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Zdzieszowice, dnia 31.12.2021 r.

OŚ.0006.6.2021.AK

Dotyczy: uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.1439).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2021 r., poz. 1372), w celu uchwalenia zmiany treści „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne”
stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne przedkładam projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.) projekt przedmiotowej uchwały zgłoszono do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosiło uwag do projektu uchwały. Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przedstawił zastrzeżenia, które uwzględniono w projekcie uchwały (§ 2 ust. 7 i
8, § 5 ust. 5 projektu uchwały).
/

Załącznik:
1.

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy

2.

pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 09.12.2021 r.,

3.

pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.12.2021 r.

Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z d n ia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 i 1834) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, 1718 i 2269) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.1439)
stanowiącym „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzewania całej powierzchni
użytkowej lokalu/budynku”;
2) § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) pompę ciepła”;
3) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) panele fotowoltaiczne wraz z wymianą istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej
sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na ogrzewanie proekologiczne wyszczególnionych
w § 2 u st 1 pkt 1, 2, 3 i 4”;
4) w § 2 ust 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) panele fotowoltaiczne wraz z wymianą istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej
sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na ogrzewanie proekologiczne wyszczególnionych
w § 2 ust. 1 pkt 5”;
5) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest całkowita likwidacja
wszystkich nieekologicznych kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym znajdujących się w lokalu lub
budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest zadanie oraz niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji
z budżetu Gminy Zdzieszowice na inwestycje związane z modernizacją systemu ogrzewania na
nieruchomości objętej wnioskiem, w tym zakup i montaż kolektorów słonecznych”;
6) w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Jeżeli o dotację, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały, ubiega się podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja - w zakresie w jakim dotyczy tej działalności
- stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej
pomocy określonych w:
1) rozporządzeniu 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 352 z 24.12.2013 r.,
str. 1 z późn. zm.), lub
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2) rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.), lub
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06. 2014 r., str. 45 z późn. zm.)
8. Pomoc de minimis będzie udzielana do dnia 30 czerwca 2024 roku.”;
7) § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4000 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4”;
8) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 5000 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 5”;
9) w § 4 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) 5000,00 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 6;
4) 6000,00 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 7”;
10) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku Wnioskodawcy dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de
minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o którym mowa
w ust. 1 zobowiązany jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do pomocy, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis.”;
11) § 8 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania tj.: kartę przekazania
odpadu”;
12) w § 8 ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„6) protokołu odbioru końcowego wykonanego zadania spisanego pomiędzy wykonawcą a inwestorem
(Wnioskodawcą);
7) protokołu próby szczelności instalacji gazowej w przypadku zainstalowania ogrzewania gazowego;
8) końcowej opinii kominiarskiej, potwierdzającej prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu
kominowego w przypadku zainstalowania kotła gazowego lub kotła olejowego, a w przypadku
pozostawienia w budynku lub lokalu pieców ceramicznych, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1
potwierdzającej ich odcięcie od przewodów kominowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe
przepisy uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczne.
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zasady
udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 ww. art., obejmujące w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
Zmiana uchwały konieczna jest z uwagi na potrzebę zmiany brzmienia § 2 ust. 1 dotyczącego ogrzewania
elektrycznego oraz paneli fotowoltaicznych, uszczegółowienia brzmienia § 2 ust. 5, a także zmiany brzmienia §
8 ust. 3 dotyczących rozliczenia zadania.
Ponadto konieczna jest zmiana brzmienia § 4 ust. 1 poprzez zwiększenie kwot dofinansowania do zmiany
systemu ogrzewania oraz dodanie pkt 3 i 4 wynikających ze zmian wprowadzonych przedmiotowa uchwałą
dotyczących udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie
istniejącego źródła ciepła na ogrzewanie proekologiczne, za które uznaje się panele fotowoltaiczne.
W uchwale w § 2 oraz § 5 wprowadzono także zapisy dotyczące udzielania pomocy de minimis, zgodnie
z zaleceniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sporządziła: Aleksandra Kałużna
Zatwierdził: Adrian Zimerman
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W arszaw a, 21 grudnia 2021 r.
Z n a k sprawy: BF.pp.0220.962.2021

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Pani
Sybila Zimerman
Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: pism a z dnia 26 listopada 2021 r., znak: OŚ.0006.6.2021.AK

S z a n o w n a Pani Burmistrz,

w nawiązaniu do przesłanego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
z a sa d

udzielania

dotacji

celowej

ze

środków

budżetu

Gm iny

Zdzieszowice

na dofinansow anie zm iany system u ogrzew ania na proekologiczne, mając na uwadze
art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spraw ach dotyczących
pom ocy publicznej1), uprzejmie informuję, że nie z g ła sz a m uwag do projektu ww. uchwały.

Z poważaniem
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju W si
Beata Gawlik-Pliszka
zastęp ca dyrektora

$departament / biuro
/podpisano elektronicznie/

Podstaw a prawna:
(1)art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pom ocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TO M ASZ CH R Ó ST N Y
Warszawa, 9 grudnia 2021 r.
DMP-5.530.267.2021

Pani Sybila Zimerman
Burmistrz Zdzieszowic
Urząd Miasta
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Szanowna Pani Burmistrz,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 2021 r. (znak:OŚ.0006.6.2021.AK), przy którym
przestany zostat projekt

uchwały

Rady Miejskiej

w Zdzieszowicach zmieniającej

uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
wraz z Regulaminem, działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej1, przedstawiam
następujące zastrzeżenie.
W oparciu o postanowienia S 2 Załącznika do zmienianej obecnie Uchwały
Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne udzielana jest
dotacja na wymianę istniejącego źródła ciepła w lokalach lub budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice. Pragnę zwrócić uwagę, iż powołane
brzmienie nie wyklucza możliwości wystąpienia w tym przypadku pomocy publicznej,
o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE2, zwłaszcza w sytuacjach, gdy przyznawane wsparcie

1 T. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 743.
2 Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, wsparcie może być uznane za pomoc publiczną w sytuacji, gdy jednocześnie
spełnione są następujące warunki:
- jego beneficjentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
- udzielane jest ono przez Państwo lub ze źródeł państwowych,
tel. +48 22 55 60 856
cimp@uoKik.gov.pt < www.uokik.gov.pl
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pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa
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będzie dotyczyło nieruchomości, która częściowo wykorzystywana jest do prowadzenia
działalność gospodarczej

(np.

budynek mieszkalny, w którym jedno z pomieszczeń

związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą). Należy wyjaśnić, iż pomocą
publiczną jest wsparcie ze środków publicznych,

które przynosi korzyść działalności

gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji3. Pod pojęciem działalności
gospodarczej rozumie się oferowanie towarów i usług na rynku. Przedsiębiorcą jest zatem
każdy podmiot prowadzący tak rozumianą działalność gospodarczą, niezależnie od jego
formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe
przyznają

danemu

w odniesieniu

do

podmiotowi
nieruchomości

status

przedsiębiorcy.

(np. dofinansowania

Zatem
zmiany

udzielenie
systemu

wsparcia

ogrzewania)

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie stanowiło pomoc
publiczna, zaś udzielenie wsparcia w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej,
nawet przez podmiot prowadzący działalność gospodarcza, jedynie do celów mieszkalnych,
nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W sytuacji, gdy nieruchomość, której dotyczy
wsparcie, jest wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, a częściowo do
działalności niegospodarczej oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja
dotyczy poszczególnych części nieruchomości - pomocą jest jedynie ta część wsparcia,
której udzielenie skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz działalności gospodarczej.
Wykluczenie zagrożenia wystąpienia pomocy publicznej w przypadku udzielanej
przez Państwa dotacji byłoby możliwe jedynie w sytuacji, w której z przepisów uchwały
w sposób jasny będzie wynikało, że dofinansowanie nie może być przyznawane na wymianę
systemu ogrzewania w nieruchomościach mieszkalnych, w których prowadzona iest
działalność

gospodarcza.

Należałoby

zatem,

postanowienia

obowiązującej

uchwały

uzupełnić przykładowo o następujący przepis:
„Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały nie może zostać przeznaczona na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła
ciepła w lokalach lub budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza. ”

W
o

przeciwnym wypadku,

postanowienia

zapewniające

niezbędne
zgodność

iest uzupełnienie analizowanej
planowanego

wsparcia

z

uchwały

przepisami

- powoduje uzyskanie przez przedsiębiorstwo przysporzenia na warunkach korzystniejszych od rynkowych,
- ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję
określonych towarów),
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami
członkowskim UE.
3 Zob. art. 2 pkt 17 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Urząd Ochrony Konkurencji 1 Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa
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0 pomocy publicznej w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza. Z uwagi na wysokość planowanego dofinansowania proponuję rozważenie
możliwości przyznawania w tych przypadkach pomocy de minimis, o której mowa
w postanowieniach 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 minimis4. Niezbędne jest w tym zakresie wskazanie, że przyznawane
dofinansowanie stanowi taką pomoc oraz określenie, iż jej udzielenie następuje zgodnie
z postanowieniami ww. rozporządzenia 1407/2013 (konieczne jest podanie pełnej nazwy
oraz publikatora).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić,

iż postanowienia ww. rozporządzenia Komisji

1407/2013 w sprawie stosowania art.

107 i

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis nie mają zastosowania w szczególności do pomocy
udzielanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych
oraz przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Zatem w sytuacji, gdyby zamiarem Uchwałodawców było przyznanie ww. wsparcia także
przedsiębiorcom prowadzącym działalność we wskazanych sektorach, niezbędne jest
zapewnienie

zgodności

warunków

jego

udzielania

z postanowieniami

odpowiednio

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE
do pomocy de minimis w sektorze rolnym5 oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014
w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
1 akwakultury6.
Podsumowując,

proponuję

do

obowiązującej

uchwały

dodać

przepis

w następującym brzmieniu:
„Jeżeli o dotację, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały, ubiega się podmiot prowadzący
działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja - w zakresie
w jakim dotyczy tej działalności - stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w:
1)

rozporządzeniu 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 (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1 z późn. zm.), lub

2)

rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.,
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

4 Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013 r.
5 Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013 r.
6 Dz. Urz. L 190 z 28.06.2014 r.
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do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.,
str. 9zpóźn. zm.), lub
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 71712014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de

minimis

w

sektorze

rybołówstwa

i akwakultury

(Dz.

Urz.

UE L

190

z 28.06. 2014 r., str. 45 z późn. zm.).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż niezbędne jest wskazanie okresu, w jakim będzie
mogła być udzielana ww. pomoc de minimis. W związku z tym, że powołane wyżej
rozporządzenie 1407/2013 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania
jego

przepisów w 6-miesięcznym

okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia,

konieczne jest uzupełnienie projektu uchwały w taki sposób, aby jednoznacznie ograniczyć
możliwość

udzielania

pomocy

de

minimis,

zgodnie

z

okresem

obowiązywania

rozporządzenia 1407/2013 - ostatnim dniem udzielania tej pomocy może być obecnie
30 czerwca 2024 r.
Niezbędne jest

również uwzględnienie w uchwale stanowiącej

podstawę do

udzielania pomocy de minimis, postanowień art. 37 ust. 1 ww. ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgodnie z którym podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy

publicznej

otrzymanej

w

odniesieniu

do

tych

samych

kosztów

kwalifikujących się do pomocy, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis. Zakres tych informacji, został określony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez

podmiot

ubiegający

rozporządzenia stanowi

się

o pomoc

de minimis7.

Formularz informacji

Załącznik

przedstawianych

do

ww.

przez podmiot

ubiegający się o pomoc de minimis.
Dodatkowo wyjaśniam, iż zgodnie z art. 7a ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących

pomocy publicznej,

projekt

uchwały

przewidujący

udzielanie

pomocy

7 Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.
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de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa.
Na zakończenie uprzejmie informuję, że na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w zakładce Pomoc publiczna (ścieżka dostępu: Strona główna > Pomoc
publiczna > Informacje dodatkowe > Wyjaśnienia UOKiK8) zamieszczone zostały wyjaśnienia
dotyczące

programów

pomocy

de minimis, zawierające informacje

pomocne

przy

opracowywaniu programów pomocy de minimis, np. na temat aktów prawnych, które mogą
stanowić program pomocy de minimis, elementów, które powinien zawierać program
pomocy de minimis, przyczyn konieczności zawarcia tych elementów w programie pomocy
de

minimis,

jak

również

obowiązków

organu

odpowiedzialnego

za

przygotowanie

i wdrażanie programu pomocy de minimis, a także materiał informacyjny - „Przykładowy
wzór postanowień projektu programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy
de m inimis”, który może być pomocny przy przygotowywaniu projektu postanowień
ww. programów. Materiał ten przesyłam w załączeniu.
Z poważaniem,
Z up. Prezesa
Piotr Pełka
Dyrektor
Departamentu Monitorowania
Pomocy Publicznej
/podpisano elektronicznie/

Załącznik - Przykładowy wzór postanowień projektu programu pomocowego przewidującego
udzielanie pomocy de minimis.

8 https://www.uokik.gov.pl/wviasnienia2.Dhp
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