
UCHWAŁA NR XXXI/261/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 441 ust. 3 pkt 3-5 i art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 258) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania, po słowach: „oraz na dofinansowanie inwestycji” dodaje się słowa: „ z zakresu wskazanego 
w art. 441 ust. 3 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne”. 

§ 2. W § 2 ust. 2 Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku                 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposobu jej rozliczania dodaje się: Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 roku 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań. 

§ 3. W § 2 Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania dodaje się ust. 3 o następującej treści: Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis 
zobowiązuje się do przedstawiania wraz z wnioskiem o pomoc: 

1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie                  
i rybołówstwie, jakie otrzymała spółka w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz  w  ciągu 
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) Informacji określonych w rozporządzeniu 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 ze zm.), w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
stanowiącym załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 5. Dotychczasową treść §9 skreśla się i wpisuje się następującą: Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 
30 czerwca 2024 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pyzdrach 

 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE 

 
 Poprzednio obowiązujące zapisy traktatu UE dotyczące udzielania pomocy publicznej 

spółkom wodnym prowadzącym działalność gospodarczą zakładały udzielenie tej pomocy nie 

dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. W dniu 2 lipca 2020 roku KE przedłużyła okres 

stosowania tej pomocy do dnia 30 czerwca 2024 roku, w związku z czym należy zmienić okres 

obowiązywania Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, ustalając go na dzień 30 czerwca 2024 roku 
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