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Pan

Piotr Korytkowski

Prezydent Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1

62-500 Konin

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2020 r., znak: OŚ.6324.8.2020, przy którym 

przesłano projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na zadania 

służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i  

roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych 

naziemnych lub podziemnych, uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że  mając na względzie 

przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 

51 I z 22.02.2019, str. 1), proponuję w § 2:

- ust. 1 pkt 2 lit. b) uchwały - w publikatorach do wskazanego rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1408/2013 dodać wyrazy „z późn. zm.”,

- ust.5 pkt 3 cyfrę „15” zastąpić cyfrą „20”.

Niezależnie od powyższego przypominam, że udzielając pomoc de minimis w rolnictwie na  

podstawie rozporządzenia 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 należy każdorazowo sprawdzać wykorzystanie krajowego limitu, o którym 

mowa w tym rozporządzeniu, a które jest dostępne m.in. na stronie internetowej: 



https://srpp.minrol.gov.pl. Jednocześnie informuję, że ww. limit krajowy pomocy de minimis 

w rolnictwie dla lat 2018-2020 został wykorzystany. Oznacza to, że do końca 2020 r. żadna 

nowa pomoc de minimis w rolnictwie nie może być udzielona. Natomiast nowe przeliczenie 3-

 letniego limitu krajowego nastąpi w 2021 r. i będzie ono obejmowało lata 2019-2021. 

A zatem pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie udzielana od dnia 1  

stycznia 2021 r.

Z poważaniem 

Agnieszka Jamiołkowska

Z-ca Dyrektora
Departamentu Wsparcia Rolników

/podpisano elektronicznie/
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