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Rząśnia, dnia 17 czerwca 2020 r. 

 

 

 

uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej 

Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia. 

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej 

uchwałą nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji. 

1. Dofinansowanie. 

Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości: 

– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 

dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych , 

– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, 

dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni (Punkt Obsługi Interesanta na parterze budynku),oraz na stronie internetowej 

pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie. 

Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że: 

– nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy, 

– będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta, 

– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień, 

– wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

– zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji 

inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami 

dotacji, 

– zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności. 

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć: 

– poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi 

wieczystej, akt notarialny itp.), 

– aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), 

– mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, 

– kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w 

ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na 

budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego, 

– kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane), 

– umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem, 

– karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków, 

– deklarację właściwości użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce potwierdzający spełnienie 

przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013”; 

Objaśnienia: 

Poświadczenie dysponowania nieruchomością – akt własności, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument (umowę 

użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł 



  

 

 

prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli). W przypadku 

współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. 

Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. 

UWAGA!! 

W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą 

rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w 

przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok. 

3. Informacja o naborze wniosków 

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  30 

czerwca  2020 r. (wtorek) do dnia 30 września 2020 r.  (środa) w Urzędzie Gminy w Rząśni (Punkt Obsługi Interesanta na 

parterze budynku), w godzinach pracy Urzędu. 

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.  

Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać: 

– na stronie rzasnia.pl/ekologicznie, 

– pod numerem telefonu  605 – 446 – 663. 

4. Informacje dodatkowe 

1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie 

Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy 

tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach z lokalizowanych na terenie 

Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, 

Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, 

iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji. 

3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 

1800). 

4. Beneficjent po wykonaniu przedsięwzięcia zobowiązuje się dostarczyć Gminie Rząśnia sprawozdanie z pracy oczyszczalni  

potwierdzające, iż zamontowana u Beneficjenta przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 

1800), najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 roku lub w  okresie trwałości projektu na wcześniejsze wezwanie Gminy. 

5. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej 

(Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa). 

Szanowni Państwo, 

podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego 

modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie, 

– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję, 

– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców, 

– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa.  

Uwaga: Informujemy, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni nie świadczy usług odbioru osadu z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

Życzę Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Rząśnia 

 

Tomasz Stolarczyk 

https://rzasnia.pl/ekologicznie

