
Załącznik nr 15 

do protokołu XXX/2017 

z sesji Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 30 maja 2017r. 

Uchwała nr XXX/199/2017 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 30 maja 2017 roku 
   
 
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji 
celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. 
zm.), uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Lichnowy”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIX/191/2017 Rady Gminy 
Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i 
rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 2 dodaje się ust. 4a o następującym brzmieniu: „Pomoc de minimis może być 
udzielana stosownie do czasu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013tj. do dnia 31.12.2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-
miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.” 
 

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie :  
„Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do 
dostarczenia wraz z wnioskiem: 
a) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady  

Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji   przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z  2010 r., Nr 53, poz. 
311 z póź. zm.); 

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc  oraz  w ciągu 2 poprzedzających  go lat podatkowych albo oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie.” 
 

3) § 5 ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie : „wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o pomoc  oraz  w ciągu 2 poprzedzających  go lat 
podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.” 
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§ 2. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 
 
                                                                                                                    Zbigniew Rybicki 
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Uzasadnienie 
 
Rada Gminy Lichnowy Uchwałą nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 
kwietnia 2017 roku przyjęła zasady udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lichnowy. 
 
Przedmiotowa Uchwała została zgłoszona Prezesowi UOKiK na podstawie art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 z późn. zm.), który pismem z dnia 28 kwietnia 
2017r. wniósł zastrzeżenia co do jej treści. 
 
W celu zapewnienia zgodności uchwały z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
przejrzystości zasad udzielania pomocy, należy wprowadzić zmiany w treści uchwały, 
zgodnie z przedstawionymi uwagami. 
 
 
 

 

Wójt Gminy Lichnowy 
 
         Jan Michalski 

 


