
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/812/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania 
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. 2020 r. poz. 920) oraz art. 403 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną", zmienionej uchwałą Nr XX/531/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości 
na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy 
wnioskodawcy - to dotacja ta będzie stanowiła pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis - Dz.U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r. 
(zm.: rozporządzenie Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. - Dz. Urz. UE L 215/3 
z 7.07.2020 r.).”; 

2) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dotacje stanowiące pomoc de minimis udzielane będą do dnia 30 czerwca 2024 r.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 5 stycznia 2021 r.

Poz. 47
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