
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/629/20 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji  

do finansowania 

Na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 z późn. zm.), w zw. z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 w zw. z art. 91 i 92 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), po przeprowadzeniu konsultacji 

w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad 

i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r.   

poz. 3534) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3a. otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 przez 

podmiot  prowadzący działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona 

jest działalność gospodarcza udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje 

z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) na zasadach określonych w rozporządzeniu 

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. 

z późn. zm.). 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, na której 

prowadzona jest działalność gospodarcza ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do 

złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 

podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis 

w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie. 
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b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia 

pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – zgodnie ze wzorem 

określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z póżn. 

zm.)”. 

2. § 10. otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Dotacje celowe stanowiące pomoc de minimis udzielane będą do dnia 

31.12.2023 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 

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

Województwa Śląskiego i obowiązuje dla wniosków wpływających od dnia 1.01.2020 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 
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