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do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w za-
kresie podłączenia budynków). W obu przy-
padkach wymagany jest wkład własny wy-
noszący minimum 10 proc.

Budżet
Program zakłada budowę około 11 tys. przy-
domowych biologicznych oczyszczalni ście-
ków (PBOŚ) obsługujących ponad 44 tys. 
mieszkańców. Umożliwi on oczyszczenie oko-
ło 1,3 mln m3 ścieków w ciągu roku. Ponadto 
Fundusz przewiduje, że wybudowanych zo-
stanie prawie 21 tys. podłączeń budynków 
do sieci kanalizacyjnych (w tym ok. 16,7 tys. 
podłączeń grawitacyjnych i ok. 4 tys. podłą-
czeń ciśnieniowych i podciśnieniowych) o su-
marycznej długości około 34 km, z których 
korzystać będzie ponad 82 tys. mieszkańców. 
Umożliwią one oczyszczenie ok. 2,4 mln m3 
ścieków w ciągu roku.
Łączny budżet programu, którego realizację 
zaplanowano do końca 2015 roku wynosi 300 
mln zł, przy czym 150 mln zł zostanie prze-
znaczonych na podłączenia, a 150 mln zł na 
oczyszczalnie ścieków. 
NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 
90% kosztów kwalifikowanych poniesionych 
na realizację inwestycji. Kwota dofinansowa-
nia podzielona została w równym stopniu (po 

45%) na formę bezzwrotną – dotację, jak i 
preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 
3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą wy-
brać jedną wybraną formę dofinansowania 
lub obie jednocześnie, korzystając z maksymal-
nego dofinansowania. 

Beneficjenci
Nabór wniosków odbywać się będzie w spo-
sób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w ko-
lejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu 
dofinansowania decyduje kolejność złoże-
nia kompletnego wniosku o dofinansowanie 

NFOŚiGW 
dofinansowuje 
budowę PBOŚ

  Odbiorcy programu
Program adresowany jest do jednostek sa-
morządu terytorialnego, ich związków oraz 
spółek komunalnych świadczących usługi 
kanalizacyjne. 
Jednakże jego finalnymi odbiorcami są wła-

ściciele domów, którzy do tej pory nie mie-
li możliwości skorzystania z instalacji kanali-
zacyjnych i w najbliższych latach nie mają 
szans na podłączenie się do oczyszczalni ko-
munalnych w zakresie PBOŚ oraz właściciele 
domów, którzy dotychczas nie podłączyli się 

NFOŚiGW ogłosił program finansowy na wsparcie budowy przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków  
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Program zakłada budowę 
około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) 
obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. 

Program obejmuje tylko urządzenia, w których 
oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze bio-
logicznej. Z tego powodu na potrzeby progra-
mu wprowadzono pojęcie przydomowej biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której 
producentów wymagany jest certyfikat zgod-
ności ze zharmonizowaną normą europejską 
EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez la-
boratorium notyfikowane przez Komisję Euro-
pejską. 

Koszty podlegające refundacji ze środków 
NFOŚiGW:
• przygotowanie terenu,
• roboty demontażowe i rozbiórkowe obiek-
tów kolidujących z planowanymi urządzenia-
mi i rurociągami,
• roboty ziemne i budowlano-montażowe,
• montaż urządzeń,
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
• rozruch urządzeń i instalacji,
• instalacje doprowadzające media  
do obiektów technologicznych,
• podłączenia budynków do zbiorczego sys-

temu kanalizacyjnego,
• przełożenie sieci i obiektów sieciowych koli-
dujących z planowanymi urządzeniami i ruro-
ciągami,
• zapłacony podatek od towarów i usług 
(VAT) wykazany w fakturach rozliczanych 
przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przy-
sługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego  
lub ubieganie się o zwrot VAT,
• wykonanie dokumentacji projektowej,
• koszty usług niezbędnych do realizacji inwe-
stycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego.
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w ramach przyjętego w kolejnych latach limi-
tu środków.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na za-
gospodarowanie ścieków bytowo-gospodar-
czych powstających w gospodarstwach do-
mowych (w tym również zarządzanych przez 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe),  
w gospodarstwach agroturystycznych oraz  
w obiektach użyteczności publicznej. Dofi-
nansowanie uzyskają przydomowe oczysz-
czalnie obsługujące maksymalnie 50 
użytkowników. Pomocą nie są objęte nieza-
budowane działki oraz budynki, które nie są 
użytkowane. 
Jednakże instytucjami pośredniczącymi i jed-
nocześnie beneficjentami programu są jed-
nostki samorządu terytorialnego i ich związki 
lub podmioty świadczące usługi publiczne  
w ramach realizacji zadań własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego. To one po-
siadają pełną wiedzę w zakresie lokalnej go-
spodarki wodno-ściekowej oraz potrzeb  
w tym obszarze. 
Z zakresu budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków wyłącza się:
• obszary, dla których budowa zbiorczych 
systemów odprowadzenia ścieków jest eko-
nomicznie uzasadniona (zgodnie z wymoga-
mi rozporządzenia ministra środowiska z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznacza-
nia obszaru i granic aglomeracji (DzU Nr 137, 
poz. 922));
• obszary, na których istnieje możliwość pod-
łączenia się do istniejącego zbiorczego sys-
temu kanalizacyjnego;
• obszary, dla których przed 2020 rokiem zo-
stał, przez jednostkę samorządu terytorialne-
go lub podmioty świadczące usługi publicz-
ne w ramach realizacji jej zadań własnych, 
zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy 
system odprowadzania ścieków.  
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