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Szanowni Mieszkahcy

Gminy D^bowiec

Gmina D^bowiec we wspotpracy ze Zwi^zkiem Gmin Dorzecza Wistoki realizuje wspolny

Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin

nalezqcych do Zwi^zku Gmin Dorzecza Wisiokr wspotfinansowany ze 6rodk6w Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „6rodowisko,

Energia i Zmiany kiimatu", Obszar programowy: Ktimat.

W ramach Projektu zaplanowano dostaw^ i montaz zbiornikbw na deszczowk^ dta mieszkancow.

Realizacja zadania przyczyni si^ m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, lagodzenia

skutkow suszy i zmian kiimatu, rozwoju i promocji rozwi^zan w zakresie matej retencji na obszarze

obj^tym Projektem, a takze oszcz^dnosci zasobow wodnych.

Proponujemy Panstwu mozliwo^c uczestniczenia w ninlejszym Projekcie, w ramach ktorego

pianowana jest dostawa 1 montaz Zestawu skladaj^cego si^ z dekoracyjnego zbiornika naziemnego

na deszczowkQ o pojemnosci ok. 650 I wraz z elementami przyt^czenia do rury spustowej oraz do

rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pomp^ ogrodowq wraz z w^zem i zestawem

zraszaj^cym.

Szczegolowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokoSd dofinansowania

oraz procedura zgtaszania si^ do Projektu okreSlone s^ w Regulaminie i umowie z mieszkahcem.

Informacje o Projekcie mozna uzyskad w Urz^dzie Gminy D^bowlec tel. 13 4413028 lub

wZwI^zku Gmin Dorzecza WIstoki tel. 134437020.

Z powazaniem

W6jt Gminy D^bowie^ ̂  ̂

(arcin.hd.l^k



Zestawienie ilosci zbiornikow na deszczowk^ dia mieszkancow w poszczegolnych Gminach
uczestniczgcych w Projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na
terenie gmin nalezqcych do Zwiqzku Gmin Dorzecza Wisloki" wspotfinansowanym ze srodkow
Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, w ramach Programu
„Srodowisko, Energia, Zmiany klimatu", Obszar programowy: Klimat

Zbiorniki dIa mieszkancow
llosc Zestawow

[szt.]

Gmlna Brzostek 67

Gmina Brzyska 36

Gmlna Chorkowka 78

Gmina Czarna 59

Gmina D^bica 117

Miasto D^bica 237

Gmina D^bowlec 51

Gmina Jaslo 78

Miasto Jasto 100

Gmina Jedlicze 40

Gmina S^kowa 20

Gmina Skotyszyn 50

Gmina Szerzyny 35

Gmina Zyrakow 55


