
Uchwala Nr 300/XL/2013

Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacj i na prace konsetwatorskie' restauratorskie Iub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy Z 08 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. zŻ00l r.
Nrl42, poz. l59l ze zm.) oIaZ art.8l ust. 1ustawy z23.07.2003 r. o ochronie zabytków iopiece nad

zab1tkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Miejska Sierpca uchwala' co następuję:

$1
Uchwała określa:

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zablku wpisanym do rejestru zab1tków;

2) rodzaj danych iinfomacji' które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

s2
1. Z budżefu Miasta Sierpc mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót

budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria tj ':
1) znajduje się na stałe na obszarze Miasta Sierpc;
2) jest dostępny publicznie;
3) posiada istotne znaczęnię historyczne, altystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Miasta Sierpc;
4) jest wpisany do rejestru zabfków.

2. Dotacja na prace przy zabytku może być udzielona na nakłady konieczne, wyszczególnione w art.'7]

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zab1'tkami, tj:

1 ) sporządzenie ekspeĄz technicznych i koriser'watorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskiclr' arch itektonicznyclr'
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i ręstauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycj i wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabyku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnyn

dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie |ub uzupełnienie Ęnków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtrłorzenie,

z uwzględnieniem charakterystycznej dIa tego zabytku koIorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabyku, jeżeli odtworzenie to rrie przekracza 500ń

oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odrrowienie lub całkowite odtworzenie okien' w |lm ościeżnic iokiennic, zewnętrznych odrzwi

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego' rynien i rur spustowych,
12) modemizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach' które posiadają

oryginalne' wykonane z drewna części składowe i przynależności,
I 3) wykonanie izolacj i przeciwrvilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
l5) działania zmierzające do rł1'eksponowania istniejących' oryginalnych elementów zabytkowego

układu parku lub ogrodu,



16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy
zab1tku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7- l 5,

| 7) zakup i montaŹ instalac.ji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgrolrrowej.

$3
1' o dotację może się ubiegaó każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem Zab}tku' a także

podmiot, który do tego zabytku posiada t).tuł prawny wynikający z uż)tkowania wieczystego'
ograniczonego prawa lzeczowegoj trwałego zarządl albo stosunku zobowiązaniorł ego
z uwzględnieniem zapisu $ 2 ust' 1.

2' Dotacj a może byó udzielona na sfinansowanie prac lub robót budow1anych przy zaby'tku, które
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji a|bo w roku złożenia
rłlliosku i $ roku następn)m'

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpió z kilkoma
wnioskami o dotacie do prac lub robót budowlanych przy więcej niżjednym zabytku.

s1
1. Dotacja z budżetu Miasta Sierpc na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym

zab],tku może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na te prace lub roboĘ przy

zabltku.
2. Jeżeli zabytek posiada iłyjątkową wartość historyczną, aftystyczną lub naukową albo wymaga

przeprowadzenia złożonyclr pod względem technologiczlrym prac konsefwatorskich, restauratorskich lub

robót budowlanych' albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy

zabytku' dotacja moŻe być tldzie]ona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych

prac Iub robót budowlanych.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki

publiczne' kwota dotacji przyznanej z budżetrr Miasta SieIpc wraz z kwotami przyznanymi na ten cel

z innych środkólv publicznych nie może przekraczać 100oń nakładów koniecznych na wykonanie tyclr

prac lub robót'

ss
l ' We wniosku o przyznanie dotacj i naleĄ wskazaó:

l) imię' nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę' adres isiedzibę wnioskodawcy

będącego j ednost ką organ izac1.iną:

2) t}'tuł prawny do władania zaby'tkiem;

3) określenie organu! u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji:

4) rodzaj prac;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) wyrrragane pozwolenia na przeprowadzenie prac lrrb robót przy zabytku;

7) zakres prac. które mają być objęte dotacją wraz z harmonogramem realizacji prac;

8) kosŹorys całkowiĘch prac:

9) tennin zakoticzenia prac objętych wnioskiem;

10) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te SalTle prace lub robory

budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych

podmiotów;

2. Fomu|arz wniosku o udzielelrie dotacjistanowi załącznik do niniejszej uchwaĘ.



$6
1. Do wniosku o udzielerrie dotacj i rrależy dołączyć:

1) kopię decyzji o wpisie do rejestru Zab}tków obiektu, którego dotyczą prace remonty

2) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie t1łułu prawnego do zab1tku (wypis

z księgi wieczystej, wypis iwyrys z ewidencj i gruntów i budynków, akt notarialny)

3) opinię techniczną dotyczącą stanu Zachowania obiektu, w przypadku gdy powodem ubiegania
się o dotację jest Ą Stan techniczny wymagający niezwłocznego podjęcia prac;

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają byó

przedmiotem dotacji;

5) pozwolenie na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia;

ó) kosaorys przewidywanych prac lub robót budowlanych z wyszczególnieniem zakresu prac

objętych dotacją i wnioskowaną kwotę dotacji;

7) projekt, jeśli wniosek doĘczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy

wniosek dotyczy prac przy zabltku ruchomym;

8) zgodę właściciela (współwłaściciela) zabytku nieruchomego lub użykownika wieczystego

nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest

współwłaściciel, jednostka organizacyjna' na rzecz której jest ustanowiony trwaĘ zarząd lub

dzterżawcal,

9) dokumentację fotograficmą obrazująca stan techniczny obiektu orazjego części przy której

prowadzone będą prace.

l0) upoważnienie/pełnomocnictwo wydane przez właściciela zabytku udzielone Wnioskodawcy w celu

złożenia oświadczenia woli w zakesie Zawarcia Z Miastem Sierpc umowy na udzielenie dotacji

celowej na prace przy Zab}tku wpisanym do rejestru zab),tków (nie doĘczy wspólnot

mieszkaniowych).

s7
1. Udzielenie dotacj i moŹe nastąpió po Złożeniu ptzez wnioskodawcę pisemnego wniosku do Burmistrza

Miasta Sierpc.

2. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Miasta Sierpca w terminie do dnia 15 czerwca.

3. Termin, o któryrn mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacj ę na prace

interwencyjne wynikające z Zagrożenia zab}'tku.

4. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski' osobno na każdy zabflek.

5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w pkt 1, nie jest równoznaczne z prąznaniem

dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacj i w wysokości oczekiwanej przez składającego

wniosek.

6. Wnioski o przyznanie dotacj i po ic|r przekazaniu Burmistrzowi są poddawane do zaopiniorłania
Kornisj i Spolecznej i Go'podarczej.

7' W trakcie sprawdzenia wniosku' wnioskodawca ma możliwośó jednorazowej poprawy błędów

iuzupełnienia braków, w teminie 7 dni od momentu otrzymania stosowrej informacji.

8. Wnioski zostaną sprawdzone przez Komisje Społeczną i Gospodarczą pod względem fomalnym
w ciągu 30 dni od daty wpĘwu wniosku.

9. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku:
l) złożenia go na nieodpowiednim fomularzu,
2) braku któregokolwiek z załączników, o których mowa w par. 6 (dołączone do wniosku nieaktua]ne

załą'znjkj, załączniki dotyczące innego niż wnioskowany zakresu prac, w jakości uniemożliwiającej
odczytanie ich treści traktowane będąjako ich brak)'



3) gdy wnioskowany zakres prac wykracza poza zakres prac będący przedmiotem wymaganych
pozwo1eń,

4) niezłożenia wyjaśnień w tenninie 7 dni od daty dostarczenia wezwania.

s8
l ' Dotację przyznaje Rada Miasta Sietpc w uchwale okeślającej:

J) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
Ż) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
] ) krłotę dotacji do przekalania.

se
1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione

do udzielania dotacji na prace lub robo{ budowlane przy zabl'tkach, o dotacjach przyznanych przez
Radę Miejską w Sierpcu.

2' Zestalvienie danych dla każdej udzielonej dotacj i winno zalvierać:
l) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejscajego położenia lub przechowywania,
2) imię' nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki

organizacyjnej, której przyznano dotację;
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
4l kserokopię umorł1 o dotację:
5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty

wypłaconej dotacji;
6) infomacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace

lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BiuleĘnie Informacji

Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

$10
Wykonanie uchwały powierza się Bumistrzowi Miasta Sierpc.

$11
Uchwała wclrodzi w zycie po upĘrvie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewódżwa Mazowieckiego.

PRZEWOlJNlozĄcY



Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej Sierpca Nr 300/XL/2013
dnie 27-03.2013r-

Data wpĘwu wniosku

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZBUDZETU GMINY MIASTA SIERPC NA
PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE

PRZY ZABYTKU WPISANYM Do R.EJESTRU ZABYTKÓW, PoLożoNYM NA
OBSZARZE MIASTA SIERPC

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.l. Osoba frzvczna
Imię i nazwisko

Miej sce zamieszkania

PESEL

NIP

T}tuł prawny do zabytku

A.2. innv Wnioskodawca
Nazwa j ednostki
organizacyjnej

Siedziba iednostki
organizacyjne]

Forma osobowości prawnej

Nr właściwego
rejestru/ewidencj i

Data wpisu do właściwego
wpisu/ewidencji

N]P

REGON

KRS

T}tuł prawny do zabytku



2. osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i
za w tet lmlenlu ch

lmię i nazwisko:

Stanowisko/Funkcja

Podstawa umocowania:

Nr telefonu:

3. Osoba odpowiedzia|na za przygotowanie wniosku i kontakty z Urzędem Miejskim
w

Imię i nazwisko

Nr telefonu:

banku i rachunku wnioskoda. 1\ azwa DanKu r nume
Nazwa banku:

Nr rachunku
bankowego

B. DANEZABYTKU

1. określenie o wnioskodawca ub o udzielenie do

3. określenie

Kod pocztowy

3. Numer w re



5. Nieruchomość uiawniona w
w sądzie rejonowym w :

C. WYMAGANE POZWOLENIA

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
bu ch

Nazwa dokumentu

Nr z dnia

budowozw na
Nazwa dokumentu

Nr z dnia

2.P

D.sZCZEGoŁowE INFoRMACJE o ZABYTKU oRĄZ ZAKRES PRAC

1. Krótki onis (czas lzełl

is stanu zachowania za z uzasadnieniem koniecznoścr rac |ub robót:



3. Dostępność i wvkorzvstania zabtlku|:

hudowlanvch

budowlanvch

6. Harmon ch kosztów zadania:

4' Zakres rzeczowy (synteĘczny opis prac konserwatorskich' restauratorskich lub robót

5. Zakres rzeczowy (synteĘczny opis prac konserwatorskich restauratorskich lub robót

Rodzaj prac
konserwatorskich,
restauratorskich

lub robót
budowlanvch

KoszĘ (zł) z podziałem na
źródła finansowania

Termin realizacji
zadania



4.

5.

7. Dodatkowe uzasadnienie wymagane jedynie w przypadku ubiegania się o kwotę
ca 507n nakładów koniecznvch

E. WYKAZ PRAC KONSERWATOSKICH, RESTAURATORSKICH LUB RO
BI-IDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZY ZABYTKU W OKRXSIE OSTATNICH
PIECIU LAT

Rok Zakres
wykonyrvanych

Drac

Poniesione
wydatki

Dotacie ze Środków nublicznvch
Wvsokość Zródło

F. WYKAZ DoKUMENTow WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIoSKU

Nr Treśc zalącznika SŻ.
I Kooia decvzii o woisie do reiestru zabtków obiektu. któreso dowcza prace i remonN
Ż Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie t1tułu prawnego do zab1tku

(wypis z księgi wieczystej. wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, akt
notarialny)

3 opinię techniczną dotyczącą stanu zachowania obiekfu, w przypadku gdy powodem
ubiegania się o dotację jest zły stan techniczny wymagający niezwłocznego podjęcia
prac

4 Pozwolenie wo.iewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają
bvó przedmiotem dotacii:

5 Pozwolenie na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia

6 KosŻorys przewidywanych prac lub robót budowlanych z wyszczególnieniem zakresu

prac objętych dotacją



'7 Projekt, jeśli wniosek dotyczy prac lub robót przy zabyku nieruchomym lub program

prac' gdy wniosek dotvczy prac prZY zab\łku ruchomym
8 Zgodę właściciela (właścicieli) budylku lub rrżytkownika wieczystego zabytku na

przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawcą jest
współwłaściciel' dzierżawca lub jednostka organizacyjna na rzecz której ustanowiony
iest trwałv zarzad

9 Dokumentację fotograficzną obrazująca stan techniczny obiektu oraz jego części prąv

które.| prowadzone będą prace

l0 Upoważnienie/pełnomocnictwo wydane prZęZ właściciela zabyku udzielone
Wnioskodawcy w celu złożenia oświadczenia woli w zakresie zawarcia z Miastem
Sierpc umowy na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do
reiestru zabltków (nie doWczv wspólnot mieszkaniowvch)

G. ZENIE

1) Niniejszym oświadczam' że w przypadku udzielenia dotacji pokryję pozostalą część
kosztów prac.

2) Niniejsrym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku i załącznikach są zgodne
Ze stanem fakĘcznym.

Miejscowość' data podpis i piccŻęć imicnna

PRZEWOtJNlU'ŻĄCY
RADY MIEJSK!EJ
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