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Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXI/224/2009 
Rady Miejskiej Rydzyny 
z dnia 23 marca 2009 roku 

 
 
 

Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie Gminy Rydzyna na lata 2009-2014 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 

 
CELE  PROGRAMU 

 
§  1. 
 

1. Ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych odprowadzanych 
bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji. 

2. Stworzenie alternatywnych metod zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

3. Poprawa oraz ochrona stanu środowiska naturalnego w gminie Rydzyna. 
 

PRZEDMIOT  DOFINANSOWANIA 
 

§  2. 
 

1. Na terenie gminy, gdzie nie ma możliwości włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, gdy 
włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nie planuje się budowy 
takiej sieci, posesje wyposaża się w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko urządzenia wykonane po dniu wejścia                  
w życie niniejszego Programu, posiadające aktualną aprobatę wydaną przez Instytut 
Ochrony Środowiska w Warszawie, Zespół Normalizacji i Aprobat Technicznych. 

 
ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  I  WYSOKOSĆ  DOFINANSOWANIA 

 
§  3. 
 

1. Program będzie finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                
i Gospodarki Wodnej. 

2. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone na realizację 
Programu. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% 
udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni 
ścieków, kwota ta nie może jednak przekroczyć wartości 4.000,- zł (słownie cztery tysiąca 
złotych). 

4. Dofinansowaniu nie podlegają: 
- koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 
- koszty montażu i robocizny, 
- koszt przygotowania dokumentacji. 
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ZASADY  FINANSOWANIA 
 

§  4. 
 

1. Częściowy zwrot poniesionych kosztów na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni 
ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne legitymujące się prawem do dysponowania 
nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane (mieszkaniowe), położoną na terenie 
gminy Rydzyna. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest 
zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie                    
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania jednemu z współwłaścicieli 
ponoszącemu koszty budowy. 

2. Dofinansowanie nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do 
oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności 
gospodarczej. 

3. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków 
komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie 
przekracza 5m³/dobę (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo 
wodne). 

4. Nieruchomość znajduje się w strefie, gdzie nie ma możliwości włączenia do sieci 
kanalizacji sanitarnej, gdy włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie lub 
nie planuje się budowy takiej sieci np. w strefie rozproszonej zabudowy.  

5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 
zadania. 

 
WARUNKI  I  PROCEDURA  PRZYZNANIA  DOFINANSOWANIA 

 
§  5. 
 

1. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                  
i Gospodarki Wodnej jest fizyczne zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującym 
prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności z prawem budowlanym i ustawą 
prawo wodne oraz likwidacja zbiornika na ścieki socjalno-bytowe w przypadku jego 
występowania na terenie nieruchomości. 

2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Rydzyna. 

3. Do wniosku wymienionego w punkcie 1 należy dołączyć: 
a) kserokopie tytułu prawnego do władania nieruchomością, 
b) oświadczenie o którym mowa w § 4 ust 1, 
c) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych 

urządzeń oczyszczalni ścieków, 
d) aprobatę techniczną o której mowa w § 2 ust 2, 
e) kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni, 
f) opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków, 
g) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Leszczyńskiemu zamiaru 

prowadzenia robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
4. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu 

kompletnych wniosków, aż do wyczerpania się środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

5. Wniosek, który uzyskał decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania, a który w danym 
roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na ten cel takiego 
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dofinansowania nie otrzymał, podlega realizacji w następnym roku budżetowym, bez 
prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania. 

6. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 października każdego roku. Wnioski, które 
zostaną złożone po dniu 30 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym. 

7. Tworzy się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją 
a) skład komisji zostanie wyznaczony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy, 
b) do zadań Komisji należy: 

- sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie, 
- przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni 
ścieków z dokonanymi zgłoszeniami i obowiązującymi przepisami, 

- sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją 
przyznania dofinansowani lub jego odmowy. 

8. Komisja w uzasadnionych przypadkach może żądać od wnioskodawcy dodatkowych 
dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny realizacji zadania. 

9. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zawierana jest z właścicielem nieruchomości 
umowa dofinansowania. 

10. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznane dofinansowanie w terminie i w sposób 
przewidziany umową. 

 
ZASADY  ZWROTU  DOFINANSOWANIA 

 
§  6. 
 

1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania zastrzega się prawo kontrolowania 
przez Komisję eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę zostało 
przyznane dofinansowanie. 

2. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji 
oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych opracowanych przez 
producenta lub dostawcę urządzeń. 

3. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania 
powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dofinansowania. 

4. Postępowanie dotyczące zwrotu dofinansowania będzie prowadzone przez Komisję                               
o której mowa w § 5 ust 7 Programu w stosunku do osoby, która otrzymała 
dofinansowanie. 

 
DRUKI  I  DOKUMENTY 

 
§  7. 
 

1. Integralną częścią niniejszego Programu są następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - druk wniosku o dofinansowanie 
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie współwłaścicieli 
3) Załącznik nr 3 - druk protokołu z weryfikacji wniosku 
4) Załącznik nr 4 - druk umowy 
5) Załącznik nr 5 - określenie „stref”. 

 
 

 
 


