
Procedura w przypadku budowy oczyszczalni ścieków w 2017 r.  

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków jest: 

1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w terminie od 11 maja  do 12 czerwca 2017 
roku . 
Wniosek o przyznanie dotacji (link do wniosku: 
http://www.krotoszyce.pl/images/pliki/2017/kwiecien/wniosek-
rozpoczecie_pbos_2017.doc) i wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć do Urzędu 
Gminy Krotoszyce. Wójt Gminy Krotoszyce zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do 
otrzymania dofinansowania. Osoby niezakwalifikowane do uzyskania dofinansowania, z 
uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy, stanowią listę rezerwową. Listy 
zostaną umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu. 
Dofinansowaniem objęte będą tylko te instalacje, których budowę rozpoczęto po 
ogłoszeniu naboru. 

2. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie stanowi podstawę 
rozliczenia i wypłaty środków. 

3. Rozpoczęcie realizacji inwestycji najpóźniej przed upływem trzech miesięcy od daty 
podpisania umowy.  

Dalsze działania po podpisaniu umowy o dofinansowanie: 

1. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
Zgłoszenie należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Legnicy, które może w ciągu 21 dni 
wezwać do uzupełnienia braków lub wyrazić sprzeciw. Jeśli w tym terminie nie zajmie 
stanowiska można przystąpić do budowy oczyszczalni. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w 
Legnicy (http://www.powiat-legnicki.eu/?option=com_content&view=article&id=52)  

2. Rozliczenie dofinansowania  
Rozliczenie realizowane jest wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości najpóźniej do 
15 listopada 2017 r. 

Wniosek o rozliczenie dofinansowania  i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 
Urzędu Gminy Krotoszyce 

Należy pamiętać, że warunkiem rozliczenia jest również: 
1) poinformowanie urzędu o terminie prac zanikowych najpóźniej 3 dni przed zakopaniem 
instalacji; 
2) w przypadku oczyszczalni, dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż 
rozsączający lub studnia chłonna, wykonanie studzienki rewizyjnej ø 315 mm, zainstalowanej 
na wylocie z oczyszczalni oraz badań geologicznych gruntu potwierdzających możliwość 
wykonania tych odbiorników. 
 



3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni  
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru jej eksploatacji 
do Wójta Gminy Krotoszyce, na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni. Do 
rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni nowo zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób 
można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Krotoszyce w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
 
Wzór zgłoszenia  i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do Urzędu Gminy 
Krotoszyce 
Obowiązek ten wynika z art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880), dla oczyszczalni ścieków o przepustowości 
do 7,5 m3/d, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w 
ramach zwykłego korzystania wód. 

 
Kontakt oraz osoba odpowiedzialna za informacje: 
Justyna Liszyk - Świder 
tel. 768878421 w.15 


