
Nabór wniosków – przydomowe oczyszczalnie ścieków 

 

Wysokość udzielonej w danym roku budżetowym dotacji celowej może wynieść do 50 % 

poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

przydomowych oczyszczalni ścieków i sposobu ich rozliczania Wójt Gminy Piaski informuje, że 

rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piaski.  

W roku 2020 wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września w Urzędzie Gminy Piaski - pokój 

nr 5 lub w sekretariacie pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu: pn. 8.00-16-00 oraz wt - pt 7.15 – 15.15.  

Podpisanie umowy (styczeń-luty 2021 r.) i realizacja zadania również następuje w 2021 r.  

 

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych,  

w szczególności:  

a) osoby fizyczne,  

b) wspólnoty mieszkaniowe,  

c) osoby prawne,  

d) przedsiębiorcy;  

oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.  

 

Dotacji celowej udziela się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach 

mieszkalnych lub w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego na obszarze, gdzie nie 

przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, których 

podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub 

ekonomicznie nieuzasadnione.  

Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczani ścieków, których przepustowość nie przekracza 

5m3/dobę.  

Zaznacza się, iż z uwagi na dbałość o jakość środowiska naturalnego (gospodarka gruntowo-

wodna) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem rozsączającym, 

system drenażu rozsączającego nie może zostać zlokalizowany bliżej niż 15 m od drenarskich rur 

melioracyjnych.  

Uwaga: obszary, na których nie przewiduje się w najbliższym czasie budowy zbiorczego systemu 

kanalizacji sanitarnej:  

Bodzewko Pierwsze, Bodzewko Drugie, Drzęczewo Pierwsze, Godurowo, Lipie, Lafajetowo, 

Michałowo, Drogoszewo, Smogorzewo, Talary, Strzelce Małe, Taniecznica, Łódź, Bielawy Szelejewskie, 

Józefowo, Anteczków, Rębowo (przy drodze powiatowej w kierunku Pępowa), Szelejewo Pierwsze 

(od nr 38 w kierunku Zalesia), Piaski (ul. Polna, ul. Warszawska za SKR w kierunku Godurowa), 

Podrzecze (przy drodze powiatowej do Podrzecze, na odcinku: od torowiska do posesji nr 1).  
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