
Wójt Gminy Przystajń informuje, że Gmina Przystajń przystępuje do realizacji  
„Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej  

w Południowej Części Gminy Przystajń”  

poprzez budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla gospodarstw domowych. 
W ramach programu Gmina zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                    
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Planuje się, że program będzie realizowany w dwóch etapach: 
I Etap - dla miejscowości Stany, Górki, Siekierowizna, Bór Zajaciński, Ługi Radły - 
przewidywany termin realizacji 2016-2017.   
II Etap - dla miejscowości Brzeziny, Wrzosy, Dąbrowa, Wilcza Góra, Kamińsko - przewidywany 
termin realizacji 2017-2018. 

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których: 
 nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 
 przed 2020 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzenia ścieków (obszary 

poza aglomeracją). 

Warunkiem koniecznym do udziału w programie będą:  
 złożenie deklaracji przystąpienia do projektu w wyznaczonym terminie, 
 przekazanie Gminie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
 zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków i drenażu,  
 odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne określone na podstawie badań 

geologicznych. 

Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do: 
 zabezpieczenia do 20% środków niezbędnych do realizacji zadania; 
 utrzymania wybudowanej Przydomowej Oczyszczalni Ścieków w ruchu oraz ponoszenia 

kosztów eksploatacyjnych, m. in. kosztów energii elektrycznej, kosztów usuwania osadów            
i innych; 

 zachowania i utrzymania trwałości inwestycji przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia 
robót budowlanych. 

Szacunkowy koszt budowy jednej oczyszczalni ścieków wynosi 6-12 tyś. zł. i jest uzależniony                     
od wielu czynników, m. in. warunków terenowych i hydrologicznych a także od ilości mieszkańców 
gospodarstwa. Koszt będzie wyliczany indywidualnie na podstawie dokumentacji projektowej. 
Zakładamy, że wkład własny mieszkańców będzie wynosił ok. 20 % wartości zadania, to jest                      
do 2 000,00 zł.  

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. 

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Przystajń oraz właścicielami nieruchomości, która zostanie podpisana               
po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania. 

Gmina Przystajń zastrzega, że zadanie będzie realizowane na podstawie wyżej opisanego 
harmonogramu pod warunkiem otrzymania przez Gminę Przystajń dofinansowania ze środków 
zewnętrznych.  

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Inwestycji – pokój nr 11 i 18, I piętro 
budynku Urzędu Gminy Przystajń, tel. 34/3191153(54) wew. 111 i 118), gdzie można uzyskać wzory 
dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w programie (deklaracja, oświadczenie). Wzory 
dokumentów oraz informacja o zasadach budowy i funkcjonowania przydomowych oczyszczalni 
ścieków dostępne są również na stronach internetowych Gminy Przystajń:  
www.bip.przystajn.akcessnet.net i www.gminaprzystajn.pl .  

 
Deklaracje wraz z oświadczeniem przyjmowane będą od mieszkańców wymienionych 

miejscowości (dla I i II Etapu) w terminie do 10.05.2016 r.  
w Urzędzie Gminy Przystajń, pok. nr 11 i 18 


