INFORMACJA

dotycząca udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu
Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje:

Od dnia 2 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjmowane będą
wnioski w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą realizowane na terenie
Jastrzębia-Zdroju w 2018 roku.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dotacji celowych, osoby ubiegające
się o częściowy zwrot kosztów poniesionych na:







budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych
niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń grzewczych, takich jak: kotły c.o.
opalane gazem, olejem opałowym lub zasilane energią elektryczną, ogrzewanie
elektryczne (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne), niskoemisyjne kotły na paliwo
stałe (węgiel, biomasa),
podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z
zastosowaniem rekuperatora, ogniwa fotowoltaiczne),

w celu uzyskania dotacji, powinny przed realizacją przedsięwzięcia złożyć pisemny
wniosek, w celu zawarcia z Miastem umowy dotacyjnej.

Formularze wniosków można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa (pok. 509, bud A, V piętro), bądź na stronie internetowej
www.bip.jastrzebie.pl/ (Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta - Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Dotacje)
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia, do wyczerpania się w ciągu roku
środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ww. cele.
Zasady dotacji dostępne są na stronie www.bip.jastrzebie.pl (Rada Miasta-uchwały-listopad
2015 r., nr uchwały XVII.164.2015 z dnia 26.11.2015 r.)
Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa tel. 32 4785 326.

Uwaga:

W przypadku kotłów na paliwo stałe (węgiel, biomasa), dotacją mogą być objęte wyłącznie
kotły spełniające minimum standardu emisyjnego zgodnie z klasą 5 pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012.
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