
UCHWAŁA NR XLVII/398/23 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, zwanych dalej „zabytkami”. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową z budżetu miasta Rawa Mazowiecka na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

2) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 
zabytków; 

3) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą 
przyznano dotację z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na prace lub roboty budowlane przy zabytku; 

4) środkach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami ustawy 
o finansach publicznych; 

5) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka; 

6) Burmistrzu Miasta - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8) stabilizację konstrukcyjną części  składowych zabytku lub ich  odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 
zachowania tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 
substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, 
wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
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14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu 
parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych 
pry zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

§ 3. 1. O dotację może się ubiegać  każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego. 

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia 
ochrony i konserwacji zabytków. 

§ 4. 1. Dotacja, w zakresie określonym w §2 może być udzielona w wysokości do 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w zależności od środków przyznanych przez Radę Miasta 
Rawa Mazowiecka. 

2. Rada Miasta Rawa Mazowiecka ustala w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka corocznie wysokość 
środków przeznaczonych na dotację. 

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne 
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka wraz z kwotami przyznanych 
na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych 
prac lub robót budowlanych. 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku 
w tej sprawie w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez 
Burmistrza. 

2. Nabór wniosków o przyznanie dotacji ogłasza Burmistrz Miasta określając zasady, warunki naboru 
i wzór wniosku. 

3. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać w szczególności: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego 
osobą prawną; 

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; 

3) fotograficzną dokumentacje zabytku; 

4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem; 

5) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania; 

6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją i terminy ich wykonania; 

7) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł 
dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych. 

§ 6. 1. Wnioskodawcy, dla którego uzyskanie dotacji celowej stanowi pomoc de minimis, de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie może być przyznana dotacja w przypadkach i na zasadach określonych 
w zależności od prowadzonej działalności w: 

1) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.) – w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej 
uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.; 

2) Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
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(Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r. str 9 z późn. zm.) – w takim przypadku pomoc de minimis 
w sektorze rolnym na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.; 

3) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190 z 28 czerwca 2014 r. str 45 z późn. zm.) – w takim przypadku 
pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2023 r.; 

2. Do udzielenia dotacji jako pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
mają również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie ustawy. 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć 
zaświadczenia, oświadczenia oraz informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, 
sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.). 

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub  rybołówstwa jest zobowiązany 
przedłożyć wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat 
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

5. Zakres informacji przedstawianych przed podmioty wymienione w ust. 3 i 4 określa rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w zakresie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.) albo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121 poz. 810). 

6. Wniosek o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie wraz z przedłożonymi dokumentami, w tym dokumentami, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega 
weryfikacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej. 

§ 7. 1. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka dokonuje weryfikacji złożonych wniosków i przedkłada Radzie 
Miasta propozycję udzielenia dotacji w określonej wysokości. Zweryfikowane przez Burmistrza wnioski 
stanowią podstawę do ujęcia planowanych dotacji w uchwale budżetowej.  

2. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji 
i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości. 

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Miasta Rawa Mazowiecka w odrębnej uchwale określającej: 

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację; 

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym. 

2. Dotacja jest udzielana na podstawie umowy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego z 2010 r. Nr 272, poz. 2245). 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 
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