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Poz. 3057
UCHWAŁA NR LIX/400/2018
RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) art. 400 a ust 1 pkt 8, pkt 9, i 22 oraz w związku
z art. 403 ust.2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK oraz MRiRW uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Dotacje celowe mogą być udzielane na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska tj.:
1) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w przypadku braku możliwości
technicznego podłączenia ich do kanalizacji sanitarnej lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione;
2) Usuwanie (demontaż, transport i unieszkodliwianie)
budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych;

pokryć dachowych zawierających azbest na

3) Budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii
w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła o mocy do 40kW;
4) Zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:
a) ogrzewanie gazowe;
b) ogrzewanie elektryczne;
c) ogrzewanie olejowe;
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
e) pompy ciepła;
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f) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające
dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry
związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie
normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę
badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały
certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
g) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze
sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PNEN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą
o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat
wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą”;
2) § 3 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:” 2. Kwota przyznanej dotacji wynosi:
1) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje
się zbiorowego odprowadzenia ścieków: 80 % wartości inwestycji, nie więcej niż 8 000 zł;
2) dla usuwania pokryć dachowych zawierających azbest 80 % kosztów związanych z realizacją inwestycji
w zakresie obejmującym demontaż, transport i unieszkodliwianie eternitu, nie więcej niż 5 000 zł;
3) dla budowy urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii
w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła: 60% wartości inwestycji,
nie więcej niż 5 000 zł;
4) dla zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:
a) ogrzewanie gazowe;
b) ogrzewanie elektryczne;
c) ogrzewanie olejowe;
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
e) pompy ciepła;
f) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające
dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry
związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie
normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę
badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały
certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
g) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze
sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN
303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą
o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat
wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą: dofinansowanie wynosi 50% wartości inwestycji,
nie więcej niż 3 000 zł”.
3) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu
Beata Subocz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/400/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
WNIOSEK
1 o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu
2ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………...................
Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu:…………………………………………………………
Telefon: …………………………….. NIP:…………………………………………................................
Dokument tożsamości …………………......…… seria ………............. numer…......................................
…………………......…… seria ………............. numer…..............................................
NIP. .............................. PESEL ...................................Wydany przez .................................................................
NIP. .............................. PESEL ...................................Wydany przez ..................................................................
I. Rodzaj przedsięwzięcia:
- przydomowa oczyszczalnia ścieków
- wymiana pokryć dachowych zawierających azbest
- budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej w szczególności: kolektory słoneczne, instalacje
fotowoltaiczne, pompy ciepła i inne: ............................................................................................................
- zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:
a) ogrzewanie gazowe;
b) ogrzewanie elektryczne;
c) ogrzewanie olejowe;
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
e) pompy ciepła;
f) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające dodatkowego
rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze
sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN
303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą
o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat
wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
g) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością
urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012,
które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do
50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną
jednostkę badawczą.
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II. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość:

..................................................................................................................................

Nr działki ewidencyjnej: ..........................................................................................................................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
...................................................................................................................................................................
III. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni, przepustowość,
ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, informacje o ateście lub certyfikacie, parametry techniczne
urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej, typ pieca, liczba obsługiwanych samodzielnych lokali
mieszkalnych, dotychczasowe roczne zużycie opału, dotychczasowy sposób ogrzewania, wielkość
ogrzewanej powierzchni itp.):
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
Przewidywany do osiągnięcia efekt ekologiczny .....................................................................................
Ilość odpadów zawierających azbest (ton/m2)* ………………………………………………………...
Informacja czy udzielona dotacja będzie stanowić pomoc publiczną
…...............................................................................................................................................................
Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe:
…...............................................................................................................................................................
Informacja o sposobie likwidacji istniejącego źródła ciepła:
…...............................................................................................................................................................
IV. Szacunkowy koszty przedsięwzięcia:
1. Łączna kwota przedsięwzięcia: .......................... zł słownie: ......................................................................
2. Źródła finansowania własne: .............................zł ........... %; słownie: .......................................................
3. Udział dofinansowania z budżetu gminy w realizacji inwestycji .................... zł. ............%; słownie:
.................................................................................................................................................................................
V. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:
Data rozpoczęcia …......................................
Data zakończenia ….....................................
VI. Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku):
...............................................................................
□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
Oświadczam, że:
- Zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
- Upoważniam pracowników Urzędu Gminy Reszel do przeprowadzenia kontroli wykonanych prac
i sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego
wniosku oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).
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Potwierdzam prawdziwość danych i informacji przedstawionych we wniosku:
......................................

..........................................................

(data)

(podpis)

Ocena wniosku dokonana przez Komisję ds. rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej:
..................................................................................................................................................…..........
................................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/400/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Wymagane dokumenty do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
oraz sposobu jej rozliczania
1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
1) Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) na cele związane z realizacją inwestycji,
2) Kserokopia Zgłoszenia względnie pozwolenia na budowę (zgodnie z przepisami prawa budowlanego, gdy
jest ono wymagane przed przystąpieniem do realizacji zadania),
3) Kserokopia pozwolenia wodno-prawnego (w przypadku, gdy jest ono wymagane dla realizacji inwestycji),
4) Mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w pkt 2, 3,
5) Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi,
6) Dokumentacja geologiczna pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków określająca przydatność
podłoża gruntowego do wykonania inwestycji określonej w § 2 ppkt. 1,
7) Oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub jego braku,
8) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy
de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311,
z późn. zm.) albo w 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).
9) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
2. Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest:
1) Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) na cele związane z realizacją inwestycji,
2) Kserokopia Zgłoszenia względnie pozwolenia na budowę (zgodnie z przepisami prawa budowlanego, gdy
jest ono wymagane przed przystąpieniem do realizacji zadania),
3) Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi,
4) Kserokopie decyzji zezwalających firmie wykonującej usługi, na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,
5) Zgodę konserwatora zabytków dla obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków,
6) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy
de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311,
z późn. zm.) albo w 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).
7) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
3. Budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej w szczególności: kolektory słoneczne,
instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła:
1) Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) na cele związane z realizacją inwestycji,
2) Kserokopia Zgłoszenia względnie pozwolenia na budowę (zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
gdy jest ono wymagane przed przystąpieniem do realizacji zadania ),
3) Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi,
4) Zgodę konserwatora zabytków dla obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków,
5) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy
de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311,
z późn. zm.) albo w 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).
6) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
4. Zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:
a) ogrzewanie gazowe;
b) ogrzewanie elektryczne;
c) ogrzewanie olejowe;
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
e) pompy ciepła;
f) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane
ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN
303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej
mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez
akredytowaną jednostkę badawczą;
g) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego
spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz
emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały
certyfikat
wystawiony
przez
akredytowaną
jednostkę
badawczą
o zainstalowanej
mocy
do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną
jednostkę badawczą.
1) Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) na cele związane z realizacją inwestycji,
2) Kserokopia Zgłoszenia względnie pozwolenia na budowę (zgodnie z przepisami prawa budowlanego, gdy
jest ono wymagane przed przystąpieniem do realizacji zadania lub zaświadczenia że „wymiana pieca
węglowego na piec gazowy bez zmiany lub wykonania instalacji gazowej nie wymaga zgłoszenia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej ani uzyskania pozwolenia na budowę),
3) Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi,
4) Zgodę konserwatora zabytków dla obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków,
5) Kserokopia dokumentu potwierdzającego ekspertyzę urządzeń grzewczo- kominowych celem wskazania
wolnego przewodu kominowego na podłączenie pieca spalinowego (opinia kominiarska),
6) Zdjęcia dokumentujące obecne urządzenia/e grzewcze ( w formie papierowej lub elektronicznej),
7) Oświadczenie o posiadaniu pieca węglowego/kotła c. o.*
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8) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy
de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311,
z późn. zm.) albo w 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).
9) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

*niepotrzebne skreślić

