
UCHWAŁA NR XXI/164/21 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/379/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną 

powietrza na lata 2019 - 2023 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr  XXXIX/379/18 z dnia 16 października 2018 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań 
związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023 w § 1 ust.1 punkt 6 otrzymuje brzmienie:  " 6) ogrzewanie 
z kotłem na paliwo stałe, spełniającym standard EKODESIGN, co potwierdza certyfikat wydany przez 
laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą". 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest finansowanie ochrony środowiska poprzez
udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji m.in.
zakresu ochrony powietrza.

Zgodnie z zapisami art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz.1219 ze. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości m. in. poprzez
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na
tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie są one dotrzymywane.

Działania Gminy w tym zakresie powinny przede wszystkim polegać na stworzeniu systemu zachęt, w tym
finansowych, do likwidacji przez mieszkańców kotłów węglowych na bardziej efektywne - proekologiczne (np.
gazowe, olejowe, elektryczne itp.).

Mając powyższe na uwadze w roku 2018 Rada Gminy Pakosławice zdecydowała o wprowadzeniu dotacji
celowej z budżetu Gminy Pakosławice w przedmiocie sprawy.

Wprowadzenie programu dotacji na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie
ogrzewania węglowego na bardziej efektywne (proekologiczne) powinno częściowo przyczynić się do poprawy
jakości powietrza na terenie gminy Pakosławice.

W związku ze zmianą przepisów w zakresie standardów emisyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmiany
zapisów obowiązującego Regulaminu.
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