
UCHWAŁA NR XXXVI/296/18
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 9 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 
Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności 
pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenia emisji innych substancji 
stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Gminie Sulików, uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XXXIV/290/18 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, 
wprowadza się następujące zmiany:

- w §2 Rozdziału 2 dodaje się pkt 7) o następującym brzmieniu:

„7) panele fotowoltaiczne”,

- §3 Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„1) . Dotacją objęte są źródła ciepła, o których mowa w §2, fabrycznie nowe
i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce 
(muszą posiadać certyfikaty zgodności CE).

2) . Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach 
„Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej 
instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji (w rozumieniu Art. 
2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady
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