
 

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna 

Cele projektu: 

Celem głównym projektu jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków  

i poprawy stanu środowiska oraz poprawa standardu życia mieszkańców. Projekt przyczyni się do 

ochrony stanu czystości wód oraz do zachowania wartości środowiskowych. 

Cele społeczne to: zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji i sieci wodociągowej, 

zapewnienie oczyszczania ścieków i dostęp do wody o dobrych parametrach, ograniczenie ryzyka 

skażenia epidemiologicznego i ograniczenie bezrobocia. 

Planowane efekty: 

Liderem projektu jest Gmina Jasienica Rosielna, a partnerem Gmina Brzozów. Wartość 

dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 25 mln zł. Jedno z 7 działań projektowych stanowi 

budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. W tej miejscowości powstanie sieć o długości 24 km 

390 m, co definitywnie rozwiąże sprawę kanalizacji sanitarnej. Sieć zostanie podpięta do 

oczyszczalni ścieków w Bliznem. Gmina Brzozów współfinansuje w wysokości 30 procent 

rozbudowę tejże oczyszczalni.  Oprócz budowy kanalizacji w Starej Wsi i prac w oczyszczalni 

ścieków w Bliznem, projekt obejmie również: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Jasienica Rosielna i Wola Jasienicka, przebudowę kanalizacji w Bliznem oraz budowę sieci 

wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Jasienicy Rosielnej. 

Wartość projektu: 

Wartość całego projektu: 46 235 424,02 zł, szacowana wartość budowy kanalizacji w Starej Wsi 

to ponad 10 mln 250 tys. zł. 

Wkład Funduszy Europejskich: 

Wartość dofinansowania dla całego projektu: 23 963 481,96 zł - 85% wydatków kwalifikowanych: 

28 192 331,72 zł. Szacowana wartość dofinansowania dla zadania obejmującego budowę 

kanalizacji w Starej Wsi to powyżej 5 mln 318 tys. zł.  

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona 

Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.  

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 6 października 2016 r. Na początku 2017 roku Gmina 

Jasienica Rosielna, jako lider projektu rozpocznie proces udzielania zamówień (procedury 

przetargowe). Planowany termin rozpoczęcia robót w Starej Wsi to 2-3 kwartał przyszłego roku.  

Całe przedsięwzięcie potrwa do końca 2020 r. 


