UCHWAŁA NR XXXIII/366/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U.
Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2,
4 pkt. 1 lit. a i lit. c, ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 2, 8, 9, 21 i 22 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.),
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.”
2) § 1 ust. 4 lit. a) Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: „a) 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
352/1 z 24.12.2013 r., z późn. zm.),”
3) § 1 ust. 4 lit. a) Załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie: „a) 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
352/1 z 24.12.2013 r., z późn. zm.),”
4) § 1 ust. 4 lit. a) Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie: „a) 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
352/1 z 24.12.2013 r., z późn. zm.),”
5) § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: „a) wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich lat podatkowych lub
oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,”
6) § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie: „a) wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich lat podatkowych lub
oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,”
7) § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie: „a) wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich lat podatkowych lub
oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,”
8) Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć
związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest
z budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
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udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
9) Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć
związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest
z budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
10) Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych stanowiącego
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj.
Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały,
11) Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych stanowiącego
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj.
Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały,
12) Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych
z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiącego Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
13) Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych
z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiącego Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. U. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/366/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r.

„Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osób fizycznych na realizację
przedsięwzięć związanych z demontażem i
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych
zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ REALIZOWANA BĘDZIE INWESTYCJA OBJĘTA DOTACJĄ
1.Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................................................…
zamieszkały(a) w
…………………………………………......................................................................
przy ul. ....................................................................
Oświadczam, że na nieruchomości stanowiącej moją własność, na której realizowana będzie
inwestycja polegająca na demontażu i unieszkodliwieniu materiałów budowlanych zawierających
azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych:
□ prowadzę działalność gospodarczą
□ prowadzę działalność w zakresie rolnictwa
□ nie prowadzę działalności gospodarczej i działalności w zakresie rolnictwa

................................................
podpis wnioskodawcy

UWAGA!!!
W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na której wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą lub działalność w zakresie rolnictwa należy dodatkowo przedłożyć:
1.Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo
rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
2.Informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).”
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/366/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r.

„Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osób fizycznych na realizację
przedsięwzięć związanych z demontażem i
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych
zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................................
zamieszkały(a) w ...........................................................................przy ul. …………................................
prowadzący działalność gospodarczą pn.: .......................................................................……………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
dotacji na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanych z demontażem
i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych
i gospodarczych oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych::
- uzyskałem(am)pomoc publiczną
□ de minimis
□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
- nie uzyskałem(am)pomocy publicznej
□ de minimis
□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
......................................................…
podpis wnioskodawcy

UWAGA !!!
W przypadku oświadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej
de minimis w rolnictwie oraz w rybołówstwie należy dodatkowo przedłożyć wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jaką otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.”
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/366/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r.
„Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osób fizycznych do inwestycji
związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych
z gospodarstw domowych
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ REALIZOWANA BĘDZIE INWESTYCJA OBJĘTA DOTACJĄ
1.Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................................................…
zamieszkały(a) w ……………………………………………......................................................................
przy ul. ...................................................................................................................................................…
Oświadczam, że na nieruchomości stanowiącej moją własność, na której realizowana będzie
inwestycja polegająca budowie przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstwa
domowego :
□ prowadzę działalność gospodarczą
□ prowadzę działalność w zakresie rolnictwa
□ nie prowadzę działalności gospodarczej i działalności w zakresie rolnictwa

..................................................
podpis wnioskodawcy

UWAGA!!!
W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na której wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą lub działalność w zakresie rolnictwa należy dodatkowo przedłożyć:
1.Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo
rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
2.Informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).”
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/366/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r.
„Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osób fizycznych do inwestycji
związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych
z gospodarstw domowych
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................................
zamieszkały(a) w ...........................................................................przy ul. ...............................................
prowadzący działalność gospodarczą pn.: ..............................................................……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
dotacji na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanej z budową
przydomowej oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstwa domowego
oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych:
- uzyskałem(am)pomoc publiczną
□ de minimis
□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
- nie uzyskałem(am)pomocy publicznej
□ de minimis
□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
......................................................…
podpis wnioskodawcy

UWAGA !!!
W przypadku oświadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej
de minimis w rolnictwie oraz w rybołówstwie należy dodatkowo przedłożyć wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jaką otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.”
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/366/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r.
„Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osób fizycznych do inwestycji
związanych z montażem ekologicznych źródeł
ciepła i instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii w budynkach
i lokalach mieszkalnych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ REALIZOWANA BĘDZIE INWESTYCJA OBJĘTA DOTACJĄ
1.Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................................................…
zamieszkały(a) w
…………………………………………......................................................................
przy ul. ...................................................................................................................................................…
Oświadczam, że na nieruchomości stanowiącej moją własność, na której realizowana będzie
inwestycja polegająca na montażu ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii w budynkach i lokalach mieszkalnych: :
□ prowadzę działalność gospodarczą
□ prowadzę działalność w zakresie rolnictwa
□ nie prowadzę działalności gospodarczej i działalności w zakresie rolnictwa

..................................................
podpis wnioskodawcy

UWAGA!!!
W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na której wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą lub działalność w zakresie rolnictwa należy dodatkowo przedłożyć:
1.Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo
rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
2.Informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).”
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Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/366/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r.
„Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osób fizycznych do inwestycji
związanych z montażem ekologicznych
źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii w budynkach
i lokalach mieszkalnych
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
Ja niżej podpisany(a) ..........................................................................................................................................
zamieszkały(a) w ...........................................................................przy ul. .........................................................
prowadzący działalność gospodarczą pn.: ..................................................................................……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dotacji
na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanej z montażem ekologicznych źródeł
ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach i lokalach mieszkalnych
oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych:
- uzyskałem(am)pomoc publiczną
□ de minimis
□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
- nie uzyskałem(am)pomocy publicznej
□ de minimis
□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
......................................................…
podpis wnioskodawcy

UWAGA !!!
W przypadku oświadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis
w rolnictwie oraz w rybołówstwie należy dodatkowo przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy
de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.”
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