Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 29 lutego 2016r. zakończony został nabór wniosków o włączenie mieszkańców do
„Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Porąbka na lata 2016-2020” i udzielenie dotacji w 2016r. Lista Inwestorów została
opublikowana na stronie www.porabka.pl w zakładce „Dotacje dla mieszkańców”.
Aktualnie trwają czynności związane z przygotowaniem i złożeniem przez Wójta Gminy
Porąbka wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach o udzielenie pożyczki na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków przez mieszkańców.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki z WFOŚiGW Wójt Gminy
Porąbka przygotuje dla każdego z Inwestorów wpisanego na Listę Inwestorów,
o której mowa powyżej, umowę na dofinansowanie inwestycji. Planowany wstępny
termin podpisywania umów to 15 kwietnia 2016r.
Umowy zostaną przygotowane i przesłane do każdego z Inwestorów z prośbą o ich
podpisanie i dostarczenie do Urzędu Gminy Porąbka. Mieszkańcy po podpisaniu umów
będą mogli przystąpić do realizacji inwestycji. Jeżeli któryś z mieszkańców z Listy
Inwestorów zrezygnuje z podpisania umowy, wówczas o możliwości skorzystania
z dotacji zostanie poinformowana kolejna osoba z Listy Rezerwowej, która zostanie
opublikowana również na stronie www.porabka.pl
po zakończeniu procesu
uzupełniania przez mieszkańców złożonych wniosków.
Już obecnie jednak zwracamy szczególną uwagę na fakt, że przewidywane do
zabudowy przez mieszkańców, w ramach wdrażanego Programu, przydomowe
oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym, z których oczyszczone ścieki
będą
odprowadzane do gruntu (studni chłonnej) - muszą mieć techniczną możliwość poboru
przez mieszkańców do badań próbek ścieków dopływających
i
odpływających z
przydomowej oczyszczalni. Wynika to bezpośrednio z obowiązku dostarczania przez
mieszkańca korzystającego z dofinansowania Gminy - przynajmniej raz w roku wyników
badań zawiesiny ogólnej i BZT5 dla ścieków dopływających i odpływających z przydomowej
oczyszczalni ścieków i określenie % redukcji.
Informujemy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2014r. poz. 1800) wymagany minimalny poziom redukcji wynosi:
- co najmniej 20% dla BZT5
- co najmniej 50% dla zawiesiny ogólnej
Szacunkowe koszty badań to (na dzień dzisiejszy) ok. 20-43 zł. netto za badanie BZT5
i ok. 36 zł. netto za badanie zawiesiny.*

WÓJT GMINY PORĄBKA
Czesław Bułka

*Źródło: Cennik wykonywanych usług laboratoryjnych dla badania ścieków, wody powierzchniowej oraz osadów ściekowych
i gleby – MZWiK Sp. z o.o. Kęty.

