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UCHWAŁA NR LXIV.555.2018
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska, związanych z usuwaniemi unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.#) Rada Miejska
w Brwinowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”, wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do
nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, tj. prawo własności, prawo użytkowania
wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe, a w przypadku gdy ww. tytuł prawny do nieruchomości
przysługuje kilku osobom – ich pisemną zgodę”,
2. W § 3 w ust. 2 pkt 3 skreśla się.
3. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem 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 str.1).Warunkiem udzielenia dotacji jako
pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie jest:
1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w:
a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 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 str.1),
b) Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352,
z 24.12.2013, str. 9).
2) przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc oraz 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 informacji określonych odpowiednio w :
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a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.),
b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810 ze
zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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