Zasady i tryb wstępnej rekrutacji do udziału w projekcie
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”
Nabór dodatkowy
Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”
będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinasowania w ramach działania 4.5
Różnorodność Biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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§ 1.
Zasady dotyczą projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
Ustrzyki Dolne”, planowanego do realizacji przez Gminę Ustrzyki Dolne
polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie wyłącznie na terenie
Gminy Ustrzyki Dolne na działkach zabudowanych i użytkowanych oraz stale
zamieszkałych.
Celem projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do
odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy jest
ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowogospodarczych z gospodarstw domowych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie
procesów degradacji środowiska naturalnego w Gminie Ustrzyki Dolne.
Celem wynikającym z przedmiotu konkursu, w ramach którego projekt może być
realizowany jest minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura
2000
Projekt obejmuje inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków
bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na
obszarach Natura 2000.
§ 2.
Projektem mogą zostać objęte nieruchomości znajdujące się w obszarze
wszystkich sołectw na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, gdzie budowa kanalizacji
sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona i które spełniają określone przepisami
Ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r poz. z późn. zm.) wymagania
w zakresie zagospodarowania lub zabudowy terenu odnoszące się do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, tj:
Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu
Granica posesji lub droga
Dom mieszkalny
Studnia – ujęcie wody pitnej
Rurociągi z gazem, wodą
Kable elektryczne
Drzewa i krzewy
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Odległość w metrach od
Drenażu (studni
Osadnika
chłonnej)
2m
2m
–
5m
15 m
30 m
1,5m
1,5 m
0,8
0,8m
–
3m
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Z projektu wyłączone są:
nieruchomości leżące w aglomeracji /tj. obszar miasta Ustrzyki Dolne/,
nieruchomości leżące poza obszarem Natura 2000,
nieruchomości mające dostęp do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy (osób/podmiotów posiadających
tytuł prawny do budynku /lokalu w budynku).
Kwalifikowany jest zakup i montaż kompletnych przydomowych oczyszczalni
ścieków wraz z podłączeniem ich do budynków mieszkalnych, mieszkalno –
usługowych lub z miejscami noclegowymi.
Gmina Ustrzyki Dolne, jako beneficjent wsparcia przygotowuje, zleca i koordynuje
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzystać będą
osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.
Wydatki na przystosowanie instalacji wewnątrz budynku do podłączenia
przydomowej oczyszczalni ścieków uznaje się za niekwalifikowane.
Właścicielem powstałej infrastruktury na etapie realizacji i w okresie trwałości
projektu będzie beneficjent – Gmina Ustrzyki Dolne

§ 3.
W ramach projektu będą montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, które
posiadają deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:201610
lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane
przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach
właściwości użytkowych możliwych do zastosowania na obszarach Natura 2000.
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§ 4.
Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo: etap I – wstępna rekrutacj i etap
II – rekrutacja.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
na etapie I - wstępnej rekrutacji:
złożenie w wyznaczonym terminie wstępnej deklaracji uczestnictwa na wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Zasad wraz z oświadczeniem
właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację
operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na
nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem
współwłasności.
na etapie II - rekrutacji:
wpłata kwoty stanowiącej koszt dokonania wstępnej oceny przedsięwzięcia
w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) w terminie od
otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do 30 sierpnia 2019 r. na rachunek
bankowy nr: 55 8621 0007 2001 0012 3347 0008 prowadzony w Bieszczadzkim
Banku Spółdzielczym, z dopiskiem „opłata za ocenę przedsięwzięcia –
przydomowe oczyszczalnie”. Wpłata dotyczy osób wstępnie zakwalifikowanych do
udziału w projekcie, które otrzymały telefonicznie lub e-mail informację
potwierdzającą. Depozyt zaliczony zostanie na poczet kwoty, jaką Uczestnik
projektu zobowiązany będzie uiścić w ramach projektu, o której szczegółowo w
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umowie cywilnoprawnej – podpisywanej w momencie przystąpienia do udziału w
Projekcie. W przypadku nie otrzymania przez Gminę Ustrzyki Dolne
dofinansowania wpłata nie podlega zwrotowi.
 złożenie deklaracja uczestnictwa w Projekcie, po otrzymaniu przez Gminę Ustrzyki
Dolne informacji o dofinasowaniu realizacji planowanego Projektu, wraz
z wymaganymi załącznikami /zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do
Starosty Bieszczadzkiego/
 podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej udziały w przedmiotowym Projekcie
§ 5.
1. Proces wstępnej rekrutacji uczestników Projektu, o której mowa w § 4 ust 2 p a)
przebiega w następującej kolejności:
a) weryfikacja złożonych deklaracji pod względem formalnym, w tym kompletności;
b) punktacja złożonych deklaracji:
 za kompletność i poprawność złożonej deklaracji - 3 punkty,
 jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkuje:
 2 osoby i mniej - 1 punkt,
 3 osoby – 2 punkty,
 4 osoby – 3 punkty,
 5 osób i więcej – 4 punkty,
 jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością2 punkty,
 jeżeli na terenie zabudowy prowadzona jest działalność usługowo-noclegowa lub
z miejscami noclegowymi – 2 punkty;
c) przygotowanie wstępnej listy zgłoszeń, które podlegały będą dalszej weryfikacji;
d) przygotowanie listy rezerwowej wstępnych zgłoszeń;
e) przekazanie informacji drogą telefoniczną do wybranych osób;
f) weryfikacja wstępnej listy zgłoszeń z wpłatami depozytu;
g) sprawdzenie zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków
z dokonanymi zgłoszeniami i obowiązującymi przepisami na działce wskazanej
w deklaracji, przez wybranego przez Gminę audytora;
h) przygotowanie listy zgłoszeń zakwalifikowanych do Projektu;
i) weryfikacja i ostateczna akceptacja listy zgłoszeń zakwalifikowanych do Projektu
przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
2. Za kompletne uważa się zgłoszenie, które jest prawidłowo i czytelnie wypełnione
oraz zawiera czytelnie podpisane, zawarte w nim oświadczenia.
3. O wstępnym zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia
kompletnej deklaracji oraz punktacja przyznana zgodnie z oceną Komisji, na
podstawie zasad określonych w ust. 1 p. b).
4. Zgłoszenie uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego
w Ustrzykach Dolnych do dnia wskazanego w ogłoszeniu.
5. Deklaracje złożone po terminie określonym w ust. 4 mogą zostać rozpatrzone
później.
6. W przypadku wpłynięcia w terminie wskazanym w ogłoszeniu mniejszej ilości
zgłoszeń, niż zaplanowana alokacja środków, będzie możliwość uzupełnienia
deklaracji niekompletnych lub możliwość rozpatrzenia deklaracji złożonych po
terminie wskazanym w ogłoszeniu, a które nie zostały zakwalifikowane do Projektu.
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Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia
wątpliwości w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania (telefonicznego lub
pisemnego) pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
7. Oceny zgłoszeń dokona Komisja, powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
Komisja pracuje w sposób ciągły od dnia ogłoszenia naboru, weryfikując złożone
deklaracje. Komisja
po zakończeniu prac sporządzi pisemny protokół z
rozpatrzenia zgłoszeń i przedłoży go Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych do akceptacji.
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§ 6.
Realizacja Projektu nastąpi po podpisaniu przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, działania 4.5 Różnorodność
biologiczna, typ projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń
wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla
bioróżnorodności:
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na
obszarach Natura 2000,
b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których
celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności
lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia
i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć
wymienionych
w lit. a).
W przypadku nie uzyskania przez Gminę Ustrzyki Dolne dofinansowania na
realizację Projektu w ramach RPO WP 2014-2020, bądź wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających podpisanie takiej umowy Projekt nie będzie realizowany.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 wpłacona przez mieszkańców kwota
dotycząca wstępnej oceny przedsięwzięcia, nie będzie podlegał zwrotowi.
Warunki realizacji Projektu, w tym szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy
Ustrzyki Dolne oraz Uczestników Projektu, a także koszty udziału w Projekcie
zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowił będzie załącznik do deklaracji
uczestnictwa w Projekcie /II etap rekrutacji/.
O drugim etapie rekrutacji mieszkańcy poinformowani zostaną odrębnym
ogłoszeniem upublicznionym po uzyskaniu przez Gminę Ustrzyki Dolne informacji
o przyznanym dofinansowaniu realizacji przedmiotowego projektu.
§ 7.

Załącznikami do niniejszych zasad są:
1. Wstępna deklaracja uczestnictwa
2. Tabela miejscowości – Natura 2000
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