
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wodzisław 

 
Wójt Gminy Wodzisław informuje, że w dniach 05.12 – 21.12.2016 r. Gmina Wodzisław 

prowadzi nabór zgłoszeń w zakresie dofinansowania budowy  przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Wodzisław w ramach planowanego projektu 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wodzisław” współfinansowanego  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Planowany termin realizacji Projektu to lata 2017-2019. 

 

W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina 

Wodzisław. Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji 

weryfikacji wniosku oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie. 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie wyłącznie na terenie 

Gminy Wodzisław na działkach zabudowanych i użytkowanych oraz stale zamieszkałych 

przez minimum 3 osoby, z wyłączeniem zabudowań letniskowych, wielorodzinnych oraz 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. 

Projektem mogą zostać objęte nieruchomości wszystkich sołectw na terenie Gminy 

Wodzisław, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona i które 

spełniają określone przepisami Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290                   

z późn. zm.) wymagania w zakresie zagospodarowania lub zabudowy terenu odnoszące się 

do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, tj.: 

 

 

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu 

Odległość w metrach od 

Osadnika  Drenażu  

Granica posesji lub droga 2 m    2 m   

Okna i drzwi pomieszczeń na stały pobyt ludzi - 5 m   

Studnia – ujęcie wody pitnej  15 m 30 m 

Rurociągi z gazem, wodą   1,5 m 1,5 m 

Kable elektryczne   0,8 m 0,8 m 

Drzewa i krzewy  - 3 m 

 

 

Z projektu wyłączone są: 

- nieruchomości położone na terenie dla którego wyznaczona jest aglomeracja                             

na podstawie Uchwały nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia                

29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław, tj. na terenie 

miejscowości: Wodzisław, Laskowa, Świątniki, Łany i Mieronice; 

- nieruchomości położone w miejscowości Mierzawa na odcinku od drogi E7 do Szkoły 

Podstawowej w Mierzawie; 

- nieruchomości mające dostęp do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Aby przystąpić do projektu należy: 

1. zapoznać się z warunkami uczestnictwa w projekcie dostępnymi: 

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ugwodzislaw.pl w zakładce „Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków w Gminie Wodzisław” 

http://www.ugwodzislaw.pl/


b) w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu – pokój 7 i 8, tel. 41 3806120 w. 45 lub 48 

2. złożyć w wyznaczonym terminie deklarację uczestnictwa wraz z wymaganymi 

załącznikami; 

3. dokonać wpłaty depozytu na konto Gminy Wodzisław w wysokości 300,00 zł  w terminie  

2-13 styczeń 2017r.  

 

Wysokość udziału mieszkańca w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków wynosi 1800,00 zł. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie poprzez 

złożenie deklaracji wraz z załącznikami w pokoju nr 7 lub 8 Urzędu Gminy w Wodzisławiu             

w terminie do 21 grudnia 2016 r. 

Dokumenty dostępne są: 

- na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ugwodzislaw.pl w zakładce „Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków w Gminie Wodzisław” 

- w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu pokój 7 i 8  

- u Sołtysów. 

http://www.ugwodzislaw.pl/

