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GMINNE DOTACJE DO EKOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Gminne dotacje do ekologicznych przedsięwzięć
Informujemy, iż od dnia 11 stycznia br. można uzyskać z budżetu gminy dofinansowanie na realizację
zadań polegających na:
demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
wymianie starych pieców węglowych na kotły gazowe c.o., olejowe c.o., gazowo-olejowe c.o.,
elektryczne c.o. oraz kotły na biomasę spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością
urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN
303-5:2012 lub ECODESIGN, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę
badawczą,
budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kwota dotacji na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania
modernizacyjnego lub inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przydomowej biologicznej oczyszczalni
ścieków wynosi 2 000,00 zł.
Wysokość dotacji na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest to 600,00 zł do każdej zutylizowanej tony odpadów.
Natomiast kwota dotacji dla zmiany systemu ogrzewania wynosi 50% ceny zakupu ekologicznego
urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.
Dotacja prowadzona jest na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o
udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 grudnia 2018 r., poz. 8264).
Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym określają stosowne regulaminy.
Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego stosownego
wniosku, którego druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz na stronie
internetowej www.siewierz.pl.
Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, pok. 24 lub dzwoniąc pod nr tel. 32 64 99 443, 32 64 99 444,
32 64 99 445.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji.
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