
UCHWAŁA NR XLIII/266/2022 
RADY GMINY GODÓW 

z dnia 28 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację 
przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Zapora 

antysmogowa - walka ze smogiem w Gminie Godów" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 5, pkt 21 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 

Rada Gminy Godów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach 
mieszkalnych w ramach projektu pn. "Zapora antysmogowa - walka ze smogiem w Gminie Godów", 
zmienionej Uchwałą Rady Gminy Godów nr XXXII/195/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Rady 
Gminy Godów nr XXXV/219/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Godów nr 
XXXVIII/237/2021z dnia 29 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 ust. 2 pkt 9) załącznika nr 1do Uchwały Rady Gminy Godów nr XXXV/188/2021 z dnia 29 marca 
2021 r. otrzymuje nowe brzmienie: "minimalny standard efektywności energetycznej budynku  

– za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek 
warunku wskazanego w ppkt a) lub b) 

a) Warunek I. budynek, w którym wykonano, po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jeden rodzaj niżej 
wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych 
budynku (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych 
budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.:  

- docieplenie ścian zewnętrznych, lub 

- docieplenie stropów, lub 

- docieplenie podłóg na gruncie, lub 

- docieplenie fundamentów, lub 

- docieplenie stropodachów, lub 

- docieplenie dachów, lub 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;  lub budynek, w którym 
przeprowadzono prace termomodernizacyjne wcześniej zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.); 

b) Warunek II. budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub budynek, 
wybudowany na podstawie wcześniej wydanej decyzji zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.)" 

2. §5 ust. 7 pkt 4) załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Godów nr XXXV/188/2019 z dnia 29 marca 
2021 r. otrzymuje nowe brzmienie: "dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów załącznika nr 2 do 
regulaminu, w tym dla kotłów na paliwo stałe dokument potwierdzający zgodność produktu z wymogami 
wynikającymi z rozporządzenia dot. ekoprojektu, wydany przez upoważniony organ" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Antoni Tomas 
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