
Nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 

W dniu 15 października 2022 upływa termin składania wniosków o 

dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do 

budowy w 2023 roku 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Czyże w godzinach pracy urzędu. Osoba do 

kontaktu Dawid Andrejuk, tel: 85 68 189 97  

Dofinansowanie przysługuje właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym 

wytwarzającym ścieki bytowo–gospodarcze pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych 

położonych na terenie gminy Czyże. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m
3
 na dobę. 

Jeżeli na terenie nieruchomości istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, 

wnioskodawca musi go zlikwidować. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności 

wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, 

użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego 

zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków 

ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko 

ta osoba, która udokumentuje koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w uchwale                           

Nr XXXI.180.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyże ze środków budżetu gmin 

oraz na podstawie zawartej umowy, złożonego wniosku oraz zgłoszenie wybudowania 

przydomowej oczyszczalni (załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały). 

 Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście hajnowskiemu budowy  

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

2) mapę z naniesioną lokalizacją obiektu-przydomowej oczyszczalni ścieków, 

3) dokument potwierdzający własność, współwłasność lub użytkowanie 

wieczyste , 

4) pisemną zgodę współwłaścicieli, w przypadku współwłasności, 

5) pisemne oświadczenie inwestora dotyczące nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym 

terminie przez Starostę Hajnowskiego, co do zgłoszenia budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków, 

https://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/resource/116011/31-180-2022.pdf/attachment.1


Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Wielkość środków 

przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu gminy będzie określona w 

uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Wnioski będą realizowane do dnia wyczerpania 

się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. 

Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo i wynosi 70% wartości brutto, jednak nie 

więcej niż 4.000,00 zł. 

Dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu 

stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji 

istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (załącznik nr 4 do uchwały) 

przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Czyże. Komisja powołana przez Wójta Gminy 

może przeprowadzić kontrolę przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie do 5 lat od daty 

sporządzenia protokołu zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.  

Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje 

możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

na obszarach, na których zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

2) koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na przydomową 

oczyszczalnie ścieków, 

3) koszty montażu, 

4) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia, 

5) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

 

 

 


