
 
 

 

Karta usług realizowanych 
w Starostwie Powiatowym w Ełku 

nr – 3/R 

 

Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. +48 87 621 83 00, fax. +48 87 621 83 39 

www.powiat.elk.pl                                   powiat@powiat.elk.pl  

Nazwa sprawy Udzielenie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 
Uchwała Nr IX.88.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 31 maja 2011 r. 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz 

z załącznikami: 

-  Kopia aktu własności nieruchomości, 

- Zaświadczenie z Urzędu Gminy, że na danym terenie nie przewiduje się 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

- Kopia decyzji lub kopia zgłoszenia inwestycji w Wydziale Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Ełku. 

 

 
Opłaty brak 

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście, względnie przesłać na 
adres Starostwa Powiatowego w Ełku 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter,   pokój 127 

www.powiat.elk.pl 

Tel.  (87) 621 83 00 e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl 

Fax. (87) 621 83 39 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 

pracownikiem kieruje do niego interesanta. 
Sprawę załatwia 
i udziela szczegółowych 
wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro),  tel. (87) 

615 65 54 

e – mail: katarzyna.ryk@powiat.elk.pl 

Godziny urzędowania Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia 
sprawy 

W ciągu roku budżetowego 

 

Sposób załatwienia 
sprawy 

1. Przyjęcie wniosku, wraz z załącznikami. 
2. Weryfikacja dokumentów, 
3. Podpisanie umowy, 
4. Kontrola i sporządzenie protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 
5. Przekazanie środków na konto Wnioskodawcy. 
 

Tryb odwoławczy brak 



Informacje dodatkowe 

Udzielenie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawieranej 
indywidualnie. 
Umowa na realizację zadania może być rozwiązana w każdym czasie 
przed terminem jej obowiązywania w razie stwierdzenia, że : 
1. Wnioskodawca nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania 
2. Wnioskodawca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie. 
Środki finansowe zostaną przekazane Wnioskodawcy po 
przedstawieniu faktur oraz spisaniu odbioru, w miarę posiadanych 
środków. 
Dofinansowanie będzie udzielone w kwocie do  2 500 zł brutto. 

 

 

 


