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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVIII/183/08 
Rady Miasta Lędziny  

          z dnia 15.05.2008 r. 
 
 

REGULAMIN 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
§ 1 

1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości 
środowiska przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią 
oczyszczanie ścieków w stopniu umoŜliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2 
1. Do korzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

uprawnieni są mieszkańcy Miasta Lędziny (z wyłączeniem wymienionych w ust. 2), 
właściciele budynków mieszkalnych połoŜonych na terenie Miasta Lędziny, którzy 
wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5m3/dobę (w ramach 
zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez 
okres min. 5 lat. 

2. Do korzystania z dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków nie są uprawnieni 
mieszkańcy Miasta Lędziny, których budynki mieszkalne połoŜone są w rejonach miasta 
uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej umoŜliwiającą odprowadzenie ścieków, oraz  
w tych rejonach, gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020. 

§ 3 
1. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie określona w uchwale budŜetowej na 
dany rok budŜetowy. 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w GFOŚiGW w danym roku, 
dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 
kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania. 

3. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września kaŜdego roku. Wnioski, które zostaną 
złoŜone po dniu 30 września, będą rozpatrywane w roku kolejnym. 

§ 4 
1. Wnioskodawca moŜe uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% 

udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni 
ścieków, lecz nie więcej niŜ 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie moŜe ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

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

a) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

b) koszty robocizny i montaŜu, 
c) koszty sporządzonej dokumentacji. 

5. Dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków objęte są urządzenia posiadające 
aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Zespół Normalizacji i Aprobat Technicznych. 

6. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyraŜenie zgody na 
wypłacenie dofinansowania jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy. 

§ 5 
Procedura przyznawania dofinansowania 

 
1. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy składać w Referacie 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny. 
2. Do wniosku wymienionego w punkcie 1 naleŜy dołączyć: 
a) kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości, 
b) oświadczenie o którym mowa w § 4 ust. 6, 
c) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych 

urządzeń oczyszczalni ścieków, 
d) aprobatę techniczną urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni wydaną przez 

Instytut Ochrony Środowiska, 
e) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu 

robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 
f) zgłoszenie Burmistrzowi Miasta Lędziny instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku  
z §1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie 
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, 
poz. 2839). 

g) opinia PGK „Partner” sp z o.o. w Lędzinach o braku moŜliwości skierowania ścieków 
z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020 

h) protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę z wymaganymi 
uprawnieniami. 

3. Zakres złoŜonego wniosku o udzielenie dofinansowania nie moŜe obejmować przedsięwzięć 
zrealizowanych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego Regulaminu. 

4. Tworzy się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją. 
1) skład Komisji zostanie wyznaczony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.  
2) do zadań Komisji naleŜy: 

� sprawdzenie poprawności i kompletności złoŜonego wniosku o dofinansowanie, 
� przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej 

oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami, 
� sporządzenie protokołu z weryfikacji złoŜonego wniosku wraz z propozycją 

przyznania dofinansowania lub jego odmowy, 
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5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zawierana jest z właścicielem nieruchomości 

umowa dofinansowania. 
6. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznane dofinansowanie w terminie i w sposób 

przewidziany umową. 
§ 6 

Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich 
ewentualnych spraw podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem. 

§ 7 
Zasady zwrotu dofinansowania 

 
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 eksploatacji 
opracowanych przez producenta (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 pkt. 4 regulaminu w stosunku do osoby, która otrzymała 
dofinansowanie. 

§ 8 
1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu 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 

§ 9 
Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia odrębną 
uchwałą Rady Miasta Lędziny 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ZR.7633-……………/……………. 

Lędziny, dnia………………………….. 
 
 
 

Burmistrz Miasta Lędziny 
ul. Lędzińska 55 
43-143 Lędziny 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
Na podstawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjętego Uchwałą Rady Miasta  
nr XXVIII/183/08 z dnia 15.05.2008 r. proszę o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków na posesji stanowiącej moją własność: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
adres nieruchomości na której eksploatowana jest oczyszczalnia 

 
Oświadczam, Ŝe: 
1) Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyjętego Uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/183/08 z dnia 15.05.2008 r. 

2) Dokonałem/am wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń. 
3) Oczyszczalnia została wybudowana i będzie eksploatowana przez okres min. 5 lat, zgodnie  

z wytycznymi eksploatacji opracowanymi przez producenta (dostawcę urządzeń). 
4) Do tej pory nie korzystałem/am z dofinansowania Urzędu Miasta na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 
5) Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku, gdy będą zachodzić 

okoliczności wymienione w § 7 ww. Regulaminu. 
6) UpowaŜniam Komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków.  
7) WyraŜam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złoŜonego wniosku.  

…………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 
………………………………………………………………………….……… 
ulica i numer 
………………………………………………………………………….……… 
kod i miejscowość 
………………………………………………………………………….……… 
telefon 
………………………………………………………………………….……… 
nr dowodu osobistego  
………………………………………………………………………….……… 
wydanego przez  
………………………………………………………………………….……… 
nr PESEL 
………………………………………………………………………….……….
nr NIP 
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Do wniosku dołączam: 
1) kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości, 
2) oświadczenie o którym mowa w § 4 ust. 6 ww. Regulaminu, 
3) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych urządzeń 

oczyszczalni ścieków, 
4) aprobatę techniczną urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni wydaną przez Instytut 

Ochrony Środowiska, 
5) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu robót 

budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 
6) zgłoszenie Burmistrzowi Miasta Lędziny instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: 
Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z §1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2839), 

7) opinię PGK „Partner” sp z o.o. w Lędzinach o braku moŜliwości skierowania ścieków  
z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020, 

8) protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami. 
 

……………………………………………..podpis 
wnioskodawcy 

 
 
 
 
DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – OBJAŚNIENIA: 
1) Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złoŜyć w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Szkód Górniczych niniejszy wniosek wraz z załącznikami. 
2) Przed budową urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, naleŜy dokonać zgłoszenia do Starosty 

Bieruńsko-Lędzińskiego o rozpoczęciu budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków. 
3) Na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, naleŜy dokonać 

zgłoszenia instalacji do Burmistrza Miasta Lędziny. 
4) Wniosek o dofinansowanie nie podlega opłacie skarbowej. 
5) Analizy i weryfikacji wniosków dokonuje Komisja powołana w § 5 pkt. 4 ww. Regulaminu. Ponadto 

przed przyznaniem dofinansowania zostanie przeprowadzona kontrola zgodności zabudowy urządzeń  
z dokonanymi zgłoszeniami. 

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

7) Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznane dofinansowanie w terminie i w sposób przewidziany umową. 
8) Szczegółowe zasady rozdziału środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

określa Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/183/08  
z dnia 15.05.2008 r. 

9) Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych  
(ul. Lędzińska 47, pok. DG2/2), tel. 032 21 66 511 wew. 27 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Lędziny, dnia………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Jako właściciel/współwłaściciel/najemca prawny/* działki nr ..............................zlokalizowanej 
w Lędzinach przy ul............................................................... wyraŜam zgodę Panu/Pani 
................................................................... na posadowienie, zainstalowanie i uŜytkowanie na 
przedmiotowej działce przydomowej oczyszczalni ścieków typu ………………………………… 
 
Jednocześnie wyraŜam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania na budowę ww. 
oczyszczalni Panu/Pani ……………………............. 
 
 

…………………………………………… 
czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
)* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………………………….……… 
imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………. 
ulica i numer 
……………………………………………………………………………. 
kod i miejscowość 
……………………………………………………………………………. 
nr dowodu osobistego  
…………………………………………………………………………….
nr PESEL 



Załącznik nr 3  
do Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Lędziny, dn. .......................................... 

 
 

PROTOKÓŁ 
z przeprowadzonej weryfikacji wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków ze środków GFOŚiGW 
 
 
Pan/Pani ...................................... zam. w .................................... ul. ............................. 
złoŜył/a w dniu …………………………… w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Szkód Górniczych poprawnie wypełniony wniosek o numerze …………wraz  
z załącznikami: 
� kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości, 
� wypełnione i podpisane oświadczenie o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, 
� kserokopia faktury VAT Nr ……………. z dnia ………………. wystawiona przez 

…………………. za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków 
� aprobata techniczną urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni wydana przez Instytut 

Ochrony Środowiska, 
� zgłoszenie robót Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu z dnia ………………., 
� zgłoszenie instalacji, której eksploatacja wymaga zgłoszenia z dnia ……………………. 
� opinia PGK „Partner” sp z o.o. w Lędzinach o braku moŜliwości skierowania ścieków  

z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca roku 2020 z dnia ………... 
� protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami  

z dnia ………………….. 
 
W dniu ……….. Komisja przeprowadziła wizję na posesji nr .............................. 
zlokalizowanej w Lędzinach przy ul................................................... i potwierdziła zgodności 
zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami. 
 
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku jak równieŜ wizji Komisja stwierdza się, Ŝe 
Pan/Pani ................................................................spełnił/a wymogi określone w Regulaminie 
udzielania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjętego Uchwałą Rady 
Miasta nr XXVIII/183/08 z dnia 15.05.2008 r 
 
Komisja decyduje o przyznaniu dofinansowania w wysokości ……………………….. zł 
(słownie ……………………………..) do wybudowanej oczyszczalni ścieków. 
 
Podpisy członków Komisji: 

 ……………………………………. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 



Załącznik nr 4  
do Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
 

Umowa nr ………………………………. 
zawarta w dniu………… 

 
 
pomiędzy Gminą Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55, którą reprezentuje: 
……………………………………………………………………………………… 
 
a Panem/Panią …………..................., zam. w ................................ przy ul. .............................. 
legitymującym się dowodem osobistym Nr ............................, wydanym przez 
........................................... Nr NIP …………………... Nr PESEL ………………….  
zwanym dalej Dofinansowanym/Dofinansowaną.  
 

 
§ 1 

Gmina Lędziny stwierdza, Ŝe Pan/Pani ..................................spełnił/a wymogi określone  
w Regulaminie udzielania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjętego 
Uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/183/08 z dnia 15.05.2008 r. i udziela dofinansowania w 
wysokości …………………………zł (słownie: .................................), do zakupu urządzeń 
przydomowej oczyszczalni ścieków typ ..................................................................................... 
wybudowanej w .....................................................  
Dofinansowany/a przedłoŜył/a kompletny wniosek w raz z wymaganymi załącznikami oraz 
uzyskał/a pozytywną opinię Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

§ 2 
 
Gmina Lędziny zobowiązuje się do przekazania dofinansowania na konto 
Dofinansowanego/Dofinansowanej: 
Bank 
Nr konta 
w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
Lub 
Gmina Lędziny zobowiązuje się do wypłacenia dofinansowania  w kasie Urzędu Miasta  
ul. Lędzińska 55 w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 
Dofinansowany/a zobowiązuje się do: 
1. bieŜącej i prawidłowej, zgodnej z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, w sposób 
zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników 
zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137 poz. 984), 



2. wykorzystywania oczyszczalni do oczyszczania wyłącznie ścieków komunalnych, 
pochodzących z budynku mieszkalnego oświadcza, Ŝe do oczyszczalni nie będą 
podłączone ścieki pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej, 

3. eksploatowania oczyszczalni w sposób nie powodujący uciąŜliwości ani szkód na 
nieruchomościach sąsiednich. 

 
§ 4 

 
W razie niedotrzymania w/w warunków przez Dofinansowanego/ą wymieniona w § 1 kwota 
dofinansowania zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowej 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni na konto Urzędu Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55 
PKO BP SA O/Lędziny 72 1020 2528 0000 0802 0191 2278 
 
  § 5 
 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotowej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Tychach 
 

§ 6 
 
Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, - jeden dla 
Dofinansowanego/Dofinansowanej, dwa dla Gminy Lędziny. 
 
 
 


