
 

 

USTAWA NR XXXII/378/2017 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 

ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 3, ust. 4, 

ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), Rada 

Miasta Mława uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany 

źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława, w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie  

ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszania wymogów korzystania  

ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz z dochodów 

własnych Miasta Mława. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji celowych ustalana jest w uchwale budżetowej 

na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis 

i pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, 

zgodnie z: 

1) 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. U. UE. 

L.2013.352.1), 

2) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

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

(Dz. U. UE. L.2013.352.9). 

2. Jeżeli przyznana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, o której mowa 

w ust. 1, to warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dodatkowe przedłożenie przez wnioskodawcę: zaświadczeń 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późń. zm.) oraz - 

w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca - informacji określonych w: 

1) 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 późń. zm.) - w przypadku 

pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013, albo: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 5758



2) 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) - 

w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Mława: 

mgr Leszek Ośliźlok 
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