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Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaoców, uruchomił dwa programy dotacyjne  
mające na celu działania związane z ochroną środowiska: 

Dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

 27 kwietnia 2017 roku Rada 
Miejska w Działoszynie podjęła uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Miasta i Gmi-
ny Działoszyn na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji służących ochronie śro-
dowiska realizowanych na terenie Mia-
sta i Gminy Działoszyn, polegających na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
  

 Dotacja przyznawana jest w wy-
sokości 50% kosztów, udokumentowa-
nych fakturami lub rachunkami, lecz nie 
większej niż 5 000,00 zł (słownie: pięd 
tysięcy złotych). Dotacją mogą zostad 
objęte wyłącznie przydomowe oczysz-
czalnie ścieków zlokalizowane na nieru-
chomościach położonych na terenach, 
na których plan zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Działoszyn 
przewiduje możliwośd budowy tego typu 
instalacji. Dotacja może zostad udzielona 
wyłącznie na dofinansowanie następują-
cych kosztów związanych z realizacją 
inwestycji, polegającej na budowie przy-
domowej oczyszczalni ścieków: 
1) koszty zakupu urządzeo i materiałów 

– fabrycznie nowych i zamontowa-
nych po raz pierwszy; 

2) koszty montażu. 
  

Dotacja może zostad udzielona: 
1) podmiotom niezaliczonym do sektora 

finansów publicznych, w szczególności: 
a) osobom fizycznym, 
b) wspólnotom mieszkaniowym, 
c) osobom prawnym, 
d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicz-
nych, będących gminnymi lub powia-
towymi osobami prawnymi. 

Od 2017 roku realizowany jest program dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, polegających na 
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach dotacji złożono w 2017 roku siedem wniosków, w tym sześd zostało rozpatrzonych pozytywnie i na ich realizację zostały 
podpisane umowy o dofinansowanie. Łączna kwota wypłaconych dotacji to 23 070,00 zł. W roku 2018 na realizację programu zabezpieczono 50 000,00 zł. 

W celu uzyskania dotacji należy złożyd w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz z kopią 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowe-
go w Pajęcznie wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że organ nie wniósł sprzeciwu. 
 
Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce dotacje dla 
mieszkaoców. 

Wszystkich chętnych informujemy: 
  

 Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna byd wybudowana zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna spełniad wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale-
ży spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

 W roku 2015 został opracowany program usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla gminy Działoszyn na lata 2015 - 2032. Na ten cel zostało przeznaczone 19 
500,00 zł. 90% kwoty uzyskano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 W roku 2017 r. zostało wykonane zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn” przy udziale środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków własnych. 
Dofinansowanie wynosiło 80%, a koszt całkowity wyniósł 103 321,18 zł. Ilośd wyrobów 
zawierających azbest odebranych od mieszkaoców to 222,013 Mg ze 113 posesji. 

 W 2018 r. dzięki możliwości uzyskania dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90% będziemy mieli możliwośd 
usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ilości 101,904 Mg z 48 
posesji. Koszt całkowity 37 723,27 zł. 


