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Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz 

z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych 
na terenie Gminy Popielów” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną 
termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz 
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” 
stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną 
termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz 
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, wykorzystująca 
nieruchomość tylko na cele mieszkaniowe i nie prowadząca działalności gospodarczej 
na powierzchni nieruchomości objętej dofinansowaniem, która złożyła deklarację woli 
przystąpienia do projektu, poddała się ankietyzacji oraz u której została przeprowadzona 
uproszczona ocena energetyczna budynku.”. 

2. W § 2 uchyla się ust. 3. 

3. W § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„Dotacja nie stanowi pomocy publicznej i pomocy de minimis.”. 

4. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu zgodnie z zapisami 
§ 1 ust. 1 pkt 12.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
Opracował: Referat BOŚ 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu wprowadza się zmiany polegajace 
na nadaniu nowego brzmienia § 2 ust. 2, uchyleniu § 2 ust. 3 oraz dodaniu § 4 ust. 7. 

Ponadto poprawia się oczywistą omyłkę pisarską w § 5 ust. 5. 

Projekt uchwały został przedłożony celem wniesienia ewentualnych uwag Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta.
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