
UCHWAŁA NR XXXV-76/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad 
finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie 

Gminy Wołomin 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1170), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej 
w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r.( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 7133) zmienionej uchwałą Nr XXV-
168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 11918), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie 
od 2 stycznia do 31 marca każdego roku budżetowego"; 

2) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje 
udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie przepisy niniejszego 
regulaminu obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r., natomiast pomoc de minimis 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r."   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie 

 
 

Marek Górski 
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