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GMINNE DOTACJE DO EKOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informujemy, iż od 17 marca br. można uzyskać z budżetu gminy dofinansowanie na realizację zadań
polegających na:

demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
wymianie starego, nieefektywnego kotła na nowe ekologiczne źródło ciepła (kocioł na eko-groszek z
automatycznym podajnikiem paliwa, spełniający wymagania 5 klasy emisji wg kryteriów zawartych
w normie  PN EN 303-5:2012,  kocioł  gazowy,  kocioł  olejowy,  kocioł  gazowo  -  olejowy,  kocioł
elektryczny, kocioł na biomasę).
budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja prowadzona będzie na podstawie Uchwały Nr XXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji  celowej  osobom fizycznym określają stosowne regulaminy.  Na
realizację ww. zadań Gmina Siewierz w budżecie na rok 2017 przeznaczyła kwotę 80 tys. zł. Podstawą do
udzielenia  dotacji  będzie  złożenie  wniosku,  którego druk jest  dostępny w tutejszej  Urzędzie  oraz  w
Biuletynie  Informacji  Publicznej  bip.siewierz.pl  w zakładce Urząd Miasta i  Gminy Siewierz  → Wzory
formularzy do pobrania → Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Więcej  informacji  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 99 445,

Serdecznie zachęcamy osoby fizyczne do skorzystania z dotacji.
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
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