
UCHWALA NR 178/XXl/2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Nr 1721XX12020 Rady Gminy Nowc Miasto z dnia 
20 Iistopada 2020 r. w sprawie :18sad udzielania dotacji celowej z budietu gminy oa 
dofin8nsowanie kosztow budDW)' przyl~czy kanalizacji sanitarnej do nicrucbomosci. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 

o samol"Z'ldzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), an. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, an. 403 ust. 4i 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). Rodo Gminy 
Nowe Miasto ucbwala, CD nast~puje: 

§I 

W uchwaJe Nr 172fXXJ2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 r. 

W sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budi.etu gminy na dofi.nansowanie kosztow budowy 

przyt~czy kanali zacji sanitarnej do nieruchomosci wprowadza si~ nast~puj<4ce zmiany: 

1. 	 W §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zasady udzielania dotacji, 0 kr6rej mowa w niniejszej uchwale obO Wi ijzujer 


1) dla dotacji stanowi'lcych pomoc de minimis i pomoc de minimis w roln ictwie do 31 grudnia 

2023 r. ; 

2) dla dotacji stanowi'}eyeh pomoe de minimis w rybol6wstwie do 30 czerwca 202 1 r. ". 

2. 	 W §4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8. Przekazanie - rozliczenie dotacji z tytulu dofUlansowania nas(<lpi w fonnie przelewu na 

konto bankowe wskazane przez Wnioskodawe~ w tenninie 14 dni od dnia rozliczenia 

inwestycji." 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Mias(o. 

§3 

Uchwala wchodzi W Zyc ie po uptywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku Urnrdowym 

WojewOdztwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 

do u<hwaly Nr 178IXXIn020 

R ady COliny Nowe Miaslo 

z dnia 18 grudn.ia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwaly Nr 1721XX12020 Rady Gminy Nowe Miasto z doia 
20 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budie tu gminy 03 

dofioansowanie koszt6w budowy przyl~czy kanalizacji sanitaroej do oierucbomosci. 

Zgodnie z art. 8 rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 717120 14 z dnia 27 czeewea 2014 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rybo16wstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.20 14, str. 45), 
pornoc przyznawana W orareiu 0 regulacje prawne zawarte w tym rozporz'ldzeniu, 

obowi,!:zuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym ze po uplywie okresu obowi~zywania tego 
rozpofZ'ldzenia wszelkie programy pomocy de minimis spelniajetce warunki okreslone w tyrn 
rozp0fZ<!:dzeniu pozostaj'l objyte niniejszym rozporzqdzeniem przez kolejne szesc miesi~cy". 

Z uwagi na powyzsze wymagana byla zmiana Uchwaly Nr 1721XX12020 Rady Gminy 

Nowe Miasto z dnia 20 li stopada 2020 r. 
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