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UCHWAŁA NR XXVII/185/2021
RADY GMINY OSTASZEWO
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Ostaszewo na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej emisji na
terenie Gminy Ostaszewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 400 a pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Rada Gminy Ostaszewo
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostaszewo na realizację
przedsięwzięć związanych z ograniczaniem
niskiej emisji na terenie Gminy Ostaszewo
(Dz.Urzęd.Woj.Pomorskiego z 2021 r. poz. 4342) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: „ 1. Szczegółowe warunki przyznawania
dotacji:
1) dotacja dla dotowanego na dany lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny o chrakterze mieszkalnym
przysługuje tylko raz;
2) w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza udzielone
dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami 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.Urz.L 352 z 24.12.2013, L352/1-L352/8).
Możliwość udzielenia pomocy de minimis zgodnie z okresem obowiązywania Rozporządzenia 1407/2013
tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do dnia 30 czerwca 2024 r., które zostało znowelizowane
Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2020/972 z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.Urz.EU L nr 352 z 24.12.2013 r.
str. 3);
3) jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym jej udzielenie następuje z uwzględnieniem
warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L nr 352 z 24.12.2013 r. str. 9 z późn.
zm.);
4) jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury udzielona będzie zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) (nr Dz.Urz.L 190 z 28.06.2014 r. z późn. zm.) z dnia
28.06.2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury (Dz.Urz.L 190 z 28.06.2014 r. z późn.zm.);
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5) podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołóstwa,
ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie jest zobowiązany
przedłożyć, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743):
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. poz. 311 z późn.
zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz.U.
poz. 810).".
2. § 7 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: "Wniosek należy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy Ostaszewo do dnia 30 kwietnia każdego roku".
3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Ostaszewo na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy
Ostaszewo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Wójtowicz

