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Załącznik do Wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu 

Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami 

aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” 

 

Tytuł Zadania:….……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA  

I. Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 

1. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 

(PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw 

domowych/gospodarstw agroturystycznych/obiektów użyteczności publicznej. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

2. Posiadam udokumentowanie odpowiednich warunków gruntowych pozwalających na wprowadzenie 

ścieków do ziemi.  

Podstawą oceny warunków gruntowych jest dokumentacja geologiczna oraz opinia sporządzona przez 

uprawnionego geologa. Profile geologiczne ww. dokumentacji muszą być sporządzone w miejscu lokalizacji 

urządzeń rozsączających dla każdej PBOŚ. Profil musi być wykonany do głębokości 4 m i wskazywać: rodzaj, 

miąższość warstw oraz klasę przepuszczalności gruntu, poziom wody gruntowej. Dokumentacja wraz z opinią musi 

wykazać przepuszczalność gruntu min. klasa C1, bez potrzeby jego wymiany, jak i poziom wody min. 2,2 m                    

od poziomu istniejącego terenu, pozwala na wprowadzenie do ziemi, wyliczonej ilości ścieków oczyszczonych. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

3. Jakość ścieków oczyszczonych odpowiadać będzie parametrom jak dla oczyszczalni poniżej 2 000 RLM 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej                    

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 

1311). 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

4. Urządzenia PBOŚ wyposażone będą w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią 

deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą. Jakość urządzeń potwierdzona 

jest pełnym raportem z badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą,                  

w szczególności Załącznikiem B – badanie skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium 

notyfikowane przez Komisję Europejską. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

5. Posiadam oświadczenie eksploatatora oczyszczalni ścieków, do której mają być kierowane osady                    

z PBOŚ o możliwości przyjęcia przewidywanej ilości osadów. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy: 

 
1 Minimalny współczynnik filtracji dla klasy gruntów C ustala się jak dla piasku gliniastego. PBOŚ planowane do budowy na 
obszarach gdzie występują gorsze warunki gruntowe (w strefie wprowadzania ścieków do ziemi) nie będą kwalifikowane do 
dofinansowania. 



− obszarów, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie 

uzasadniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji, w tym z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika koncentracji, 

− obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego                       

w trakcie realizacji  zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 

− obszarów, dla których przed 2028 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub 

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany                

i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

 

II. Lokalne Oczyszczalnie Ścieków 

1. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej lub rozbudowę/modernizację istniejącej lokalnej oczyszczalni 

ścieków o przepustowości od 50 RLM. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

2. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej lub rozbudowę/modernizację istniejącej lokalnej oczyszczalni 

ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie                      

z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK.  
Obsługa rozległych systemów kanalizacyjnych lub obsługa kilku miejscowości w gminie przez 

budowaną/modernizowaną lokalną oczyszczalnię ścieków nie powinna mieć miejsca.  

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

 

III. Budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej/ wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji 

sanitarnej 

1. Zakres zadania obejmuje budowę i/lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem 

obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK. Odprowadzane ścieki będą oczyszczane zgodnie                   

z prawem. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

2. Zakres zadania obejmuje podłączenia do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych/ gospodarstw 

domowych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe/ gospodarstw 

agroturystycznych/ obiektów użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie nie obejmuje podłączeń do 

niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

3. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość 

zabudowy jest wystarczająca by budowę sieci kanalizacyjnej można było uznać za ekonomicznie 

uzasadnioną. 

Pod pojęciem „budowa sieci uznana za ekonomicznie uzasadnioną” należy rozumieć, że koszty inwestycyjne, 

koszty utrzymania i obsługi sieci kanalizacyjnej jakie po realizacji przedsięwzięcia będą ponoszone przez 

Beneficjenta będą zrównoważone przez opłaty (taryfy) odbiorców bez dopłat ze strony Gminy.  

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

4. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w celu wykorzystania potencjału 

istniejącej/budowanej oczyszczalni ścieków, które w chwili zakończenia przedsięwzięcia spełniać będzie 

wymogi polskiego prawa dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

5. Zakres zadania obejmuje podłączenia budynków do sieci. Właściciele posesji przy rozliczeniu efektu 

ekologicznego i okresie trwałości, zawrą z Przedsiębiorstwem umowy na odprowadzenie ścieków oraz 

wykażą, że instalacja w tym okresie jest użytkowana. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

 



IV. Budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody, ujęć wody 

1. Woda wprowadzana do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę musi spełniać wymagania wskazane 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294, z późn. zm.). 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

2. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie stacji uzdatniania wody, ujęć wody dla obszarów poza terenami 

aglomeracji ujętymi w KPOŚK. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

 

V. Budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowej/  wykonanie podłączeń budynków do sieci wodociągowej 

1. Zakres zadania obejmuje budowę i/lub modernizację sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów 

aglomeracji wymienionych w KPOŚK. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

2. Zakres zadania obejmuje podłączenia do sieci wodociągowej gospodarstw domowych/ gospodarstw 

domowych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe/ gospodarstw 

agroturystycznych/ obiektów użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie nie obejmuje podłączeń do 

niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

3. Zakres zadania obejmuje podłączenia budynków do sieci. Właściciele posesji przy rozliczeniu efektu 

ekologicznego i okresie trwałości, zawrą z Przedsiębiorstwem umowy o zaopatrzenie w wodę oraz 

wykażą, że instalacja w tym okresie jest użytkowana. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY*(nieprawidłowe skreślić) 

 

EFEKTY EKOLOGICZNE I RZECZOWE 

Proszę wybrać wskaźniki, które deklarują Państwo osiągnąć w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

Efekty ekologiczne 

Lp. Nazwa efektu Jednostka Wartość 

E.1 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków RLM  

E.2 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej RLM  

E.2.1 
Liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, korzystających z przyłączy 

objętych zakresem przedsięwzięcia 
RLM  

E.2.2 
Liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w części nieobejmującej 

budowy przyłączy  
RLM  

E.3 Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu RLM  

E.4 
Liczba mieszkańców korzystających z wybudowanych przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków 
RLM  

E.5 Przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji RLM  

E.6 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę osoby  

E.7 Liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci wodociągowej osoby  

E.8 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w wyniku 

budowy lub modernizacji ujęcia wody lub stacji uzdatniania wody  
osoby  

E.9 Ilość osadów zagospodarowywanych Mg s.m./rok  

 



Efekty rzeczowe 

Lp. Nazwa efektu Jednostka Wartość 

R.1 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni i podczyszczalni ścieków  szt.  

R.1.1 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  

R.1.1.1 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  

R.1.1.2 Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  

R.1.1.2.1 
Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych zmodernizowanych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowywania osadów ściekowych 
szt.  

R.1.1.2.2 
Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych zmodernizowanych w zakresie ciągu 

ściekowego 
szt.  

R.1.1.2.3 
Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych zmodernizowanych w zakresie ciągu 

ściekowego oraz przeróbki/zagospodarowywania osadów ściekowych 
szt.  

R.2 Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków   szt.  

R.3 
Nominalna średnio dobowa przepustowość wybudowanych/modernizowanych 

oczyszczalni ścieków 
m3/d 

 

R.3.1 
Nominalna średnio dobowa przepustowość wybudowanych/zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych -  docelowa 
m3/d 

 

R.3.1.1 
Nominalna średnio dobowa przepustowość wybudowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych - docelowa 
m3/d 

 

R.3.1.2 
Nominalna średnio dobowa przepustowość  modernizowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych - docelowa 
m3/d 

 

R.3.1.2.1 
Nominalna średnio dobowa przepustowość  modernizowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych przed realizacją przedsięwzięcia 
m3/d 

 

R.3.1.2.2 
Przyrost/spadek nominalnej średnio dobowej przepustowość  modernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych  
m3/d 

 

R.4 
Nominalna średnio dobowa przepustowość wybudowanych/modernizowanych 

oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM 
RLM 

 

R.4.1 
Nominalna średniodobowa przepustowość wybudowanych/modernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych wyrażona w RLM -  docelowa 
RLM 

 

R.4.1.1 
Nominalna średniodobowa przepustowość wybudowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych wyrażona w RLM 
RLM 

 

R.4.1.2 
Nominalna średniodobowa przepustowość  modernizowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych po modernizacji wyrażona w RLM - docelowa 
RLM 

 

R.4.1.2.1 
Nominalna średniodobowa przepustowość  modernizowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych przed realizacją przedsięwzięcia wyrażona w RLM 
RLM 

 

R.4.1.2.2 
Przyrost/spadek nominalnej średniodobowej przepustowość  modernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych wyrażonej w RLM 
RLM 

 

R.5 
Nominalna wydajność budowanej/modernizowanej instalacji do przetwarzania 

komunalnych osadów ściekowych 
Mg s.m/rok 

 

R.5.1 
Nominalna wydajność budowanej instalacji do przetwarzania komunalnych osadów 

ściekowych  
Mg s.m./rok 

 

R.5.2 
Nominalna wydajność modernizowanej instalacji do przetwarzania komunalnych osadów 

ściekowych – docelowa 
Mg s.m./rok 

 

R.5.2.1 
Nominalna wydajność modernizowanej instalacji do przetwarzania komunalnych osadów 

ściekowych przed realizacją inwestycji 
Mg s.m./rok 

 

R.5.2.2 
Przyrost/spadek wydajności modernizowanej instalacji do przetwarzania komunalnych 

osadów ściekowych  
Mg s.m./rok 

 

R.6 Liczba wybudowanych/modernizowanych  oczyszczalni wód opadowych szt.  

R.6.1 Liczba wybudowanych oczyszczalni wód opadowych szt.  



R.6.2 Liczba modernizowanych oczyszczalni wód opadowych szt.  

R.7 Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej km  

R.7.1 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km  

R.7.2 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej km  

R.8 Liczba wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji szt.  

R.9 Długość wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji km  

R.10 Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji deszczowej km  

R.10.1 Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej km  

R.10.2 Długość zmodernizowanej kanalizacji deszczowej km  

R.11 Liczba stacji uzdatniania wody szt.  

R.11.1 Liczba wybudowanych/modernizowanych stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne szt.  

R.11.1.1 Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne szt.  

R.11.1.2 Liczba modernizowanych stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne szt.  

R.12 Średniogodzinowa wydajność stacji uzdatniania wody m3/h  

R.12.1 
Średniogodzinowa  wydajność wybudowanych/modernizowanych stacji uzdatniania wody 

na potrzeby komunalne 
m3/h  

R.12.1.1 
Średniogodzinowa wydajność wybudowanych stacji uzdatniania wody na potrzeby 

komunalne 
m3/h  

R.12.1.2 
Średniogodzinowa wydajność modernizowanych stacji uzdatniania wody na potrzeby 

komunalne  - docelowa 
m3/h  

R.12.1.2.1 
Średniogodzinowa wydajność zmodernizowanych stacji uzdatniania wody na potrzeby 

komunalne  - przed modernizacją 
m3/h  

R.12.1.2.2 
Przyrost/spadek średniogodzinowej wydajności zmodernizowanych stacji uzdatniania 

wody na potrzeby komunalne 
m3/h  

R.13 Liczba wybudowanych/modernizowanych ujęć wody szt.  

R.13.1 Liczba wybudowanych/modernizowanych ujęć wody na potrzeby komunalne szt.  

R.13.1.1 Liczba wybudowanych ujęć  wody na potrzeby komunalne szt.  

R.13.1.2 Liczba zmodernizowanych ujęć wody na potrzeby komunalne szt.  

R.14 Średnia godzinowa wydajność wybudowanych/modernizowanych ujęć wody m3/h  

R.14.1 
Średnia godzinowa  wydajność wybudowanych/modernizowanych ujęć  wody na potrzeby 

komunalne 
m3/h  

R.14.1.1 Średnia godzinowa wydajność wybudowanych ujęć  wody na potrzeby komunalne m3/h  

R.14.1.2 
Średnia godzinowa wydajność modernizowanych ujęć  wody na potrzeby komunalne 

docelowa 
m3/h  

R.14.1.2.1 
Średnia godzinowa wydajność zmodernizowanych ujęć  wody na potrzeby komunalne 

przed modernizacją 
m3/h  

R.14.1.2.2 Przyrost/spadek średniogodzinowej wydajności ujęć wody na potrzeby komunalne m3/h  

R.15 Długość wybudowanej/modernizowanej sieci wodociągowej km  

R.15.1 Długość wybudowanej sieci wodociągowej km  

R.15.2 Długość modernizowanej sieci wodociągowej km  

 

 

 



OŚWIADCZENIA 

1. OŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI ZADANIA 

Oświadczam, iż inwestycja prowadzona będzie poza obszarem aglomeracji ujętych w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 

2. OŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKU DOCHODÓW PODATKOWYCH 

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Gminie, określony dla roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku wynosi: 

…………………………………………… zł. 

 

3. OŚWIADCZENIE O TRWAŁOŚCI ZADANIA 

Oświadczam, że w okresie trwałości tj. 5 lat od daty zakończenia Zadania, zachowane zostaną efekty 

rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia. 

 

4. OŚWIADCZENIE O KONTROLI  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania objętego 

przedmiotowym wnioskiem, przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i/lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na każdym etapie jego realizacji oraz w okresie trwałości zadania. 

 

 

 

 

 

....................................................................................  
data, podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentacji Wnioskodawcy 

 


