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PROGRAM  

Tytuł programu: „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 7,5 m
3
/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących 

funkcje publiczne lub społeczne”  

ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w formie dotacji w 2013 roku. 

 

1. Cele programu  

 Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.  

 Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.  

 

2. Podstawa prawna udzielenia  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 08.07.2004r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi…, 

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez Radę 

Ministrów 16.12.2003r. (z późn. zm.) 

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”  

 

3. Terminy i forma naboru wniosków 

 Termin składania wniosków - zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez WFOŚiGW  

w Warszawie. 

 Forma naboru - program zamknięty. 

 Nabór wniosków może zostać wstrzymany z chwilą wyczerpania środków dotacyjnych.  

 

4. Alokacja/Budżet – alokacja środków ostatecznie zostanie ustalona przez Zarząd przed 

ogłoszeniem naboru programu. 

 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinasowania. 

5.1. Forma dofinasowania 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowana jest w formie dotacji.  

5.2. Intensywność dofinasowania 

Wysokość dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7.500zł dla 

oczyszczalni o przepustowości do 5m
3
/d i nie więcej niż 10.000zł dla oczyszczalni  

o przepustowości 5-7,5m
3
/d. 
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5.3. Warunki dofinasowania 

a) Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego złożenie w terminie określonym  

w kalendarium, na obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów. Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów zostanie 

ustalony przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie, 

b) Dofinansowanie dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych 

pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 7,5m
3
/d, 

c) Inwestycja będzie zrealizowana na terenie nieruchomości położonej w województwie 

mazowieckim, 

d) Środki Funduszu będą przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez 

wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu 

dofinansowania, 

e) Nieruchomość jest położona poza obszarem aglomeracji ujętej w ramach Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków, bądź na obszarze, którym przewiduje się budowę 

sieci kanalizacyjnej, ale włączenie nieruchomości do sieci nie będzie możliwe lub na 

terenie, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, 

f) Do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat 

zgodności z normą PN - EN 12566-3+A1 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE), 

g) Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie lub montaż instalacji 

zostanie wykonany we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej 

(posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej wodno-

kanalizacyjnych) a producent urządzenia dopuszcza samodzielny montaż i udzieli na tak 

zamontowaną instalację gwarancji, 

h) Dotacja zostanie zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym na 

WFOŚiGW w Warszawie, 

i) Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w przypadku 

otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub UE), 

j) Dotowany zostanie zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego w terminie 

określonym w umowie dotacji oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających jego 

uzyskanie, tj. protokołu odbioru prac podpisanego przez wykonawcę, osobę sprawującą 

nadzór oraz inwestora, certyfikatu/deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1, 

pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych oraz badania ścieków 

oczadzonych wykonane przez akredytowane laboratorium (dotyczy tylko oczyszczalni 

powyżej 5 m
3
/d lub odprowdzających ścieki do wód powierzchniowych), 

k) Dotowany zostaje zobowiązany do trwałego umieszczenia w terminie 60 dni od 

podpisania umowy w widocznym miejscu na obiekcie przydomowej oczyszczalni 

ścieków lub w jej pobliżu na terenie posesji, na której wybudowano przydomową 

oczyszczalnię tablicy informującej o przyznaniu dofinansowania, wykonanej z trwałego 
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materiału /z metalu, drewna lub tworzy sztucznego/. Tablica ta musi być zachowana 

przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia zadania, 

l) Po wypłaceniu raty dotacji dotowanemu zostanie wystawiony PIT 8C niezbędny do 

rozliczenia podatku dochodowego (dotyczy osób fizycznych). 

 

5.4. Beneficjenci 

 osoby fizyczne mające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na 

której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,  

 podmioty prawne wykonujące funkcje publiczne lub społeczne posiadające prawo do 

dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana będzie przydomowa 

oczyszczalnia ścieków.  

Uwagi: 

 Jeżeli nieruchomość jest własnością więcej niż jednego właściciela to dofinansowanie 

przysługuje tylko jednemu ze współwłaścicieli tej nieruchomości (na etapie składania 

wniosku pozostali właściciele nieruchomości podpisują upoważnienie dla osoby 

reprezentującej ich wystąpienie). 

 Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów 

letniskowych.  

 

5.5. Rodzaje przedsięwzięć 

Budowa przydomowych oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m
3
/d posiadające 

certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1. 

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

a) kwalifikowane 

 roboty budowlano-montażowe, 

 zakup i montaż urządzeń, 

 rozruch instalacji i urządzeń, 

 obsługa geodezyjna, 

b) niekwalifikowane 

 nadzór inwestorki,  

 zagospodarowanie terenu, 

 wewnętrzna instalacja budynku. 

 

 Wydatki poniesione po 2 stycznia roku, w którym został złożony wniosek a datą 

decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie zaliczane będą do kosztów 

kwalifikowanych jako udział środków własnych. 
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7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięcia 

7.1.  Kryteria dostępu – warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być 

poddany dalszej ocenie. Negatywny wynik kwalifikacji wniosku o dofinansowanie 

(jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) wyklucza przedsięwzięcie  

z dalszej oceny.  

Kryteria formalne TAK NIE 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   
Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 

załączniki. 
  

Zadanie jest przygotowane pod względem formalno - prawnym do 

realizacji (posiada wymagane prawem zgłoszenie rozpoczęcia budowy 

przyjęte przez Starostwo Powiatowe lub prawomocne pozwolenie na 

budowę) 

  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny warunkami programu   
Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   
Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w programie 
  

Wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawnych. Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z 

zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy). 

  

Struktura finansowa - wiarygodny montaż finansowy, wykonalność 

oraz trwałość finansowa projektu. 
  

Kryteria merytoryczne TAK NIE 
Efekt ekologiczny - wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 

osiągnięcia 
  

Technologia - wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań 

lub wprowadzająca najlepsze dostępne techniki, podane uzasadnienie 

dla przyjętego rozwiązania 

  

 

7.2. Kryteria selekcji – kryteria punktowane służące do weryfikacji zgłaszanych do 

dofinansowania zadań począwszy od najbardziej efektywnych do najmniej 

efektywnych.  

a) Kryteria merytoryczne punktowane 

 

 

8. Procedury wyboru przedsięwzięcia 

 Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Funduszu. 

 O udzieleniu dofinansowania decyduje uzyskanie w kwalifikacji opisanej w pkt. 7 

niniejszego regulaminu minimum 50% punktów możliwych do uzyskania, tj. 5 pkt. 

Kryterium stopnia przygotowania zadania 

przygotowanie kompletne (umowa z wykonawcą zadania) 7 pkt. 

przygotowanie zaawansowane (kosztorys ofertowy) 5 pkt. 

Kryterium preferowanego rodzaju zadania 

Zadanie zgodne z programem odnośnie rozwiązania gospodarki 

ściekowej na terenie gminy 

2 pkt. 

Zadanie nie ujęte w programie odnośnie rozwiązania gospodarki 

ściekowej na terenie gminy 

0 pkt. 


