
dołączyć od każdego z nich

osobne oświadczenie),
- kserokopie faktury/faktur okre-

ślające wartość zakupionego/za-
montowanego urządzenia (oraz
oryginały do wglądu),

- opis techniczny przydomowej

oczyszczalni ścieków (dostarczany
wraz z oczyszczalnią przez produ-

centa/dostawcę - wystarczy ksero-
kopia),

- kopia mapy lub szkicu sytua-

cyjnego z zaznaczoną lokalizacją
oczyszczalni (taka sama mapka

jaka była przedłożona w staro-
stwie),

- aprobaty techniczne, certyfi-

katy, deklaracje zgodności itp. (wy-
starczą kserokopie dokumentów),

- kserokopia dokonania zgło-
szenia staroście leszczyńskiemu

zamiaru prowadzenia robót bu-

dowlanych budowy przydomowej

oczyszczalni ścieków (na doku-
mencie powinna znajdować się
data wpływu zgłoszenia do staro-
stwa).

Należy pamiętać, aby wniosek
o dotację wraz z załącznikami zło-
żyć do dnia 30 października da-
nego roku bowiem wnioski złożone
po tym terminie będą rozpatry-
wane dopiero w roku kolejnym.

Wnioski niekompletne lub niepra-

widłowo wypełnione będą musiały
zostać uzupełnione. Ważne jest,
aby wszystkie dokumenty (wnio-

ski) były składane przez jedną
osobę (wniosek do starostwa, fak-
tura, wniosek o dotację - na tych
dokumentach powinny widnieć
dane tej samej osoby).

Na podstawie zweryfikowanego

wniosku zostaje ostatecznie pod-

pisana umowa o udzielenie dotacji

celowej na budowę przydomowej

oczyszczalni ścieków. Po spełnie-
niu kilku dodatkowych wymogów

opisanych w umowie (dokonanie

zgłoszenia zakończenia robót,

zgłoszenie eksploatacji przydomo-
wej oczyszczalni), następuje
sprawdzenie przez pracowników

urzędu na miejscu czy oczyszczal-
nia faktycznie została wybudo-
wana. Protokół z tej lustracji

stanowi dopiero podstawę do wy-
płaty dofinansowania.

W praktyce jeśli podpisanie
umowy dofinansowania następuje
po terminie fizycznego zamonto-

wania urządzenia opisane zgło-
szenia (zakończenia robót,

oddania do eksploatacji) złożyć
można w dniu podpisania umowy.
Unika się w ten sposób konieczno-
ści ponownej wizyty w urzędzie. 

W przypadku pytań, wątpliwo-
ści co do procedur, posiadanych
lub wymaganych dokumentów za-

chęcamy do skontaktowania się z
pracownikiem urzędu miasta i

gminy Osieczna - Tomaszem Bierna-

czykiem (biuro nr 4. tel.: 65 5350 016.

e-mail t. biernaczyk@osieczna.pl). 


