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URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII
telefon, fax: 33 49 71 717
  
email: ose@um.bielsko.pl

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Podstawa prawna

Dotacje przyznawane są zgodnie z Regulaminem określającym zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną w Bielsku-Białej. 
Regulamin został przyjęty uchwałą nr V/63/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 8 marca 2011r.

2.	Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

3.	Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 
Wzór wniosku można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 - Ochrona Środowiska i Energii.
Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) uchwalony na dany rok budżet miasta może być przeznaczony na pokrycie kosztów zadań zrealizowanych w tymże roku.

4.	Opłaty

bez opłat

5.	Tryb odwoławczy

nie przysługuje


6.	Uwagi

Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zmianami) do zadań gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie obejmującym:
	przedsięwzięcia związane z ochroną wód

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej
przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi
wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych 
z dostępem do informacji o środowisku
przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii
wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów  
i biopaliw ciekłych
 wspieranie ekologicznych form transportu
 działania  z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności  prowadzenie gospodarstw  rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie        terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
 profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska
 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi
 przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepdlegających zwrotowi
 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej
 współfiansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009r. nr 19, poz. 100 ze zmianami)
 inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 
 z  zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Do zadań powiatu należy  finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w zakresie, o którym mowa w pkt 1-19 i prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).  



8.	Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:
	Wydział Ochrony Środowiska i Energii:	telefon  33 4971 717

	           telefon  33 4971 514

	
	Biuro Obsługi Interesanta		           telefon  33 4971 808


