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WYMIEŃ PIEC, WEŹ DOTACJĘ

Wymień piec, weź dotację
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia br. można uzyskać z budżetu gminy dofinansowanie na realizację
zadania polegającego na wymianie starego pieca węglowego (kopciucha) na kocioł gazowy c.o., olejowy
c.o., gazowo-olejowy c.o., elektryczny c.o. oraz kocioł na biomasę spełniający wszystkie parametry
związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadający 5 klasie
normy PN-EN 303-5:2012 lub ECODESIGN, który uzyskał certyfikat wystawiony przez akredytowaną
jednostkę badawczą.
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.
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 w zakładce Urząd → Gminne dotacje ekologiczne.
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.
Problem zanieczyszczenia powietrza nie jest obojętny władzom samorządowym, dlatego też Gmina
Siewierz wspomaga mieszkańców w walce ze smogiem od 2011 r.
Od tego czasu z dotacji skorzystało już 312 gospodarstw domowych. Łączna suma udzielonych dotacji
opiewa na kwotę ponad 890 000,00 zł i w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:
Rok Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków Kwota dotacji w zł
2011

22

33 000,00

2012

12

18 000,00

2013

14

21 000,00

2014

3

4 500,00

2015

8

12 000,00

2016

6

7 500,00

2017

63

225 547,74

2018

55

180 931,38

2019

56

159 477,21

2020

73

228 451,65

Z ww. danych wynika, iż z roku na rok coraz więcej mieszkańców naszej gminy decyduje się na

zmianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne, szczególnie ogrzewanie gazowe. Fakt ten jest
zadowalający i świadczy o wzrastającej świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Siewierz.
Zaznaczyć należy, iż dotacja z budżetu gminy nie jest jedyną formą wsparcia finansowego o jaką mogą
ubiegać się mieszkańcy. W ramach podpisanego przez Gminę Siewierz i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienia na obsługę programu
priorytetowego "Czyste Powietrze", mieszkańcy Gminy Siewierz mogą liczyć na pomoc pracowników
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach ww.
programu.
Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz służą pomocą mieszkańcom przy:
rejestracji na portalu beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku o dofinansowanie w formie
elektronicznej,
kompletowaniu załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie,
odesłaniu wniosku o dofinansowanie w formie papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Co więcej, w ramach
podpisanego porozumienia, w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz zostało utworzone stanowisko
komputerowe z dostępem do internetu, umożliwiające złożenie mieszkańcowi przy pomocy
pracownika urzędu wniosku o dofinansowanie w ramach programu oraz jego wydruk.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji.
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