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INFORMACJA

Gmina Jastrząb p}anuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju obszarów Wiejskich
Ż0L4-Ż02a, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni Ścieków, o wydajności do 5m3
na dobę. Planowany tęrmin realizacji inwestycji to lata 2arc-2a1-7. Realizacja inweĘcji
Ędzie uzależniona od możliwości finansowych gminy araz od poryskania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych. Mozliwę dofinansowanie wynosiłoby do 63,63 Yo

kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, szacowany wkład własny wynosiłby do
3 500 ń/ da 3637r^ kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji - całkowiĘ koszt po
stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
i fizycznego wykonania ocryszczalti w teręnie. osoby zainteresowane mają możlivrość
zadęklarowania uczestnictwa w programie paprzez przedŁoŻetie załączanej deklaracji do
Urzędu Gminy Jasfiząb, pok. nr 5. w przypadku zębrania odpowiedniej liczby chętnych
wniosęk o pozyskanie dofinansowania w imięniu zainteresowanych mięszkancÓw składa
Gmina Jastrząb. Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozyt}rvnej decyzji
weryfikacji wniosku. Gmina rnoŻę odstąpió od realizacji projektu bez podania przyczyny.
Deklaracje do pobrania na stronie intemetowej Urzędu Gminy www.iastrzab.pl oraz w pok.
nr5

Deklaracje będąprzyjmowane w Urzędzie Gminy Jastrząb w pokoju nr 5 w terminię do dnia
22.07.Ża16r

Etapy realizacji przedsięwzięcia:
i. ogłoszenie naboru do projektu i ńoŻente wzęz zainteresowanych mieszkańców deklaracji
o przystąpieniu.
2. Zawarcie umowy z przystępującym do projektu w sprawie realizacji i finansowania
inwestycji, przydomowej aczyszczalni ścieków byowych. Umowa określać Ędzie :

a) Gmina będzie inwestoręm, odpowiedzialnym za wykonanie projektu i budowę
przydomowych o czyszc zalni,
b) Przystępujący do projektu (właściciel nieruchomości) przymaje Gminie prawo do
dysponowania terenem niezĘdnym do budowy przydomowej oczyszcza|ni
c) Przystępujący do projektu pokryje częśó kosztów realizacji inweĘcji w ustalonej
wysokości jej wartości.
3. Realizacja przydomowej oczyszczalń ścieków przęz Głrinę (projekt z badaniami
geologicznymi, przetarg na łvykonanie' nadzór, budowa)'
4. Gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszezalni ptzez okres 5 lat od
momentu zakańczętli a inwe stycj i'
5. Właściciel nieruchomości będzie zobowią,zany do eksploataqi aczyszczalni zgodnie z
instrukcją uĄtkowania oraz do udostępniania obiektu do kontroli przez okres 5 lat od
momęntu zakończenia inwestycji.
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