
UCHWALA Nr 290/XXXII/13

RADY MIEJSKIEJ W
CHORZELACH

z dnia 28 czenvca 2013 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konsenvatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow polozonych na
Obszarze Cminv Phm-role r Jobszarze Gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. Osamorzadzie
gminnym t.j. Dz.U z2013, poz. 594 )art. 81 wzwiazku zart. 77, art. 82 ust. 1i2ustawy
zcttua ^3 lipca 2003 r. oochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz
1568, zpozn zm.), wzwiazku zart. 216 ust. 2pkt 1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r o
fmansach pubhcznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zpozn. zm.) -uchwala siefco nastepuje-

§1-

Okresla sie. zasady udzielania dotacji na prace konsenvatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow polozonych na terenie Gminy
Chorzele, stanowiace zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2-

Wykonanie uchwaly powierza sie. Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.

§3.

wS£:£i;* 14 ^ °d ** °gl0SZenia W*"UU^owynm



Zalacznik do uchwaly Nr
290/XXXII/13Rady Miejskiej w

7 , . . Chorzelachzdnia28czerwca2013r.
zasady udzielania dotacji na prace konsenvatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow polozonych na obszarze Gminy Chorzele

I. Cel i rodzaj zadari

§1-
Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego idziedzictwa narodowego na terenie Gminy
Chorzele, wspierame iuzupelnianie dzialah wlascicieli izarzadcow zabytkow dla zapewnienia

ochrony 1konserwacji wartosciowych elementow substancji zabytkowej.

§2.
1. Dotacje moga, bye udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot

rhnr^ fZy Zf3^rCh^^do reJestru zabytkow, polozonych na obszarze Gminy
kuZnld°St?Pnych Pfhcznie' P°siadajacych istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturoweiznajduja.cychsiewstanieteclmicznymwymagaj^cympoprav^.
SinXSe PrZeZnaCZ°nyCh Md0tacj? 0kre^Ia co roku "chwaia wsprawie budzetu

3'S^UdZVd0nf ^ •Wyk°nanie ^ 0kre^l0nych wust. 1, ktore wnioskodawcazamierza wykonac wroku zlozema przez wnioskodawc? wniosku oudzielenie dotacji.

%%™^£^ZZZgMe Za"77 ^^ Ẑ 23 ^ 20°3 '• o«*»*

II. Wnioskodawcy

trwalego zarz^du, ogramczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiqzaniowego.

III. Wysokosc dotacji

Wysokosc srodkow przeznaczonych na dota§c/e ustalana jest wbudzecie gminy.



1• Dotocja moze bye udzielona wwysokosci do 50 %nakladow koniecznych na wykonanie nrac
2 £TTl^Ch' rTmat0rSkich Iub rob6t budowlanych przy abyfk^S^mS^^

przeprowadzema zlozonych pod wzgledem technologicznym orac konserwatnikirt

— udztelona do wysokosci 100 %nakladow kom^rfw^T^>Z lub
"' zaS ^S,°»^ T* "a PraCe konse™^*ie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

mSa wSZo afS.r'^ jf^ in"e jedn0S*i -°°"#> terytonalne'oXk6wIadiSuw ' l^ ' d,,2,edzKt™ "»odowego, wojewodzkiego konserwatora

IV. Termin i tryb przyznawania dotacji
§7.

a°^asraa^^jarna™u i—^!
przSSaS"""Ch°EdaCh "^^"*»™ ™°*««' -*«-**** nie

4. Wnioski oudzielenie dotacji sklada sie wtetminie okreslonym wogloszeniu Burmistrza Miasm

5"t^lelf?nSr'U nabp°™,W"i0Sk6W "°daje Si? d0 PMi™V wWomoWa. wBmletyme Informacji Pubhcznej Gminy Chorzele
b. na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta iGminy Chorzele

§8

'• Il^UzaXSenzSiemf^ ** M6™h™- S,™-«m «< ^
1) dane na temat wnioskodawcy;
2) dane natemat zabytku;
3) udokumentowanie tytulu prawnego do zabytku-

innegoo^Lg^SS^8' "* °*"* "a PraCe °bj?,e ™°ski™ «



2. Do wniosku oprzyznanie dotacji nalezy zala^czyc:
1) aktualny dokument potwierdzajacy posiadanie tytulu prawnego do zabytku (wypis zksiegi

wieczyste lub wypis iwyrys zoperatu ewidencji gruntow ibudynkow, lub akt notarialny) *
2) decyzje. o wpisie zabytku do rejestru zabytkow*, '
3) calkowity kosztorys prac*,
4) pozwolenie wlasciwego konserwatora zabytkow na wykonanie prac, ktore maja bye

przedmiotem dotacji (badz zalecenia konsenvatorskie, okreslaja.ee zakres i sposob
prowadzema pianowanych prac przy zabytku)*,

5) pozwolenie na budowe lub potwierdzenie zgloszenia robot budowlanych, jesli prowadzone
budowlZe1*^^^ takieg° P°St?p0Wania na P°dstaw'e przepisow ustawy - Prawo

6) zgod? wlasciciela (wlascicieli) budynku lub uzytkownika wieczystego zabytku na
przeprowadzenie prac objetych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca. jest
SytaTz^d* dZ16r±aWCa lub jedn°Stka "Baniacjrjna na rzecz ktorej ustanowiony jest

7) upowaznienie/pelnomocnictwo wydane przez wlasciciela zabytku udzielone
Wmoskodawcy wcelu zlozenia oswiadczenia woli wzakresie zawarcia zGmina. umowy na
udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (nie
dotyczy wspolnot mieszkaniowych) **, K

8) uchwaly wspohvlascicieli zabytku niemchomego: opowolaniu zarzadu, owyrazeniu zgody
na przeprowadzenie prac oraz o upowaznieniu zarzadu do zlozenia oswiadczenia woli w
zakresie zawarcia zBurmistrzem Miasta i Gminy Chorzele umowy oudzielenie dotacji
celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, wprzypadku przyznania
dotacji zbudzetu Gminy Chorzele (dotyczy wylacznie wspolnot mieszkaniowych)*

9) pelnomocmctwo, jezeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela '
10) opinie. techmczna. dotycza^ stanu zachowania zabytku,***
11) fotograficzna. dokumentacj? stanu zachowania zabytku,'

3' ^£rZyP-tdkU' 8dy wnioskodawca J«* przedsiebiorca. do wniosku oudzielenie dotacji pozazalaczmkami wymienionymi wust. 2 nalezy zala.czyc informacje o pomocy publicznei
wart. 37 ustawy zdnia 30 kwietnia 2004 r. opostepowaniu wsprawach dotyczacych pomocypubheznej (Dz. U. z2007 r. Nr 59, poz. 404 zpozn zm) aoiyczacycn pomocy

4' ^^l^iL^0^^ 1Ub nieprawidiowo wypelnione lub zlozone po terminie nie
§9.

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska wdrodze uchwaly na podstawie wnioskow zaopiniowanych
przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. "wwdiiyui

2. Wuchwale okresla si?:
1) nazw? podmiotu otrzymuja^cego dotacje;

Kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawc? za zgodnosc zoryginalem

kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawce za zgodnosc zoryginalem, dostarczona do Urzedu Miasta iGminy

'^anilT^fZ°na PrZCZ Wni°Sk0dawC? za W*™* *o^nafcm, dokument wymagany wprzypadkuub egama s.e odotacje wwysokosci powyzej SO'/o do lOQo/o naWaddw koniecznych n7wykonanie Zc
konserwatorskich, restauratorskich rob6t budowlanych. wyKonanie prac












