
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Oleśnica nr XXXVII/297/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Oleśnica na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Gminy Oleśnica nr XXXVII/297/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu 

określającego zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica; ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. pod poz. 6238, w § 3 ust. 2 uchwały: 

zamiast: 

„2. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu 

prawa konkurencji (w tym polegającą na prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie) dotacja – 

w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi 

pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami odpowiednio do dnia 20 czerwca 

2021 r.: 

1) 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. UE L 352/1 

z 24.12.2013., str. 1 z późn. zm.), lub 

2) rozporządzenia Komisji (UE) 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 352 z 24.12.2013 str. 9, z póź. zm.).”, 

powinno być: 

„2. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu 

prawa konkurencji (w tym polegającą na prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie) dotacja – 

w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi 

pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami odpowiednio do dnia 20 czerwca 

2024 r.: 

1) 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. UE L 352/1 

z 24.12.2013., str. 1 z późn. zm.), lub 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 329



2) rozporządzenia Komisji (UE) 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 352 z 24.12.2013 str. 9, z póź. zm.).”. 

 

Z up. Wojewody Dolnośląskiego 

I Wicewojewoda Dolnośląski: 

Jarosław Kresa 
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