
Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr 215/19 

Zarządu Powiatu Opolskiego  

z dnia 8 marca 2019 r. 

 

 

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

 Na podstawie Uchwały nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób 

fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z budżetu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2018, poz. 3182), Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

Ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu 

ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane  

w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, 

położonych w obrębie granic administracyjnych powiatu opolskiego.   

 

1. Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Opolskiego określa Załącznik do Uchwały nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób 

fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z budżetu Powiatu Opolskiego (Dz.Urz.Woj. Opolskiego 

z 2018, poz. 3182). 

 

2. Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że na realizację w/w zadania publicznego  

w 2019 roku, przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznej: 90.000 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).  

Jednocześnie informuje się, że powyższa kwota może ulec zmianie (zwiększeniu).  

 

3. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: 

 

Starostwo Powiatowe w Opolu 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

pokój nr 4 (kancelaria) 

 

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Uchwały  

nr 215 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 marca 2019 r. 

 

5. Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według 

daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa  w pkt 2. 

 

 

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.powiatopolski.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, 

a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl 

http://www.bip.powiatopolski.pl/
http://www.powiatopolski.pl/

