UCHWALA NRXLVIIII360/10
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow Miasta Rawa Mazowiecka

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr
142, paz. 1591, z2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 iNr 214, paz.
1806, z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055 i Nr 116, paz. 1203, z 2005 r. Nr
172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 i Nr 181 paz. 1337, z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138,
paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111, Nr 223, paz. 1458, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157,
paz. 1241 araz z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i paz. 146) araz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. a achranie
zabytk6w i apiece nad zabytkami (Oz. U. Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 96, paz. 959 i Nr 238, paz. 2390, z 2006
r. Nr 50, paz. 362 i Nr 126, paz. 875, z 2007 r. Nr 192, paz.1394, z 2009 r. Nr 31 paz. 206 i Nr 97, paz. 804 araz
z 2010 r. Nr 75, paz. 474), Rada Miasta Rawa Mazawiecka uchwala, ca nast~puje:

e

§ 1. I. Uchwala akresla:
1)warunki ubiegania
si~ a datacj~ na sfinansawanie
prac
budawlanych przy zabytku wpisanym da rejestru zabytk6w;
2)radzaj danych i infarmacji,
3)tryb past~pawania
4)pastanawienia,

kanserwatarskich,

restauratarskich

lub

rob6t

kt6re naleZy zawrzee we wniasku a datacj~;

z wniaskiem

a udzielenie datacji;

jakie winna zawierae umawa a udzielenie datacji;

5)zasady roz1iczania i zwrotu datacji.
2. I1ekrae w uchwale jest mawa a:
1)pracach lub robatach budawlanych
resaturatarskie lub rabaty budawlane

przy zabytku - naleZy przez ta razumiee
przy zabytku wpisanym da rejestru zabytk6w;

2)beneficjencie
- naleZy przez ta rozumiee padmiat,
przyznana datacj~ z budzetu Miasta Rawa Mazawiecka
3)srodkach publicznych - nalezy przez ta razumiee
a finansach publicznych.

prace

kanserwatarskie,

kt6remu na zasadach akreSlanych
niniejszq
na prace lub rabaty budawlane przy zabytku;

publiczne

srodki finansawe

akreslane

przepisami

uchwalq
ustawy

§ 2. 1. Z budzetu Miasta Rawa Mazawiecka magq bye udzielane datacje celawe na sfinansawanie prac tub
rob6t budawlanych przy zabytku ruchamym (ub nieruchamym, jezeli zabytek ten lqcznie spe1nia nastepujqce
kryteria:
l)znajduje

si~ na stale na abszarze Miasta Rawa Mazawiecka;

2)pasiada istatne znaczenie histaryczne, artystyczne lub kulturawe
bqdz ustuawany jest w miejscu pasiadajacym takie znaczenie;

dla mieszkanc6w

Miasta Rawa Mazawiecka

3)jest wpisany da rejestru zabytk6w.
2. Oatacja na prace lub robaty budawlane
1)sparzqdzenie

ekspertyz technicznych

2)przeprawadzenie
3)wykananie
4)apracawanie
5)wykananie
6)sparzqdzenie

przy zabytku maze finansawae

i kanserwatarskich;

badan kanserwatarskich,

architektanicznych

dakumentacji

kanserwatarskiej;

pragramu

prac kanserwatarskich

prajektu budawlanega
prajektu adtwarzenia

naklady abejmujqce:

i restauratarskich;

zgadnie z-przepisami
kampazycji

lub archealagicznych;

wn~trz;

prawa budawlanega;

7)zabezpiecznie,
8)stabilizacj~
zachowania

zachowanie

i utrwalenie

konstrukcyjn&.
tego zabytku;

9)odnowienie
lub
z uwzgl~dnieniem

cz~sci

substancji zabytku;

skladowych

zabytku

lub ich odtworzenie

uzupelnienie
tynkow
i okladzin
architektonicznych
charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;

10)odt\Vorzenie zniszczonej
przynaleznosci
substancji tej przynaleznosci;

zabytku,

jezeli

12)modernizacj~ instalacj i elektlycznej w zabytkach drewnianych
wykonane z drewna cz~sci skladowe i przynaleznosci;
13)wykonanie

albo

odtworzenie

II)odnowienie
lub calkowite odtworzenie
okien, w tym oscieznic
wi~iby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

w zakresie
ich

calkowite

to nie przekracza

i okiennic,

niezb~dnym

odtworzenie,

50% OIyginalnej

zewn~trznych

tub w zabytkach,

dla

odrzwi

i drzwi,

ktore posiadaj&. oryginalne,

izolacji przeciwwilgociowej;

14)uzupelnianie nary sow ziemnych dzie1 architektury
o wlasnych formach krajobrazowych;
15)dzialania zmierzaj&.ce do wyeksponowania
lub ogrodu;
16)zakup materialow konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru,

0

obronnej

oraz zabytkow

istniej&.cych, oryginalnych

i budowlanych,
niezb~dnych
ktorych mowa w pkt 7- J5;

17)zakup i montaz instalacji przeciwwlamaniowej

archeologicznych

elementow

zabytkowego

do wykonania

oraz przeciwpozarowej

nieruchomych
ukladu parku

prac i robot budowlanych

i odgromowej.

§ 3. 1. 0 dotacj~ moze si~ ubiegae kazdy podmiot posiadaj&.cy tytul prawny do zabytku wynikaj&.cy z prawa
wlasnosci,
u:zytkowania wieczystego,
trwalego zarz&.du, ograniczonego
prawa rzeczowego
albo stosunku
zobowi&.zaniowego, z uwzgt~dnieniem zapisu § 2 ust.l.
2. Celem dotacji jest wspieranie
ochrony i konserwacji zabytkow.

i uzupe1nienie

dzialail

wlascicieli

i zarz&.dcow zabytkow

dla zapewnienia

§ 4. 1. Dotacja z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na wykonanie prac lub robot budowtanych przy jednym
i tym samym zabytku moze bye udzielona w wysokosci do 50 % ogolu nakladow na te prace tub roboty.
2.1ezeli
zabytek
posiada
wyj&.tkow&. wartose
histolycznq,
artystyczn&. lub naukow&. albo
przeprowadzenia
zlozonych pod wzgl~dem technologicznym
prac konserwatorskich,
restauratorskich
budowlanych albo gdy sytuacja wymaga niezwlocznego
podj~cia prac lub robot budowlanych
przy
dotacja moze bye udzielona w wysokosci do 100 % nakladow koniecznych na wykonanie tych prac
budowlanych.

wymaga
lub robot
zabytku,
Jub robot

3. W przypadku gdy beneficjent na prace tub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje rowniez inne srodki
publiczne, kwota dotacji przyznanej z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka wraz z kwotami przyznanych na ten cel
innych srodkow publ icznych nie moze przekraczae 100 % nakladow koniecznych na wykonanie tych prac lub
robot budowlanych.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji moze nast&'pie po zlozeniu
sprawie w Urz~dzie Miasta Rawa Mazowiecka.
2. We wniosku

0

przyznanie

l)imi~, nazwisko, miejsce
jednostk&. organizacyjnct;

tub posiadacza

zabytku wniosku

w tej

dotacji nate:zy wskazae:

zamieszkania

wnioskodawcy

2)dane obiektu uwidocznione

w rejestrze zabytkow;

3)fotograficzn&. dokumentacj~

zabytku;

4)dokument

przez wlasciciela

potwierdzaj&.cy tytul prawny wnioskodawcy

lub nazw~, adres i siedzib~

wnioskodawcy

b~d&.cego

do wladania zabytkiem;

5)decyzj~ wlasciwego organu ochrony zabytkow zezwalaj&.C&.na przeprowadzenie
prac lub robot budowlanych
przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budow~, gdy wniosek dotyczy prac lub robot budowlanych przy
zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

6)wnioskowanqkwot~

dotacji i proponowany

7)zakres prac tub robot budowlanych,

termin jej przekazania;

ktore maj'\. bye obj~te dotacj'\. i terminy ich wykonania;

8)wykaz prac lub robot budowtanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 tat poprzedzaj'\.cych dzien
zlozenia wniosku z podaniem l'\.cznej wysokosci
nakladow, w tym wysokosci
i ;hodd dofinansowania
otrzymanego ze srodkow publicznych.

§ 6. 1. Zlozenie wniosku

0

dotacj~,

2. Dotacja moze zostae przyznana

0

ktorym mowa w § 5 ust. 1 nie jest rownoznaczne

w wysokosci

nizszej niz wskazana

we wniosku,

z przyznaniem
0

dotacji.

ktorym mowa w § 5 ust.

§ 7. Dotacj~ przyznaje Rada Miasta Rawa Mazowiecka w odr~bnej uchwale okrestaj'\.cej:
1)nazw~ podmiotu otrzymuj'\.cego
2)prace lub roboty budowlane
3)kwot~ dotacji do przekazania

dotacj~;

przy obiekcie zabytkowym,

na ktorych wykonanie

przyznano

dotacj~;

w roku budzetowym.

§ 8. 1. Uwzgl~dniaj'\.c § 7 uchwaly
okrdlaj'\.c'\. w szczegolnosci:
1)opis prac lub robot budowlanych

oraz dane z wniosku

0

dotacj~, Burmistrz

zawiera z beneficjentem

umow~

przy zabytku i termin ich wykonania;

2)kwot~ dotacji i terminy jej przekazywania,
ktore w postanowieniach
umowy mog'\. zostae uzaleznione
wyniku kazdorazowej kontroli post~pu prac lub robot budowlanych i rozliczenia tych wydatkow;
3)zobowi'\.zanie si~ beneficjenta do przekazywania
roboty przy zabytku otrzymanych z innych irodd;

informacji

0

wysokosci

srodkow

publicznych

od

na prace lub

4)zobowi'\.zanie si~ beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentow finansowych, aby
OIyginaly dokumentow
swiadcz'\.cych
0 dokonaniu
wydatkow
sfinansowanych
w calosci lub w cz~sci
z otrzymanej dotacji zaopatrzone byly w sposob trwaly w klauzul~ potwierdzaj'\.c'\. ten fakt;
5)zobowi'\.zanie si~ beneficjenta do poddania si~ kontroli przeprowadzanej
przez Burmistrza
niego upowaznion'\. w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robot budowtanych;
6)sposob i termin rozliczania

kwot udzielonej

dotacji;

2. Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem,
wysokosci okreslaj'\. przepisy ustawy 0 finansach publicznych.

§ 9. 1. W celu rozliczenia dotacji
Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania
2. Sprawozdanie

tub osob~ przez

pobranej

beneficjent
w sposob i w tenninach
prac lub robot budowlanych.

nienaleznie

okrdlonych

lub w nadmiernej
w umowie

sklada

winno okrdlae:

1)calkowity koszt zadania realizowanego
publicznych;
2)protokol odbioru przez wlasciwe
zabytku;

w oparciu

0

udzielon'\. dotacj~, w tym naklady pokryte z innych srodkow

sluzby konserwatorskie

przeprowadzonych

prac lub robot budowlanych

przy

3)zestawienie rachunkow dol'\.czanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru
ksi~gowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z okrdleniem wysokosci srodkow z dotacji finansuj'\.cych dany rachunek.

§ 10. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi

Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 11. Uchyla si~ uchwal~ Nr XL VII/356/1 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie
okrdlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowtane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkow.
§ 12. Traci moc uchwala Nr XX/181104 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
zasad i trybu post~powania, udzielenia i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie
i roboty budowlane
dla obiektow
zabytkowych
wpisanych
do rejestru
zabytkow
(Dziennik
Urz~dowy
Wojewodztwa Lodzkiego z 2004 r. Nr 272, poz. 2301 i poz. 2302).

§ 13. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.

Przewodniczltca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Gra~Q~

