
UCHWALA Nr 299/XXXIII/13

RADY MIEJSKIEJ W

CHORZELACH

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow polozonych na
obszarze Gminy Chorzele

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9, art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O
samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ) w zwiazku z art. 77, art 81, art. 82 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pozn. zm.), w zwiazku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013r. poz. 885) - uchwala si?, co nast?puje:

§1

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

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.



Zalacznik do uchwaly Nr
299/XXX1II/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow polozonych na obszarze Gminy Chorzele

I. Cel i rodzaj zadah

§1
Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy
Chorzele, wspieranie i uzupetnianie dzialah wlascicieli i zarzadcow zabytkow dla zapewnienia

ochrony i konserwacji wartosciowych elementow substancji zabytkowej.

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

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow, polozonych na obszarze Gminy
Chorzele, dost?pnych publicznie, posiadajacych istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturowe i znajdujaxych si? w stanie technicznym wymagaj^cym poprawy.

2. Wysokosc srodkow przeznaczonych na dotacj? okresla co roku uchwala w sprawie budzetu
Gminy Chorzele.

3. Dotacja moze bye udzielona na wykonanie prac okreslonych w ust. 1, ktore wnioskodawca
zamierza wykonac w roku zlozenia przez wnioskodawc? wrdosku o udzielenie dotacji.

§3
Dotacje moga^ bye przeznaczone zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

II. Wnioskodawcy

§4
Dotacja moze bye udzielona osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
posiadajacej tytut prawny do zabytku, wynikajqey z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
trwalego zarzaxlu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego.

III. Wysokosc dotacji

§5
Wysokosc srodkow przeznaczonych na dotacj? ustalana jest w budzecie gminy.
















