
 

 

UCHWAŁA NR XII/244/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LX/1078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób 

uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.
1
) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LX/1078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 

umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu 

Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2010 r. Nr 192 poz. 2902 i Nr 210 poz. 

3277 oraz z 2013 r. poz. 4169) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez 

względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki 

lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 1 zał. 

1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187/70 z dnia 26 czerwca 2014 r.)”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) rozporządzeniu Komisji – rozumie się przez to Rozporządzenie Komisji (WE) 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 dnia 24 grudnia 2013 r.)”. 

2) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały  

do 31 grudnia 2020 r.”. 

                                                      
1] 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 
2] 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: 

B. Zdrojewska 
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