UCHWAŁA NR XX/205/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu
Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) po dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego
w budynkach mieszkalnych, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 lit. g Załącznika do uchwały, otrzymuje brzmienie:
„g) Pomoc de minimis - należy przez to rozumieć wielkość pomocy ze strony państwa,
która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć
równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. Euro”.
2. § 4 ust. 3 lit. a Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„a) zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”;
§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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