Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej
oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś
18 maja 2017 roku Gmina Barcin i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z Warszawie podpisały umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneficjentowi
dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0253/16 pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i
Barcin Wieś” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś
priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 310,75 PLN a maksymalna kwota
wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 612 805,02 PLN. Beneficjentowi udzielone zostanie
dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż 1 370 884,26 PLN.
Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa warunków

społeczno-gospodarczych

aglomeracji Barcin poprzez wzrost wyposażenia terenów leżących na obszarze Gminy Barcin
w system kanalizacji sanitarnej.
Cel główny będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych:
• zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego systemu kanalizacji sanitarnej na
terenie aglomeracji,
• osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć
kanalizacji sanitarnej,
• poprawa stanu wód
• poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków,
• poprawa warunków bytowych mieszkańców obszarów objętych Projektem oraz wzrost
atrakcyjności gospodarczej,
• spełnienie wymagań określonych w założeniach krajowych i europejskich dokumentów
horyzontalnych dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności odprowadzania
ścieków.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul.
Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś” zlokalizowane jest na obszarze
Gminy Barcin, położonej województwie kujawsko-pomorskim. Obszar Gminy Barcin, zgodnie z
Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: IX/166/15 z dnia 22.06.2015 r.
wchodzi w skład aglomeracji Barcin.
Na podstawie istniejących niedoborów jakościowych i ilościowych opisanych w studium
wykonalności, określono, iż w zakres inwestycji wchodzić będą następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacjowej o łącznej długości 672 m,
w tym:


Kolektory sanitarne PVC-U o średnicy 200 mm - 525 m



Rurociągi tłoczne PE o średnicy 90 mm - 35 m



Kanały boczne PVC-U o średnicy 160 mm - 25 szt./112 m.



Przepompownia sieciowa – 1 szt.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach o łącznej długości 2324 m, w tym:


Kolektory sanitarne PVC-U o średnicy 200 mm - 1908 m.



Rurociągi tłoczne PE 100 SDR17 PN10 średnicy 110 mm - 40 m.



Kanały boczne PVC-U SN 12 średnicy 160 mm - 77 szt./376 m.



Tłocznia ścieków - 1 szt.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi o łącznej długości 987 m, w tym:


Kolektory sanitarne PVC-U SN 12 średnicy 200 mm SDR 34 kl. S lite - 752 m.



Przewiert sterowany (rurociąg sanitarny) PE typ TS średnicy 200 mm - 14 m.



Kanały boczne PVC-U SN 12 średnicy 160 mm SDR 34 kl. S lite - 37 szt./221 m.

Łącznie, w ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3,98
km, do której podłączonych zostanie 201 mieszkańców.
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do
zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków
pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
W

celu

zgłoszenia

nieprawidłowości

można

wysłać

wiadomość

na

adres

e-mail:

naduzycia.POIS@mir.gov.pl
Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Informacje w tym zakresie dostępne sa na
stronie internetowej pod adresem:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

