
ZARZĄDZENIE NR B.0050.84.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ 
- wymiana kotłowni węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet) na terenie gminy Bieruń w celu 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu pn. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ - wymiana 
kotłowni węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet) na terenie gminy Bieruń w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do środowiska” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.
§ 2.Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1, jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Bieruń na 
temat projektu pn. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ - wymiana kotłowni węglowych na gazowe lub 
biomasowe (pellet) na terenie gminy Bieruń w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska”.
§ 3.Konsultacje przeprowadza się na terenie Gminy Bieruń i dotyczą one całego obszaru Gminy.
§ 4.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkujące na terytorium Gminy Bieruń, 
zainteresowane przedmiotem konsultacji.
§ 5.Osoba wyrażająca swoją opinię w ramach konsultacji społecznych winna ujawnić swoje imię i nazwisko.
§ 6.Określić termin:

1) rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 23.04.2018 r.

2) zakończenia konsultacji społecznych na dzień 07.05.2018 r.

§ 7.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania ankietowego, wzór ankiety stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia. W celu wypełnienia ankiety należy ją pobrać z Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (Zakładka "Konsultacje społeczne"), 
wypełnić, a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii (ul. Rynek 14, 43-
150 Bieruń, parter) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@um.bierun.pl. 
§ 8.Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1) informacje na temat przedmiotu konsultacji zawiera ankieta, która wraz z zawiadomieniem 
o konsultacjach społecznych zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, a także na stronie internetowej Gminy.

2) dodatkowych informacji będzie udzielało Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
(ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, II piętro, pokój nr 25) w dniach i godzinach urzędowania.

§ 9.Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, który podlega opublikowaniu 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
§ 10.Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje 
mają charakter opiniodawczy.
§ 11.Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
§ 12.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.84.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Ankieta

Urząd Miejski w Bieruniu

ul. Rynek 14

43-150 Bieruń

Gmina Bieruń planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ 
NATURĘ - wymiana kotłowni węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet) na terenie gminy Bieruń w celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.

Celem Projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw 
stałych w budynkach zgłaszanych przez Grantobiorców. Projekt będzie polegał na demontażu nieefektywnych 
ekologicznie pieców/kotłów/palenisk łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności 
ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem, wraz z niezbędnymi pracami w zakresie 
dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

W projekcie przewiduje się dofinansowanie zakupu i nowoczesnego efektywnego ekologicznie źródła ciepła 
do ogrzewania budynku jednorodzinnego jak:

a.Kocioł na gaz ziemny lub propan butan,

b.Kocioł na pellet (biomasę).

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn.: „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ - wymiana kotłowni 
węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet) na terenie gminy Bieruń w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do środowiska” stanowi załącznik do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Projektu pn. „OKAŻ 
KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ - wymiana kotłowni węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet) na terenie 
gminy Bieruń w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska”.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy uważa Pan/Pani, że realizacja Projektu opisanego powyżej, mającego na celu zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach zgłaszanych 
przez Grantobiorców, jest zasadna?

TAK NIE

Miejsce na ewentualne uwagi, wnioski, opinie:
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/Imię i nazwisko/

.......................................................

Bieruń, dnia ………………………………

Wypełnioną ankietę należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii ogólnej (parter) lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres: urząd@um.bierun.pl w terminie do 07.05.2018 r. Uwagi złożone lub 
przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
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