
Uchwała nr  XXVII / 319 /  2009 
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia  24 listopada 2009 r. 
 
 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/495/2006 z dnia 20 października 2006 roku  
w sprawie dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego 

poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji  
na lata 2007- 2009. 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 
400 ust.1, art. 406 ust.1 pkt  7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późn. zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 
 
  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala 

 
§ 1 

W Uchwale nr XXXVIII/495/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie dofinansowania do 
inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska 
zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji na lata 2007- 2009., zmienia się „Regulamin 
dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł ciepła ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pawłowice” będący załącznikiem do wymienionej uchwały 
w następującym zakresie: 
1. zapis  § 7 otrzymuje brzmienie:  

1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy w ciągu 7 dni od daty 
ich złożenia. 

2. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje wizji w budynku mieszkalnym, potwierdzając 
wykonanie inwestycji spisanym protokołem. 

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku na podstawie spisanego protokołu jest podstawą 
do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Wójtem Gminy a wnioskodawcą. 

4. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 
przewidzianych w budżecie na ten cel w danym roku, umowy o dofinansowaniu będą 
realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 

2. zapis  § 8 otrzymuje brzmienie: 
1. Wypłata kwoty dofinansowania wymienionej w umowie o której mowa w  § 7 pkt 3 następuje 

 w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem posiadania środków 
przeznaczonych na ten cel na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

2. Ostateczną datą decydującą o przyznaniu dofinansowania jest data podpisania umowy 
wymienionej w § 7 pkt 3 

3. Osoby uprawnione do dofinansowania wymienione w § 1 mogą ubiegać się o dofinansowanie 
tylko jeden raz na ten sam budynek jednorodzinny lub mieszkanie. 

 
§2 

1. Wnioski złożone od 1 października 2009 roku będą rozpatrywane z uwzględnieniem zmian  
wymienionych  w § 1 w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały. 

2. Pozostałe zapisy Uchwały nr XXXVIII/495/2006 z dnia 20 października 2006 roku nie ulegają 
zmianie. 

  
§3 

Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 



 
  

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/495/2006 z dnia  
20 października 2006 roku w sprawie dofinansowania do inwestycji służących ochronie 
powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza 

ze źródeł niskiej emisji na lata 2007- 2009. 

 

 
 

W związku z planowanymi zmianami w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska dotyczącej m.in. likwidacji Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, konieczne stało się dostosowanie obecnie obowiązującej uchwały do planowanych zmian, 
które mają wejść w życie 1 stycznia  2010 roku. Proponowane zmiany do ustawy mogą spowodować 
brak możliwości prawnych wypłat dofinansowania obecnie złożonych wniosków w IV kwartale 
2009  roku.  
 
 


