
Projekt 
 
z dnia  8 listopada 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów może być udzielana dotacja celowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów, zwana dalej "dotacją". 

2. Dotacji udziela się jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne ze względu na 
stan techniczny zabytku. 

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo stan zachowania 
zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 
dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie niezbędnych 
prac lub robót. 

3. Dotacji udziela się z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej 
"ustawą". 

§ 3. Nakłady konieczne, które mogą zostać objęte dotacją określa art. 77 ustawy. 

§ 4. 1. O dotację może ubiegać osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego. 

2. Dotacja udzielona przedsiębiorcy jest pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia 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. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str.1 z późn. zm.). 

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określana jest corocznie w budżecie 
Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Rozdział 2. 
Tryb udzielania dotacji 

§ 6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów, zwanego dalej "wnioskiem". 

2. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów w terminie do dnia 31 marca roku, 
w którym dotacja ma być udzielona. 
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3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku konieczności wykonania 
niezwłocznych prac interwencyjnych wynikających ze zdarzeń losowych. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Do wniosku należy załączyć: 

1) uwierzytelnioną przez wnioskodawcę kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków lub innego dokumentu 
potwierdzającego wpis obiektu do rejestru zabytków; 

2) uwierzytelnioną przez wnioskodawcę kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę 
tytułu prawnego do zabytku, o którym mowa w § 4; 

3) uwierzytelnioną przez wnioskodawcę kopię pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków na 
przeprowadzenie prac lub robót, które mają zostać objęte dotacją; 

4) uwierzytelnioną przez wnioskodawcę kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót o ile wymaga tego 
charakter prac lub robót, które mają zostać objęte dotacją; 

5) kosztorys planowanych prac lub robót; 

6) harmonogram planowanych prac lub robót; 

7) jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą - zaświadczenie bądź oświadczenie oraz informacje, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

6. Burmistrz Miasta weryfikuje i ocenia złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

§ 7. 1. Dotacja przyznawana jest przez Radę Miejską w Hrubieszowie, w formie odrębnej uchwały 
określającej: 

1) podmiot otrzymujący dotację; 

2) określenie zabytku, w tym numer i datę wpisu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; 

3) zakres prac lub robót, które zostały objęte dotacją; 

4) kwotę przyznanej dotacji. 

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska w Hrubieszowie uwzględnia wysokość 
środków finansowych, o których mowa w § 5. 

3. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

4. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. 

§ 8. Na podstawie uchwały, o której mowa w § 7 Burmistrz Miasta zawiera z dotowanym podmiotem 
umowę o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta 
Hrubieszów, zwaną dalej "umową". 

Rozdział 3. 
Postanowienia końcowe 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 10. Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia....................2021 r. 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków 
Miasta Hrubieszów 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko lub nazwa:  

2. Adres zamieszkania lub siedziby 
wnioskodawcy: 

 

3. Numer rachunku bankowego 
wnioskodawcy: 

 

II. Informacje o zabytku 

1. Określenie zabytku:  

2. Dokładny adres obiektu:  

3. Informacja o wpisie do rejestru 
zabytków lub Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta Hrubieszów 
(wskazanie ewidencji i numer wpisu): 

 

4. Wskazanie tytułu prawnego 
wnioskodawcy do zabytku: 

 

5. Uzasadnienie wniosku  
(w tym informacja o stanie technicznym 
zabytku): 
 
 
 
 

 

III. Informacje o planowanych pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BF5D1F4B-58CF-47B4-ACC4-768AC7DB2102. Projekt Strona 1



1. Zakres planowanych prac lub robót:  

2. Planowany termin wykonania prac 
lub robót (zgodnie z harmonogramem): 

 

3. Przewidywany koszt wykonania prac 
lub robót (zgodnie z kosztorysem): 

 

IV. Informacje o sposobie finansowania planowanych prac lub robót 

1. Deklarowana wysokość środków 
własnych: 

 

2. Inrormacja o wysokości środków 
przyznanych przez inne podmioty (wraz 
ze wskazaniem tych podmiotów): 

 

V. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca 

1. Wysokość wnioskowanej dotacji:  

2. Wysokość wnioskowanej dotacji 
wyrażona jako % ogólnych kosztów 
wykonania prac lub robót: 

______ % 

VI. Wykaz załączników 

 
1. ............................................................................................................................................................ 

 

2. ............................................................................................................................................................ 

 

3. ............................................................................................................................................................ 

 

4. ............................................................................................................................................................ 

 

5. ............................................................................................................................................................ 

 

6. ............................................................................................................................................................ 

 
 
 
.................................................                                                            ................................................. 

(miejscowość, data)                                                                                         (podpis) 
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Uzasadnienie 

uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów 
 
 

Zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 
województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Ponadto art. 82 ust. 2 w/w ustawy 
stanowi, że "dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej". 

Celem nadrzędnym niniejszej uchwały jest ochrona, poprawa stanu technicznego oraz zahamowanie procesu 
degradacji zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Hrubieszów. 

Wpis nieruchomości do rejestru zabytków oprócz zapewnienia niezbędnej ochrony powoduje niestety 
również znaczne ograniczenia dla właścicieli i użytkowników takich obiektów w zakresie ich użytkowania czy 
planowania ewentualnych remontów i przekształceń. Ponadto stawiane są wyższe niż w przypadku innych 
obiektów wymagania dotyczące stosowania odpowiednich materiałów, od wykonawcy oczekuje się wysokich, 
często specjalistycznych kwalifikacji, zobowiązuje się właściciela do ustanowienia nadzoru konserwatorskiego 
nad realizacją prac itp. Czynniki te powodują, że zarówno użytkowanie, jak i inwestycje przy obiektach 
zabytkowych są bardziej kosztowne niż w przypadku innych budynków. 

Z tego względu dotacja z budżetu miasta dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych stanowić będzie 
znaczne wsparcie i być może umożliwi podjęcie przez właścicieli lub użytkowników decyzji o rozpoczęciu 
prac konserwatorskich przy tych obiektach. 

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) w dniu 18 grudnia 2020 r. projekt niniejszej uchwały został 
zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w określonym w przepisach 
terminie nie przedstawił zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy. 

Biorąc pod uwagę powyższe - zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 

Sporządził (a): 
RADOSŁAW SZKUDZIŃSKI 

 
Naczelnik Wydziału  
Oświaty i Kultury 

  

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
 

radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami 
wydziałów lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

nie dotyczy 
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Sprawdzono pod względem 
redakcyjnym: 

MONIKA PODOLAK 
 

Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem  
(gdy projekt aktu związany jest  
z koniecznością wydatkowania środków 
z budżetu): 

MARTA WOŹNICA 
 

Skarbnik Miasta 

  

Zatwierdzono przez Burmistrza: 
MARTA MAJEWSKA 

 
Burmistrz Miasta 
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