
UCHWAŁA NR XXXVII/416/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze 

środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318), art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r.  poz. 40 i 47) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) uchwala się, co następuje: 

§ 1. §  1.  W uchwale nr XV/198/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych 
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: “5. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 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. UE L 
352 z 24.12.2013).”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:      “§ 7. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de 
minimis, jej przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
J. Gadzińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 1956
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