
 

 

UCHWAŁA NR III/30/2019 

RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej 

emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, ze zm.) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały nr II/26/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, 

polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, 

realizowanych na terenie Gminy Złotoryja, wprowadza się zmianę w § 6 pkt 5 lit. a, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy  

de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc  

oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Parański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2019 r.
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