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wójt Gminy Bircza informuje o ogłoszonym przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
naborze wniosków na przydomovye oczyszczalnie ścieków.

Program adresowany jest do jednostek samorządu ter1torialnego, ich zwięków oraz
spółek komunalnych Świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi
odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania
z instalacji kanalizacyjnych i w najbIiŻszych latach nie mają szans na podłączenie się do
oczyszcza|ni komunalnych w Zaklesie PBOS oraz właściciele domów,którzy dotychczas
nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Przygotowany przez Fundusz program ma na celu poprawę jakości wód
powierzchniowych i podziemnych, podniesienie poziomu Życia mieszkańców oraz
wywiązanie się z przyjętychprzęz Polskę zobowiązanwzględem Unii Europejskiej.

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków byowo-
gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach
agroturystycznych oraz w obiektach uŻyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte
niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. odpowiedzialnośc za
wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia
przydomow ej oczy szczalni ścieków) pono si B enefi cj ent (Gmina Bir cza).

Finansowane będzie wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków (PBoŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-
gospodarcze z gospodarstw domowych' gospodarstw agroturystycznych i obiektów
uż1.teczności publicznej. Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być
wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią
deklaracje zgodności Z normą PN-EN 12566-3+AI:2009 oraz wystawione przez
notyfikowane w Komisj i Europej skiej laboratoria certyfikaty zgodności.

NFOSiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została
w równym stopniu (po 45"ń) na formę bezzvłrotną_ dotację jak i preferencyjnąpoŻyczkę
z oprocentowaniem 3,5oń w skali roku. PoŻyczki udzięlane w ramach Programu nie
podlegają umorzeniu. Pozostałe koszty (55%) stanowić będą środki własne
mieszkańców.



Pozytywnie zostanie rozpatrzony wniosek obejmujący system oczyszcza|ni
przydomowych obsługuj ących minimum 50 gospodarstw.
Jezeli nie uzbiera się wymagana liczba mieszkańców, Gmina Bfucza nie wystąli do
NFoŚiGW w Warszawie z wnioskiem o dotację.

osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczaIni ścieków proszono są
o zgłaszartie się do sohysa wsi lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Birczy (pok. nr 7)
w terminie do 15.03.2012r.

Dodatkowe informacje odnośnie programu i naboru wniosków:

osobądo kontaktu jest Pani Monika Borcz , nr tel.: (16.) 6726 091 (wew. 3l)
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