UCHWAŁA NR XCVII/1470/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa ( z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40 i 47) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 3819) zmienionej
Uchwałą Nr LXI/864/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 6447) wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 2 : pkt 10) otrzymuje brzmienie:
„10) Przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na
jego formę prawną, zgodnie z art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE. L. 2008. 214. 3,
z późn. zm.),”.
2. w § 17: pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:
„1) obejmujących zmianę systemu ogrzewania, bądź podłączenie ciepłej wody użytkowej, udzielana jest
jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w 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 Nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzeniu 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. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.)”.
2) obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii udzielana jest w ramach programu pomocowego zgodnie
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1667).”
3. w § 20: ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Beneficjenci ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2,
przedkładają również informacje oraz sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem 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. 311 i Dz. U. z 2013 r. poz. 276), Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 oraz Nr 254, poz. 1704), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).”.
4. w § 21 ust. 1: pkt 1), 2) i 3) otrzymują brzmienie:
„1) beneficjent prowadzący działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności zarobkowej w zakresie
drogowego transportu towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w Programie, może
otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych nie przekracza kwoty
stanowiącej 200 000 euro,
2) beneficjent prowadzący działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów, przy
zachowaniu wszystkich warunków określonych w Programie, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc
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de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego
w okresie trzech lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 000 euro.
3) beneficjent prowadzący działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu
wszystkich warunków określonych w Programie, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis,
jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie trzech
lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 000 euro”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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