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Regulamin naboru wniosków w ramach Programu SYSTEM. 
 

Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacji sanitarnych oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. 
 
1. Cel naboru wniosków. 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania 
przedsięwzięć mających na  celu wypełnienie wymogów  Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
2. Efekt ekologiczny. 
Planowany efekt ekologiczny składa się z  łącznej przepustowości Qśr.d (m3/d) wykonanych 
przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni oraz podłączeń i policzonych dla tej 
przepustowości redukcji zanieczyszczeń w zakresie: BZT5, ChZT i zawiesina ogólna (Mg/rok) w oparciu 
o  założenia projektowe dla stężeń ścieków surowych i założenia / analizy stężeń ścieków 
oczyszczonych oraz łączna RLM dla całego zadania.  
 
3. Budżet. 
Przewidywany budżet programu w roku 2015 określono na kwotę max. 2 mln zł – dotacje i 3 mln zł – 
pożyczki 
 
4. Terminy i sposób składania wniosków. 
Termin składania wniosków: 30 dni od daty ogłoszenia przez WFOŚiGW lub do wyczerpania środków  
Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 
- podpisywanie umów trwać będzie do 2020 r. 
- środki wydatkowane będą do 2023 r. 
- okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2013 do 31.12.2023 r. 
 
5. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania. 
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, 
poz.1232)  
b) Zasady udzielania pomocy  finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie (załącznik do Uchwały  Rady Nadzorczej nr 65/2012 z dnia 
29.10.2012 r.) – dostępny na stronie: www.bip.wfos.szczecin.pl 
 
6. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 
6.1. Formy dofinansowania: 
Pożyczka łącznie z dotacją, przy czym kwota pożyczki z NFOŚiGW stanowić będzie równowartość 
2,5-krotnosci wnioskowanej dotacji z NFOŚiGW 
 
6.2. Wysokość dofinansowania: 
1. Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych (20% NFOŚiGW + 20% WFOŚiGW) 
2. Pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych (50% NFOŚiGW + 10% WFOŚiGW) 
 
6.3. Warunki dofinansowania: 
1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie                    
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;  
2. Warunki udzielania pożyczki zgodnie z obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej               
ze środków WFOŚiGW w Szczecinie:  

http://www.bip.wfos.szczecin.pl/
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a) Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej, niż 1,0%.   
b) Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych w terminie do 

15 ‐ tego dnia każdego miesiąca. Pierwsza spłata do 15 – tego dnia następnego miesiąca, w którym 
wypłacono pierwszą transzę środków;  
c) Okres finansowania: 
pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy, niż 7 lat liczony od daty pierwszej wypłaty transzy 
pożyczki; 
d) Okres karencji: 
przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty 
wypłaty ostatniej transzy pożyczki, karencja nie może przekroczyć 12 miesięcy.  
3. Pożyczki udzielane w ramach Programu nie podlegają umorzeniu.  
 
6.4. Beneficjenci. 
- Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych  
- osoby fizyczne jako beneficjent pośredni, w imieniu których  występuje JST lub przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne  
 
6.5. Rodzaje przedsięwzięć 
Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo – gospodarczych powstających 
w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej, przez 
które należy rozumieć budynki przeznaczone  do pełnienia następujących funkcji: administracji 
samorządowej, ochrony przeciwpożarowej, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej,  a także budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego 
pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a 
także budynki do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, 
klasztory). Pomocą nie są  objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. 
Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia 
przydomowej oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do 
kanalizacji sanitarnej) ponosi Beneficjent.  
 
Zakres finansowania: 
I. Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM, 

oczyszczających ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych,  gospodarstw 
agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej.  
Wymagania: kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, 
których producenci i dostawcy przedstawią: 
- deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A1:2009 
lub nowszą 
- raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, 
potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych. 

   Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony to koszty zakupu urządzeń, robót budowlano-
montażowych i innych usług związanych będą niekwalifikowane. 

 
II. Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi dla budynków, osiedli 

mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie rozumiane jako budowa, 
rozbudowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa i/lub 
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. 
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W zakresie budowy lokalnych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej Program dotyczy 
systemów obsługujących od 50 do 1 000 RLM. Ww. systemy mogą być realizowane na obszarach, 
które z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe i/lub wodne nie mogą być obsługiwane przez 
systemy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ), i na których gęstość zabudowy 
jest wystarczająca by budowę sieci kanalizacyjnej i zbiorczej oczyszczalni ścieków można było 
uznać za ekonomicznie uzasadnioną.  

 
W przypadku budowy sieci kanalizacyjnych obowiązuje wymóg uwzględnienia w zakresie 
przedsięwzięcia podłączeń kanalizacyjnych umożliwiających odebranie ścieków od min. 75% RLM 
znajdujących się na obszarze obsługiwanym przez zlewnię ścieków. 
 

III. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, 
ciśnieniowej, podciśnieniowej.  
W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których istnieje 
możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. 
Pod pojęciem istniejącego systemu kanalizacyjnego należy rozumieć sieć oddaną do eksploatacji, 
natomiast pod pojęciem systemu kanalizacyjnego będącego w trakcie realizacji, co najmniej 
podpisaną umowę z Wykonawcą robót budowlanych i posiadanie prawomocnych Decyzji pozwolenia 
na budowę sieci. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi 
elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią 
kanalizacyjną. 

 
Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się: 
1. Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie 
uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).  
2. Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie 
realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.  
3.  Obszary, dla których przed 2020 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.  
 
7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć.  
Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, dostępnym na stronie Funduszu 
www.wfos.szczecin.pl wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami 
udzielenia pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                             
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zgodnie z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy).  
 
I. Koszty kwalifikowane: 
1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń i linii technologicznych - wszystkich elementów, niezbędnych                 
do uzyskania efektu ekologicznego.  
2. Przygotowanie terenu.  
3. Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami                              
i rurociągami.  
4. Roboty ziemne i budowlano -montażowe.  
5. Montaż urządzeń.  
6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

http://www.wfos.szczecin.pl/
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7. Rozruch urządzeń i instalacji. 
8. Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych. 
9. Budowa/przebudowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. 
10. Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 
11. Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. 
12. Podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez WFOŚiGW, jeżeli 
Beneficjentowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT. 
13. Wykonanie dokumentacji projektowej. 
14. Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, obsługi 
geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych. Środki WFOŚiGW mogą być przeznaczone na pokrycie 
kosztów kwalifikowanych poniesionych od 01.01.2013 r. do 31.12.2023 r. W przypadku oczyszczalni 
przydomowych koszty zostaną uznane za kwalifikowane wyłącznie wówczas, gdy zrealizowany zostanie 
zakup i montaż nowej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.  
 
II. Koszty niekwalifikowane: 
1. Wykup gruntów, odszkodowania itp. 
2. Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ), w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy. 
3. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna, wszelkie opinie, ekspertyzy itp.  
4. Budowa/rozbudowa/modernizacja budynków administracyjnych. 
5. Wszelkie opłaty administracyjne, w tym: za przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, wydanie 
warunków technicznych przyłączenia, związanych z odbiorem wnoszonych na rzecz przedsiębiorstwa 
wodociągowo - kanalizacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) oraz opłaty administracyjne wnoszone na rzecz 
Beneficjenta itp. 
 
III. Procedura wyboru przedsięwzięć. 
1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do WFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania 
decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu 
środków.  
2. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają wewnętrzne 
regulacje WFOŚiGW oraz poniższe zasady: 
 
a) Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ): 

 udokumentowanie odpowiednich warunków gruntowych pozwalających na wprowadzenie 
ścieków do ziemi. Podstawą oceny warunków gruntowych będzie  dokumentacja geologiczna 
oraz opinia sporządzona przez uprawnionego geologa. Profile geologiczne w/w 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, 
że zarówno przepuszczalność gruntu min. klasa C*, 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, 
* 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.  

 jakość ścieków oczyszczonych odpowiadać będzie parametrom jak dla oczyszczalni poniżej 2000 
RLM zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 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 lub innych 
jeżeli wynikają one z decyzji pozwoleń wodnoprawnych, 
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 urządzenia PBOŚ wyposażone będą w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy 
przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub nowszą. Wymaga się, 
aby na etapie wyłaniania Wykonawcy robót, jak i realizacji jakość urządzeń  potwierdzona była 
pełnym raportem z badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub nowszą, w 
szczególności Załącznikiem B – badanie skuteczności oczyszczania, wystawiony przez 
laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.   
 

b) Lokalne oczyszczalnie ścieków: 
Przedsięwzięcie podstawowe obejmować powinno, co najmniej: 

 budowę nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości od 50 do 1 000 RLM, 

 rozbudowę/modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie zakupu i  montażu co 
najmniej nowego bloku oczyszczania biologicznego. Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie mieści 
się w zakresie przepustowości od 50 do 1 000 RLM. 

Dopuszcza się wykonanie przedsięwzięć uzupełniających, tj:  

 budowa nowej sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami kanalizacyjnymi uwzględniającymi w 
zakresie przedsięwzięcia odebranie ścieków od min. 75% RLM znajdujących się na obszarze 
obsługiwanej zlewni. Sieć kanalizacyjna służy wyłącznie do odprowadzenia ścieków sanitarnych, 

 modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej, z której ścieki w całości spływają do 
budowanej/rozbudowywanej/modernizowanej oczyszczalni ścieków. Modernizowana sieć 
kanalizacyjna służy wyłącznie do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia podstawowego. 

Podłączenia wykonywane w ramach tego rodzaju przedsięwzięć podlegają wymaganiom opisanym w 
treści programu.   

c) Podłączenia kanalizacyjne do budynków: 

Podłączenie musi wykazywać kompleksowość inwestycji, w wyniku której właściciel posesji przy 
rozliczeniu efektu ekologicznego i okresie trwałości, zawrze z Przedsiębiorstwem umowę na 
odprowadzenie ścieków oraz wykaże, że instalacja w tym okresie jest użytkowana.   
 
3. WFOŚiGW udzielając dofinansowania ze środków NFOŚiGW uwzględnia efektywność kosztową 
uzyskania efektu ekologicznego: jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony 
jako iloraz sumy kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w 
RLM, nie może przekroczyć dla: 

a) dla przydomowych oczyszczalni ścieków                       – 4 200 zł/RLM; 

b) dla: 

 – lokalnych oczyszczalni ścieków                      – 1 800 zł/RLM; 

 – lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych 

             wraz z podłączeniami do budynków                      – 5 900 zł/RLM; 

c) dla podłączeń budynków                – 1 700 zł/RLM. 
 
8. Uwagi końcowe. 
1. Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni lub przyłączy 
kanalizacji składa Gmina lub Przedsiębiorstwo np. Wodociągowo-Kanalizacyjne wykonujące zadania 
własne gmin z zakresu gospodarki ściekowej. Wymienione jednostki w imieniu mieszkańców mogą 
realizować przedsięwzięcia w ramach programu uzyskując wsparcie finansowe w formie pożyczki z 
dotacją Wnioski składane indywidualnie przez mieszkańców będącymi osobami fizycznymi nie są 
rozpatrywane. Mieszkańcy chcący wybudować urządzenia w ramach programu powinni do złożenia 

wniosku zachęcić właściwy terytorialnie samorząd lub przedsiębiorstwo wodociągowo- ‐kanalizacyjne. 
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Wniosku nie może złożyć Zakład budżetowy gminy, ponieważ nie posiada osobowości prawnej. Gmina 
może w ramach umowy delegacji praw i obowiązków przenieść realizację inwestycji na Zakład 
budżetowy, który w dalszej kolejności, jako jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia, 
będzie mógł organizować przetarg, prowadzić nadzór nad inwestycją oraz otrzymywać środki finansowe 
pożyczki i dotacji na prowadzenie inwestycji jak również refundację 
Poniesionych wydatków na przedsięwzięcie. 
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, lokalne oczyszczalnie ścieków i podłączenia dla obsługi 
budynków będących w budowie, można zakwalifikować do dofinansowania Wniosku pod warunkiem 
uzyskania efektu ekologicznego w terminie rozliczenia Projektu oraz utrzymania tego efektu przez 5 lat. 
Oznacza to, że oczyszczalnia ścieków musi zostać uruchomiona, posiadać zapewniony stały dopływ 
ładunku ścieków i oczyszczać je do wymaganych parametrów, a w przypadku podłączeń instalacja 
powinna wykazywać stałe użytkowanie, a właściciel posesji  mieć zawartą z Przedsiębiorstwem umowę 
na odbiór ścieków.  
Za termin osiągnięcia efektu ekologicznego w przypadku przydomowych oczyszczalni oraz lokalnych 
oczyszczalni ścieków określa się 12 miesięcy licząc od daty zakończenia robót budowlanych, a w przypadku 
podłączeń budynków 2 miesiące. 

3. Odbiór robót musi być dokonany Inspektora Nadzoru, tj.  osobę legitymującą się  uprawnieniami 
budowlanymi odpowiednio do zakresu branżowego. Dokumenty związane z realizacją zadania,  np. 
protokoły odbioru robót lub dokumenty związane z rozliczeniem zadania w WFOŚiGW typu 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinny być poświadczane przez Inspektora Nadzoru. Koszty 
nadzoru są kosztami kwalifikowanymi i mogą być ujęte we Wniosku o dofinansowanie.  
4. Okres trwałości dla przedsięwzięcia realizowanego  w ramach programu wynosi 5 lat od daty 
zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie należy utrzymać uzyskany efekt rzeczowy i ekologiczny. W 
tym okresie Beneficjent zobowiązany jest do składania rocznych raportów w terminie do 31 stycznia 
każdego roku.  
5. Beneficjent winien zawrzeć umowę cywilno – prawną z mieszkańcem podłączanym do sieci 
kanalizacyjnej. Umowa powinna regulować wzajemne zobowiązania stron oraz warunki wyznaczone 
przez Program, a szczegółowe zapisy odzwierciedlać przyjętą współpracę Gminy/Przedsiębiorstwa z 
mieszkańcami. Zawarcie umowy cywilno-prawnej ze wszystkimi właścicielami posesji na wykonanie w 
ich imieniu podłączeń kanalizacyjnych jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy z WFOŚ. 
6. Beneficjent/Beneficjent Pośredni, w przypadku zadań realizowanych na rzecz osób fizycznych (mieszkańców), 
ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie czynności wynikających z zapisów Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, w tym w szczególności za wystawienie stosownych informacji podatkowych i przekazanie ich 
właściwym adresatom w określonym terminie. 

7. WFOŚiGW rozpatruje wnioski kompletne, przygotowane na obowiązujących drukach i zgodnie z 
obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW.  
 
9. Efekt ekologiczny i rzeczowy. 
Efekt ekologiczny to: 
- suma przepustowości Qśr.d(m3/d) wszystkich wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków, 
lokalnych oczyszczalni ścieków i ilość ścieków pochodząca ze wszystkich podłączeń do budynków, 
wyliczona na podstawie faktycznego zużycia wody,  
- redukcja zanieczyszczeń w zakresie: BZT5, ChZT i zawiesina og. (Mg/rok) policzone dla tej 
przepustowości w oparciu o założenia projektowe dla stężeń ścieków surowych i założenia /analizy 
stężeń ścieków oczyszczonych. 
- łączna RLM dla całego zadania (w przypadku rozbudowy lokalnych oczyszczalni ścieków RLM przed i 
po rozbudowie) 
Na etapie składania wniosku o udzielenie dofinansowania Beneficjent załącza założenia projektowe dla 
stężeń ścieków surowych i założenia stężeń ścieków oczyszczonych. Redukcja liczona jest przez 
WFOŚiGW. 
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 Efekt rzeczowy to:  
- ilość instalacji PBOŚ (szt.),  
- ilość lokalnych oczyszczalni ścieków (szt.), 

‐ długość sieci kanalizacji (km), 
‐ ilość podłączeń kanalizacji do budynków (szt.) i (mb), 
‐ ilość osób podłączonych do systemu (szt.). 

 
WYMOGI DOTYCZĄCE ROZLICZENIA UMOWY: 

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w terminie 60 dni (indywidualne ustalenia 
WFOŚiGW z beneficjentem końcowym wg typu przedsięwzięcia) od dnia zrealizowania 
przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z 
potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu PBOŚ, w szczególności: 

a) dla przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków: 

- raport Beneficjenta odniesiony do zakresu przedsięwzięcia i przeprowadzonej analizy pod kątem 
jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska. Podstawą opracowania dokumentu 
powinny być wyniki badań ścieków wykonane przez akredytowane laboratorium dla 10% losowo 
wybranych oczyszczalni.  

b) dla lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami oraz dla podłączeń: 

- raport Beneficjenta odniesiony do zakresu przedsięwzięcia i przeprowadzonej analizy pod kątem 
ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska. Podstawą opracowania 
dokumentu powinny być wyniki badań ścieków z oczyszczalni, która jest zakresem Przedsięwzięcia, 
a w przypadku realizacji podłączeń wyniki badań ścieków z oczyszczalni, na którą ścieki są 
odprowadzane. Badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium.  

- oświadczenie o zawarciu umów na odbiór ścieków pomiędzy odbiorcą usług w rozumieniu ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a Operatorem sieci 
kanalizacyjnej (przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu w/w ustawy) z 
podaniem informacji w sposób jednoznaczny identyfikujący powyższe umowy. Oświadczenie, w/w 
powinno zawierać informację dot. ilości mieszkańców korzystających z podłączeń. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia i 
jego utrzymania przez co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia rozumiany jako okres 5 lat po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Trwałość powinna być sprawozdawana w Raportach 
rocznych, składanych przez beneficjentów.  

Raport z utrzymania trwałości efektu rzeczowego wytworzonego w ramach umowy Przedsięwzięcia 
powinien odnosić się do informacji o jego niezmienności i zakresu utrzymania urządzeń w ciągłej 
sprawności technicznej i eksploatacyjnej i utrzymania. 

Raport z utrzymania trwałości efektu ekologicznego wytworzonego w ramach umowy 
Przedsięwzięcia powinien odnosić się do informacji z zakresu utrzymania wskaźników jakości 
ścieków oczyszczonych oraz utrzymania w mocy podpisanych umów na odbiór ścieków 
dokumentujących efekt ekologiczny (odpowiednio do zakresu umowy). 

3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Raportów w terminie  31 dni od daty zakończenia 
każdego roku kalendarzowego, przy czym pierwsze sprawozdanie składane jest po minimum 
rocznej pracy instalacji. Wzór raportu i jego zakres określi WFOŚiGW w Szczecinie. 

4. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji 
przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie 
krótszy jednak, niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym przekazano 
dofinansowanie. 
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5. Przed zawarciem umowy dotacji Beneficjent składa oświadczenie, z którego będzie wynikać, że 
wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań publicznoprawnych na rzecz właściwych organów 
oraz podmiotów i nie ma w stosunku do nich żadnych zaległości. 

 
 
 

 


