
 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  WFOŚiGW w Łodzi nr 21/III/2021 z dnia 24.03.2021 r. 

Program priorytetowy 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

EkoOczyszczalnia  - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 

§ 1 
Ogólne postanowienia 

1. Podstawa prawna udzielania dofinansowania: 
Art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1219 z późn. zm.). 

2. Cel Programu: 
Celem Programu jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie 

realizacji zadań polegających na wykonaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności 

poniżej 5 m3/dobę, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych na terenach, dla 

których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

3. Beneficjenci: 
1) Beneficjent pośredni - jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego lub inny 

podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej; 

2) Beneficjent końcowy (odbiorca pomocy) - właściciel lub posiadacz innego tytułu prawnego do 
dysponowania nieruchomością, na której zostanie zainstalowana przydomowa biologiczna 
oczyszczalnia ścieków, dalej określana jako PBOŚ. 

4. Okres wdrażania i wydatkowania środków: 
1) wdrażanie Programu: lata 2021 - 2022; 
2) termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu 

końcowego zadania nie może nastąpić później niż: do dnia 30.11.2022 roku; 
3) wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do dnia 

30.06.2023 roku.  

5. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu: 
1) efekt rzeczowy - wykonanie 600 sztuk PBOŚ; 
2) efekt ekologiczny - równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez nowowybudowane PBOŚ 

wyniesie 1.800 RLM. 

6. Budżet Programu: 
Budżet Programu wynosi 4.000.000,00 zł, w tym: 2.000.000,00 zł na rok 2021 i 2.000.000,00 zł na rok 
2022, przy czym kwota niewykorzystana w roku 2021 przechodzi do rozdysponowania na rok następny. 

7. Nabór wniosków: 
1) wnioski składane są w siedzibie Funduszu; 
2) data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu; 
3) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie 

programu. Szczegółowe terminy naboru wniosków, określone zostaną przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi 
i umieszczone w ogłoszeniu o naborze; 

4) Beneficjent pośredni może złożyć kilka wniosków w ciągu roku kalendarzowego, przy czym jeden 
wniosek musi dotyczyć minimum 10 sztuk planowanych do wykonania PBOŚ. 

§ 2 
Zasady udzielania dofinansowania 

1. Forma dofinansowania: 
Dotacja. 

2. Intensywność dofinansowania: 
1) kwota wsparcia wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł na 

jedną instalację PBOŚ; 



 

2) Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, 
określoną według zasady, że koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć 
2,5 tys. zł  na 1 RLM*; 

3) rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT. 

3. Warunki udzielanego dofinansowania: 
1) dofinansowaniem w ramach Programu objęte są zadania realizowane na nieruchomościach: 

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), które będą 
użytkowane w dniu otrzymania pomocy, rozumianym jako data zawarcia umowy dofinansowania 
z Funduszem, 

b) niezabudowanych, dla których trwa proces budowlany, a ich użytkowanie rozpocznie się 
w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do dnia 
30.09.2022 r. Za datę zakończenia zadania uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego zadania; 

2) z dofinansowania budowy PBOŚ wyłącza się: 
a) budowę PBOŚ, które zostały wykonane przez Beneficjenta końcowego, przed terminem złożenia 

wniosku o jego dofinansowanie przez Beneficjenta pośredniego, 
b) budowę PBOŚ dla obsługi budynków mieszkalnych, w których jest lub będzie prowadzona 

działalność gospodarcza lub będą wynajmowane pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 
30 % powierzchni użytkowej tych budynków, 

c) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie 
uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 
aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), 

d) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie 
budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 

e) obszary, dla których, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta pośredniego, nie jest przewidziana 
budowa zbiorczego systemu odprowadzania ścieków w perspektywie do 2026 r., ze szczególnym 
uwzględnieniem posiadanych planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

3) umowy o udzielenie dofinansowania zawierane będą najpóźniej do dnia 31.12.2022 r., po upływie tego 
terminu uchwała o przyznaniu pomocy finansowej traci moc. 

4. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane: 
1) koszty kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem to koszty związane z realizowanym 

zadaniem, poniesione po dniu złożenia wniosku w Funduszu, służące uzyskaniu efektu rzeczowego 
i ekologicznego (dofinansowanie Funduszu i udział własny) i stanowią koszty: 
a) zakupu, dostaw i montażu wyłącznie nowych instalacji PBOŚ, posiadających aprobatę techniczną 

stosowaną w budownictwie zgodnie z przepisami budowlanymi (instalacje PBOŚ mają posiadać 
znak CE i certyfikat zgodności z normą zgodne z normą zharmonizowaną  
PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą, którą dostarcza producent lub dystrybutor). Jeżeli powyższy 
standard nie zostanie zachowany to koszty zakupu urządzeń, robót budowlano-montażowych, 
innych usług związanych z inwestycją będą niekwalifikowane; 

b) roboty budowlano-montażowe związane z budową PBOŚ; 
2) koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) to koszty: 

a) badania chłonności podłoża i pomiarów geodezyjnych, 
b) wykonania dokumentacji projektowej, 
c) nadzoru inwestorskiego, 
d) inne, niewymienione koszty. 
Wykazywanie kosztów niekwalifikowanych nie jest obligatoryjne do przedstawienia we wniosku 
o dofinansowanie do Funduszu. 

5. Warunki rozliczenia dofinansowania: 
1) wypłata dofinansowania następuje na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Beneficjenta 

pośredniego lub Beneficjenta końcowego; 
2) warunkiem rozliczenia dofinansowania jest przedłożenie w Funduszu przez Beneficjenta pośredniego 

kserokopii protokołów odbioru technicznego wykonania PBOŚ - w odniesieniu do każdego 
Beneficjenta końcowego; 

3) oświadczenie Beneficjenta pośredniego o likwidacji dotychczas wykorzystywanych bezodpływowych 
zbiorników na ścieki, jeśli występują; 
 



 

4) przestawienie przez Beneficjenta pośredniego wykazu zrealizowanych PBOŚ w terminie do 6 miesięcy 
od daty zakończenia zadania wraz ze sprawozdaniem zawierającym informację o działaniach 
Beneficjenta pośredniego mających na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji PBOŚ (w tym 
np. o prowadzonej akcji informacyjno-edukacyjnej dla użytkowników PBOŚ, sprawdzeniu posiadania 
przez użytkowników dokumentów potwierdzających eksploatację zgodną z zaleceniami producenta), 
a także, co najmniej dwukrotnie w okresie trwałości zadania, raportu z kontynuacji tych działań. 

5) W przypadku gdy wykonanie zadania będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 
(np. indywidualny drenaż rozsączający, studnia chłonna), Beneficjent pośredni obowiązany jest 
przedłożyć jego kopię do Funduszu. 

§ 3 
Inne warunki dofinansowania 

1. Beneficjent pośredni ponosi odpowiedzialność za zapewnienie utrzymania przez Beneficjenta końcowego 
trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. Przez trwałość zadania 
rozumie się zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie. 

2. Przy realizacji zadania znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 

3. Odpowiedzialność za zakwalifikowanie Beneficjenta końcowego (odbiorcę pomocy) ponosi Beneficjent 
pośredni, w tym za weryfikację jego praw do dysponowania nieruchomością, na której instalowana jest PBOŚ 
i zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji. 

4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie przez Beneficjenta pośredniego uchwały 
właściwego Organu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy PBOŚ. 
W przypadku innych podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej wymagane jest posiadanie stosownego Regulaminu. Regulamin 
winien określać co najmniej: 

1) tryb prowadzenia naboru wniosków wśród Beneficjentów końcowych; 
2) warunki i wysokość dofinansowania, w tym określenie podstawy; 
3) Beneficjentów końcowych uprawnionych do uzyskania dofinansowania; 
4) sposób rozliczenia i udokumentowania osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego przez 

Beneficjentów końcowych; 
5) sposób zagwarantowania trwałości zadań; 
6) informację o możliwości przeprowadzenia przez WFOŚiGW w Łodzi kontroli realizacji zadania oraz 

kontroli trwałości zadania u Beneficjentów końcowych. 

5. W przypadkach, w których przekazanie dofinansowania Beneficjentowi końcowemu stanowić będzie pomoc 
publiczną Beneficjent pośredni zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

6. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielone przez Beneficjenta pośredniego Beneficjentowi końcowemu 
stanowić będzie dla niego przychód, Beneficjent pośredni zobowiązany jest do stosowania odpowiednich 
przepisów w tym zakresie. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem mają zastosowanie: 
1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
2) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
3) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
4) Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu. 

 

_______________________________ 
* - RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) - przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych 
biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę. 
Przy obliczaniu wskaźnika efektu powinno się brać pod uwagę sumaryczny ładunek ścieków, które są odprowadzane do PBOŚ, pochodzący 
od stałych mieszkańców i od osób czasowo przebywających. Dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca przedstawia 
wskaźnik RLM w wysokości równej 1, a dla osób czasowo przebywających - proporcjonalnie do okresu ich pobytu. 


