
nr wniosku................................ 
/nadaje Urząd/ 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/514/2018 Rady Miasta 

Wisła z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze 
środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy 
Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018-2032. 

 
Proszę o udzielenie dotacji na: 

· Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest* 

· Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest* 

Z nieruchomości przy ul. ………………………………. w Wiśle                                  

(podać dokładny adres nieruchomości objętej wnioskiem). 

 
1.  Właściciel nieruchomości: 

1) Imię i Nazwisko ..................................................................................................... 

 Adres zameldowania: 

    ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

    kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................                

nr telefonu .......................................... 

    seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP** __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

 

2) Imię i Nazwisko ..................................................................................................... 

 Adres zameldowania: 

    ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

    kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................                          

nr telefonu .......................................... 

    seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP** __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

2.  Informacja o nieruchomości objętej wnioskiem: 

     ulica ............................................................ nr domu ............................................... 

nr ewidencyjny działki ................................................................... 

 Inwestor prowadzi działalność gospodarczą na terenie nieruchomości:  

   TAK / NIE* 

3.  Sposób użytkowania obiektu: 

· Mieszkalny* 

· Gospodarczy* 

· Inny* (podać jaki)……………………………………………………………….. 

       



4.  Dokładny opis stanu dotychczasowego: 

I Liczba obiektów objętych wnioskiem  

II Rodzaj materiałów zawierających azbest Powierzchnia 

(m2) 

Masa 

(Mg) 

1 Płyty eternitowe faliste   

2 Płyty eternitowe płaskie   

3 Okładziny ścian   

4 Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.   

5 Inne (podać jakie)   

6 RAZEM   

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem dofinansowania ze środków 
budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wisła przy 
udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

w latach 2018-2032 i  zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

Ponadto oświadczam: 
1. Jestem świadomy, że dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną 

w w/w uchwale, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten cel                          
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           

w Katowicach. 

2. Ja,   niżej    podpisany działając w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celach 

związanych z udzieleniem dotacji oraz jej rozliczeniem z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
.............................................. dnia ...............................  

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

                                 Podpis inwestora 
*niewłaściwe skreślić 
** Dotyczy przedsiębiorców 
Załączniki: 
1. Aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub pisemne 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 
2. W przypadku współwłasności –zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji. 
3. Kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub miejsc składowania wyrobów 
zawierających azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres. 
 
Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis (dotacji) ma obowiązek przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono 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. 311z późn. zm.). 

3) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub oświadczenie                  
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku podatkowym                      
i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie. 
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Szanowni Pa�stwo, 
w zwi�zku z rozpocz�ciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz�dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(zwane dalej Rozporz�dzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie  

o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługuj�cych Pani /Panu prawach z tym zwi�zanych. 

Poni�sze zasady stosuje si� pocz�wszy od dnia 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz�dzie Miejskim  

w Wi�le jest Burmistrz Miasta Wisła, z siedzib� w Wi�le (43-460) na Placu B. Hoffa 3. 

2. Je�li ma Pani/Pan pytania dotycz�ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urz�du Miejskiego w Wi�le, a tak�e przysługuj�cych 

Pani/Panu uprawnie�, mo�e si� Pani/Pan skontaktowa� z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Urz�dzie Miejskim w Wi�le za pomoc� adresu iod@um.wisla.pl. Szczegółowe 

informacje b�d� publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dane osobowe 

(RODO)”, dost�pnej pod adresem:  http://bip.wisla.pl/lista/dane-osobowe-rodo. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowi�zuj�cych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez 

Pani�/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s�: 

a) w celu wypełnienia obowi�zków prawnych ci���cych na Administratorze danych 

osobowych; 

b) w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych  

z kontrahentami; 

c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcze�niej udzielonej przez Pani�/Pana zgody 

w zakresie i celu okre�lonym w tre�ci zgody. 

5. W zwi�zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mog� by�: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonuj�ce zadania publiczne lub działaj�ce na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj� z przepisów 

powszechnie obowi�zuj�cego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzaj� dane osobowe dla 

których Administratorem jest Burmistrz Miasta Wisła. 

6. Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane przez okres niezb�dny do realizacji celów 

okre�lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowi�zuj�cego prawa. 

7. W zwi�zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuj� Pani/Panu nast�puj�ce 

uprawnienia: 

a) prawo dost�pu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do ��dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

s� nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do ��dania usuni�cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), je�eli 

przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególno�ci w przypadku gdy: 

� dane nie s� ju� niezb�dne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

� osoba, której dane dotycz�, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 



� osoba, której dane dotycz� wycofała zgod� na przetwarzanie danych osobowych, która 

jest podstaw� przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych, 

� dane osobowe przetwarzane s� niezgodnie z prawem, 

� dane osobowe musz� by� usuni�te w celu wywi�zania si� z obowi�zku wynikaj�cego 

z przepisów prawa; 

d) prawo do ��dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

� osoba, której dane dotycz� kwestionuje prawidłowo�� danych osobowych, 

� przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz�,  

� sprzeciwia si� usuni�ciu danych, ��daj�c w zamian ich ograniczenia, 

� Administrator nie potrzebuje ju� danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotycz�, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze�, 

� osoba, której dane dotycz�, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s� nadrz�dne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy ł�cznie spełnione s� nast�puj�ce 

przesłanki: 

� przetwarzanie danych odbywa si� na podstawie umowy zawartej z osob�, której dane 

dotycz� lub na podstawie zgody wyra�onej przez t� osob�, 

� przetwarzanie odbywa si� w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy ł�cznie spełnione s�

nast�puj�ce przesłanki: 

� zaistniej� przyczyny zwi�zane z Pani/Pana szczególn� sytuacj�, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

� przetwarzanie jest niezb�dne do celów wynikaj�cych z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron� trzeci�, z wyj�tkiem 

sytuacji, w których nadrz�dny charakter wobec tych interesów maj� interesy lub 

podstawowe prawa i wolno�ci osoby, której dane dotycz�, wymagaj�ce ochrony danych 

osobowych, w szczególno�ci gdy osoba, której dane dotycz� jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si� na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofni�cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni�cie to nie ma wpływu na zgodno��

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni�ciem,  

i zgodnie z obowi�zuj�cym prawem. 

9. W przypadku powzi�cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz�dzie 

Miejskim w Wi�le Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego wła�ciwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si� na podstawie zgody osoby, której 

dane dotycz�, podanie przez Pani�/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

11. Podanie przez Pani�/Pana danych osobowych jest obowi�zkowe w sytuacji gdy przesłank�

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi�dzy stronami umowa. 

12. Dotycz�ce Pani/Pana dane osobowe mog� by� przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie b�d� profilowane. 



 

 

UCHWA A!NR!XXXVII/514/2018 

RADY!MIASTA!WIS A 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w!sprawie!przyj"cia!regulaminu!dofinansowania!ze!#rodków!bud$etu!gminy!Wis%a!zada&!z zakresu 

usuwania azbestu z terenu!gminy!Wis%a!przy!udziale!funduszy!uzyskanych!z Wojewódzkiego!Funduszu 

Ochrony!'rodowiska!i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018-2032 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi zku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz dzie!gminnym!(t.j.!Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy 

z 27 kwietnia 2001 r.! Prawo! ochrony! "rodowiska! (t.j.! Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), w zwi zku!
z "Programem usuwania azbestu i wyrobów!zawieraj cych!azbest!z terenu!Gminy!Wis#a!na!lata!2016-2032", 

Rada!Miasta!Wis%a!uchwala: 

§ 1. Przyj $! regulamin! dofinansowania! ze! %rodków! ! bud&etu! Gminy! Wis#a! zada'! z zakresu usuwania 

azbestu z terenu! gminy! Wis#a! przy! udziale! funduszy! uzyskanych! z Wojewódzkiego! Funduszu! Ochrony!
"rodowiska! i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018-2032,! stanowi cy za# cznik! do! niniejszej!
uchwa#y.! 

§ 2. Traci! moc! uchwa#a! nr! XXVII/359/2017! Rady! Miasta! Wis#a! z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie 

przyj)cia! regulaminu! dofinansowania! ! ze! %rodków! bud&etu!Gminy!Wis#a! zada'! z zakresu usuwania azbestu 

z terenu! gminy!Wis#a! przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego! Funduszu! Ochrony! "rodowiska!
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2017. 

§ 3. Wykonanie!uchwa#y!powierzy$!Burmistrzowi!Miasta!Wis#a.! 

§ 4. Uchwa#a! wchodzi! w &ycie! po! up#ywie! 14 dni! od! dnia! jej! og#oszenia! w Dzienniku! Urz)dowym!
Województwa!"l skiego.! 

   

  

 
Przewodnicz cy!Rady!Miasta!Wis#a 

 

 

Janusz Pod$orski 

DZIENNIK URZ!DOWY
WOJEW"DZTWA #L$SKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2018 r.

Poz. 618

Elektronicznie podpisany przez:

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; �l�ski Urz�d Wojewódzki

Data: 2018-01-30 14:55:32 



Za# cznik!do!Uchwa#y!Nr!XXXVII/514/2018 

Rady!Miasta!Wis#a 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 

Regulamin!dofinansowania!ze!#rodków!bud$etu!gminy!Wis%a!zada&!z zakresu usuwania azbestu z terenu 

gminy!Wis%a!przy!udziale!funduszy!uzyskanych!z Wojewódzkiego!Funduszu!Ochrony!'rodowiska!
i Gospodarki Wodnej w Katowicach!!oraz!Narodowego!Funduszu!Ochrony!'rodowiska! 

w latach 2018-2032 

§ 1. 1. Regulamin ustala! zasady! przyznania! dofinansowania! ze! %rodków! bud&etu! Gminy! Wis#a!
przedsi)wzi)$! zwi zanych! z usuwaniem! odpadów! niebezpiecznych! zawieraj cych! azbest! z tereny Gminy 

Wis#a. 

2. Dofinansowaniu!podlegaj !zadania!uj)te!w "Programie usuwania azbestu oraz wyrobów!zawieraj cych!
azbest z terenu!Gminy!Wis#a!na!lata!2016-2032". 

3. *ród#em! finansowania! przedmiotowego! zadania! b)dzie! dotacja! z Wojewódzkiego! Funduszu! Ochrony!
"rodowiska! i Gospodarki Wodnej w Katowicach! (dalej! +WFO"iGW�-,! Narodowego! Funduszu! Ochrony!
"rodowiska i Gospodarki!Wodnej!(dalej!+NFO"iGW+-!oraz!%rodki!bud&etu!Gminy!Wis#a. 

4. Program! realizowany!b)dzie! po! pozytywnym! rozpatrzeniu!wniosku!Gminy!Wis#a!o przyznanie dotacji 

z WFO"iGW!w Katowicach. 

5. Zasady! finansowania! zadania! okre%lone! zostan ! w umowie! pomi)dzy! Gmin ! Wis#a! a WFO"iGW!
w Katowicach. 

I.  Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej  

§ 2. 1. Dofinansowaniem! mog ! by$! obj)te! koszty! obejmuj ce! demonta&! wyrobów! zawieraj cych! azbest!
oraz ich transport i unieszkodliwianie oraz koszty transportu i unieszkodliwiania! odpadów! zawieraj cych!
azbest w zwi zku!z wymian !pokry$!dachowych!lub!elementów!elewacji. 

2. Ubiegaj cym! si)! o dofinansowanie! na! dzia#ania! okre%lone! w ust. 1 mog ! by$! podmioty! wymienione!
w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.!Prawo!ochrony!%rodowiska!(t.j.!Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519! ze! zm.-! które! zamierzaj ! dokona$! zmiany! pokrycia! dachu! lub! elementów! elewacji,! posiadaj ! tytu#!
prawny! do! nieruchomo%ci,! zlokalizowanej! w granicach administracyjnych Gminy Wis#a! oraz! nie posiadaj !
zaleg#o%ci!finansowych!wobec!Gminy!Wis#a. 

3. Dotacja nie obejmuje! kosztów! poniesionych! przez! Inwestorów,! którzy!we!w#asnym! zakresie!wykonali!
prace i usun)li!wyroby!zawieraj ce!azbest. 

4. Dotacja nie obejmuje!kosztów!zakupu!nowych!materia#ów!budowlanych. 

5. Dotacj)!przyznaje!si)!tylko!raz!!dla!danego!obiektu!budowlanego. 

6. Dotacje! przyznaje! si)! jednorazowo! na! wywóz! wcze%niej! zdemontowanych! wyrobów! zawieraj cych!
azbest. 

7. Kryterium!wyboru!inwestycji!do!dofinansowania!jest!kolejno%$!zg#osze'!wniosków. 

II.  Tryb!post"powania!w sprawie udzielenia dotacji  

§ 3. 1. Burmistrz!Miasta!Wis#a!og#asza!nabór!na!stronie! internetowej!Miasta,! ! oraz!na! tablicach!og#osze'!
Urz)du!Miasta. 

2. Wnioski o udzielenie! dotacji! nale&y! sk#ada$! w Urz)dzie! Miejskim w Wi%le! w terminie do 30 dni od 

momentu!og#oszenia!naboru!przez!Burmistrza!Miasta!Wis#a. 

3. O!zakwalifikowaniu!wniosku!do!realizacji!decyduje!kolejno%$!z#o&enia!kompletnego!wniosku. 

4. Do!wniosku!nale&y!do# czy$: 
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1) aktualny!na!dzie'!sk#adania!wniosku!dokument!potwierdzaj cy!tytu#!prawny!do!nieruchomo%ci!lub!pisemne!
o%wiadczenie!o posiadanym!prawie!do!dysponowania!nieruchomo%ci , 

2) w!przypadku!gdy!tytu#!do!nieruchomo%ci!posiada!kilka!osób!- zgod)!wszystkich!wspó#w#a%cicieli, 

3) kolorowe! zdj)cia! obiektów, z których! zdejmowany! b)dzie! azbest! ! lub! miejsc! sk#adowania! wyrobów!
zawieraj cych!azbest!wraz!z opisem!zawieraj cym!dok#adny!adres. 

5. Burmistrz! Miasta! dokonuje! weryfikacji! wniosków! pod! wzgl)dem! formalnym! i merytorycznym oraz 

tworzy! wykaz! wniosków! ! zakwalifikowanych! do! dofinansowania! ze! %rodków! WFO"iGW! w Katowicach 

i NFO"iGW. 

6. Kolejno%$! na! wykazie! jest! zgodna! ! z kolejno%ci ! sk#adania! wniosków! o dofinansowanie w Urz)dzie!
Miejskim w Wi%le. 

§ 4. 1. Koszty! okre%lone! w §! 2 ust. 1,! sfinansowane! b)d ! ze! %rodków pochodz cych! z WFO"iGW!
w Katowicach,!NFO"iGW!!oraz!!Gminy!Wis#a.! 

2. Wielko%$!dofinansowania!mo&e!wynie%$!do!100;!kosztów!kwalifikowanych,!jednak!nie wi)cej!ni&!: 

a) 1600,00 z#! za! 1 Mg! (ton)-! odpadów! zawieraj cych! azbest! w przypadku! ich! demonta&u,! transportu 

i unieszkodliwienia, 

b) 1200,00 z#!za!1Mg!(ton)-!odpadów!zawieraj cych!azbest!w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia. 

§ 5. 1. Gmina! Wis#a,! w imieniu! wnioskodawców,! wyst)puje! o udzielenie dofinansowania na usuwanie 

odpadów!zawieraj cych!azbest!ze!%rodków!WFO"iGW!w Katowicach!oraz!NFO"iGW. 

2. Informacj)!o ostatecznej!wielko%ci! dofinansowania! uzyskanego! ze! %rodków!WFO"iGW!w Katowicach 

oraz! NFO"iGW,! Burmistrz! Miasta! Wis#a! przekazuje! zainteresowanym! stronom,! po! podpisaniu! umowy!
z WFO"iGW!w Katowicach!okre%laj cej!zasady!udzielonego!dofinansowania. 

3. Prace! zwi zane! z usuni)ciem! wyrobów! azbestowych! prowadzone! b)d ! przez! firm)! wy#onion ! przez!
Gmin)!Wis#a!zgodnie!z ustaw !Prawo!zamówie'!publicznych.!Procedura!zwi zana!z wy#onieniem!wykonawcy!
robót wszcz)ta!zostanie!po!podpisaniu!umowy!na!dofinansowanie!z WFO"iGW!w Katowicach. 

4. Informacje o wyborze!firmy,!zostan !przekazane!bezzw#ocznie!do!zainteresowanych!wnioskodawców. 

III.  Pomoc de  minimis   

§ 6. 1. W przypadku gdy dotacja, o której! mowa! w § 2  dotyczy! nieruchomo%ci! wykorzystywanych! do!
prowadzenia!dzia#alno%ci!gospodarczej!lub!dzia#alno%ci!podstawowej!w zakresie produkcji rolnej, stanowi ona 

pomoc de minimis, a jej!udzieleni!nast)puje!na!zasadach!!okre%lonych!w Rozporz dzeniu!Komisji!Europejskiej 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej!do!pomocy!de!minimis!(Dziennik!Urz)dowy!Unii!Europejskiej!L!352/l!z dnia 24 grudnia 2013 r.) 

lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, a udzielenie! takiego! dofiansowania! nast)puje! zgodnie!
z Rozporz dzeniem! Komisji! Europejskiej! (UE-! Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107/108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik 

Urz)dowy!Unii!Europejskiej!L!352/9!z dnia 24 grudnia 2013 r. 

2. Pomoc! udzielona! na! podstawie! niniejszej! uchwa#y! dla! jednego! przedsi)biorcy! # cznie! z pomoc !
udzielon ! z innych! <róde#! w okresie trzech lat podatkowych nie mo&e! przekroczy$! kwoty! 200.000,00 EUR 

brutto, a dla!przedsi)biorcy!prowadz cemu!dzia#alno%$!zarobkow !w zakresie!drogowego!transportu! towarów!
kwoty 100.000,00 EUR brutto. 

3. Niniejsza! uchwa#a! nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporz dzenia! Komisji!
Europejskiej (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! (Dziennik!Urz)dowy!Unii!Europejskiej!L 352/1 

z dnia 24 grudnia 2013 roku) 

4. Przedsi)biorca! ubiegaj c! si)! o udzielenie! pomocy! de! minimis! ma! obowi zek! przed#o&y$! nast)puj ce!
dokumenty: 

1) wszystkie! otrzymane! za%wiadczenia! o pomocy! de! minimis! lub! o%wiadczenie! o wielko%ci! otrzymanej!
pomocy de minimis w bie& cym!roku!podatkowym!i dwóch!poprzedzaj cych!go!latach!albo!o%wiadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy; 
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2) wype#niony! formularz! informacji!przedstawianych!przy!ubieganiu! si)!o pomoc!de!minimis!którego!wzór!
okre%lono! w rozporz dzeniu! Rady! Ministrów! z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot!ubiegaj cy!si)!o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z!pó<n.!zm.-. 

3) wszystkie!otrzymane!za%wiadczenia!o pomocy de minimis w rolnictwie!lub!rybo#ówstwie!lub!o%wiadczenie!
o wielko%ci!otrzymanej!pomocy!de!minimis!w rolnictwie!lub!rybo#ówstwie!w bie& cym!roku!podatkowym!
i dwóch!poprzedzaj cych!go!latach!albo!o%wiadczenie!o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

5. Termin!z#o&enia!dokumentów,!o których!mowa!w ust. 4,!ustala!si) na!dzie'!z#o&enia!wniosku,!o którym!
mowa w §!3 ust. 2. 

6. Przedsi)biorca nie mo&e!skorzysta$!z pomocy de minimis w nast)puj cych!przypadkach: 

1) przekroczenia!pu#apu!dopuszczalnej!pomocy!de!minimis!lub 

2) niedope#nienia!obowi zków!okre%lonych!w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zap#at !zobowi za'!wobec!bud&etu!Gminy!Wis#a. 

7. Warto%$! pomocy! de!minimis! okre%lona! niniejsz ! uchwa# ! podlega! kumulacji! z warto%ci ! ka&dej! innej!
pomocy de minimis uzyskanej w ró&nych! formach! i z! ró&nych! <róde#! w okresie trzech kolejnych lat 

podatkowych oraz z warto%ci !ka&dej!pomocy!innej!ni&!de!minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 

kosztów!kwalifikowanych!lub!tego!samego!%rodka!finansowania!ryzyka. 
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