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UCHWAŁA NR LIII/344/2018
RADY GMINY W SULMIERZYCACH
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych
źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22
oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r. poz. 799, poz. 650, poz. 1356) uchwala się, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Sulmierzyce” stanowiącym załącznik do uchwały Nr LI/325/2018 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) Przedsiębiorcy – przez co rozumie się wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną i niezależnie od
źródeł ich finansowania (art. 1 Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)”;
2) zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych
w Regulaminie uprawniony jest Wnioskodawca, będący:
1) podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, to jest:
a) osoba fizyczna,
b) wspólnota mieszkaniowa,
c) osoba prawna,
d) przedsiębiorca;
2) jednostką sektora finansów publicznych będącą gminną osobą prawną.
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2. W okresie do 31 grudnia 2020 r. w przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji właściciela nieruchomości, na której znajduje się budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, udzielona dotacja celowa będzie stanowiła pomoc de minimis w rozumieniu 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 z 24.12.2013 r.). Zgodnie z art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 362) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – aktualny wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minims zostanie udostępniony w dniu opublikowania na stronie internetowej www.sulmierzyce.info ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji jako załącznik do tego ogłoszenia;
2) 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 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 311 ze zm.) – aktualny wzór formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis zostanie udostępniony w dniu opublikowania na stronie internetowej www.sulmierzyce.info ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji jako załącznik do
tego ogłoszenia”;
3) zmienia się treść § 8 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku ubiegania się o dotację na realizację przedsięwzięcia określonego w § 4 ust 1 – audyt lub analizę bilansu cieplnego budynku wraz z obliczonym efektem ekologicznym uwzględniającym następujące wskaźniki [Mg/rok] – pył całkowity, pył PM 10,
pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx, zapotrzebowanie na energię brutto [GJ/rok]”.
§ 2. W załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt IX Załączniki do wniosku pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku wraz z obliczonym efektem ekologicznym uwzględniającym następujące wskaźniki [Mg/rok] – pył
całkowity, pył PM 10, pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx, zapotrzebowanie na energię brutto
[GJ/rok]”;
2) w pkt IX Załączniki do wniosku po pkt 6, dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „W przypadku ubiegania się o
udzielenie dotacji właściciela nieruchomości, na której znajduje się budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej:
- zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kruszyński

