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Informacja o naborze wniosków na dotacje do inwestycji
ekologicznych planowanych do realizacji w 2022 roku
Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że w terminie od 1 października do 15
listopada 2021 r. włącznie, przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie
z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w
2022 r., a polegających na:
●

●

●

ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez zastąpienie niskosprawnych pieców
węglowych piecami gazowymi, olejowymi, elektrycznymi; podłączenie budynku do
sieci ciepłowniczej; wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, takich jak
systemy solarne lub pompy ciepła),
uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej (poprzez likwidację zbiorników na
nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza
grawitacyjnego bądź ciśnieniowego; wykonanie przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza obszarem aglomeracji),
zwiększeniu retencji wód opadowych na terenie miasta poprzez realizację
systemów do gromadzenia wód opadowych i ograniczania ich odpływu w miejscu
powstawania (poprzez zakup i montaż bądź wykonanie zbiorników i infrastruktury
technicznej do magazynowania (retencjonowania) i wykorzystania wód opadowych
lub przeprowadzenie prac instalacyjno-remontowych umożliwiających
dostosowanie wyłączonych z eksploatacji osadników na nieczystości ciekłe, bądź
przydomowych oczyszczalni do funkcji magazynowania (retencjonowania) i
wykorzystania wód opadowych).

O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
(w tym osoby fizyczne), które są posiadaczami mieszkalnych budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych w granicach
administracyjnych Gminy Cieszyn.

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Cieszyna (www.cieszyn.pl).
Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego na parterze budynku Ratusza, w godzinach
pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Cieszynie,
Rynek 1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do
Urzędu).
Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 117, tel. 334794271,
334794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

Formularz wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2022 roku stanowi załącznik do artykułu
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
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