
UCHWAŁA NR XIX/452/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z 
zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ciepła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 
1146, poz. 1322, poz. 1146 z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 
1045, poz. 1223,  poz. 1434, poz. 1593, poz. 2278); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/80/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej 
rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie 
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła wprowadza się następujące zmiany w załączniku 
do Uchwały:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi horyzontalną pomoc publiczną w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska z dnia 21 
grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015  r., poz. 2250), pomoc de minimis w rolnictwie lub 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 Nr 352 z 24. 12. 2013), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 
warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i w 
polskim ustawodawstwie.”;

2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedmiotowa dotacja 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 Nr 352 z 24. 12. 2013), pomoc publiczną w 
rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska z dnia 21 
grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015  r., poz. 2250).”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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