
  Uchwała nr 1525/21 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 4 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia w 2021 roku naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych 

dla osób fizycznych z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza  

 

Na podstawie z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 pkt 1) lit. a i ust.5 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 1219  

z późn. zm.), art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.  920), Uchwały nr XLV/316/18 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie  zasad udzielania dotacji 

celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie 

powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3182), Uchwały  

nr XXVI/185/20 z  dnia 21 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3647), 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 
 

1. Ogłasza się w 2021 roku nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób 

fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

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

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

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Budownictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Opolskiego 
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3. Krzysztof Wysdak 
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