
UCHWAŁA NR VIII/67/15
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art., 78, 
art. 81, w związku z art. 77 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446; z 2015r. poz. 397) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Radzyń Chełmiński może być udzielana dotacja na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
znajdującym się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, jeśli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym oraz ma 
istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe. 

2.  Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem bądź posiada inny tytuł prawny do władania 
zabytkiem, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy z dnia 
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych objętych wnioskiem. 

2.  Jeżeli zabytek, objęty wnioskiem posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo 
wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych 
prac lub robót. 

3.  W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona 
do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 
województwa, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

§ 6. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami: 

1) dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 

2) decyzją o wpisie zabytku do rejestru zabytków; 

3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem 
dotacji; 

4) pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia; 

5) kosztorysem ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia. 

6) fotograficzną dokumentacją stanu zabytku przed dokonaniem prac lub robót.

2.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wzór wniosku nie obowiązuje 
na dotacje przyznane w roku 2015. 
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3.  W przypadku stwierdzenia, iż złożony wniosek jest niekompletny lub nie zostały dołączone wszystkie 
dokumenty określone w ust. 1, wzywa się do jego uzupełnienia. 

4.  Nieuzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia.

§ 7. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona. 

§ 8. 1. Wysokość środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określa Rada Miejska Radzynia 
Chełmińskiego w uchwale budżetowej. 

2.  Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej propozycję przyznania dotacji. 

3.  O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w drodze uchwały uwzględniając 
możliwości finansowe Gminy.

§ 9. 1. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, o której mowa w § 8 ust. 3, Burmistrz 
zawiera z otrzymującym dotację umowę.

§ 10. 1. Przekazywanie dotacji następuje w terminie 30 dni od zakończenia wszystkich prac, na wykonanie 
których została przyznana dotacja oraz przyjęciu rozliczenia. 

2. Po przeprowadzeniu prac objętych wnioskiem oraz umową, wnioskodawca przekazuje Burmistrzowi 
następujące dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji: 

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów; 

2) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac; 

3) obmiar przeprowadzonych prac, w przypadku robót budowlanych; 

4) kserokopia rachunków lub faktur na prace objęte wnioskiem, z prawidłowo dokonanym opisem; 

5) fotograficzna dokumentacja stanu zabytku po dokonaniu prac lub robót.

3.  Udzielający dotację w trakcie przyjmowania rozliczenia oraz dokumentów określonych w pkt. 2, kontroluje 
wykorzystanie dotacji i określa czy środki pieniężne zostały wydatkowane zgodnie z celem na jaki została zawarta 
umowa. 

4.  W przypadku stwierdzenia, iż środki pieniężne zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja 
nie zostanie wypłacona.

§ 11. 1. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy stanowi pomoc 
de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. ogólne rozporządzenia o pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013); 

2.  Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch 
lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą objętą wnioskiem nie przekracza 200 tys. euro 
brutto, a dodatkowo przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego niniejszą uchwałą. 

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie, 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

§ 12. Do wniosków o udzielenie dotacji w roku 2015 stosuje się zasady udzielania dotacji określone 
w niniejszej uchwale. 

§ 13. Możliwość udzielania pomocy zgodnie z § 11 niniejszej uchwały określa się do dnia 30 czerwca 2021r. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 
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§ 15. Traci moc uchwała Nr XXVIII/217/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 
2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały wynika z rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013r. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. ogólne rozporządzenia o pomocy de 
minimis. Obecnie obowiązująca uchwała Nr XXVIII/217/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 
26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński 
nie zawierała przepisów dotyczących pomocy de minimis. Rada Miejska na podstawie niniejszej uchwały określa 
zasady w przypadku gdy udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis z uwzględnieniem warunków 
dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

Id: RJANE-WEIXU-HGJBH-PBZDO-HHOWH. Podpisany Strona 1



                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr  VIII/67/15 

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego 

  z dnia  29 czerwca 2015r. 

 

 

 

………………………………….. 
 (miejscowość, data) 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy 
 Radzyń Chełmiński 
 

 

 

WNIOSEK  
O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, 

RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU 
WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 
 
1. Dane o zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Miejscowość ……………………………………………………………………………. 

Województwo …………………………………………………………………………... 

Powiat …………………………………………………………………………………... 

Gmina …………………………………………………………………………………... 

Określenie zabytku według decyzji o wpisie do rejestru zabytków ……………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Określenie prac na które ma zostać udzielona dotacja oraz termin ich 

wykonania 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

….……………………………………………………………………………………….. 

Termin: …………………………………………………………………………………. 

3. Określenie wysokości dotacji  

…………………………………………………………………………………………... 
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4. Wykaz prac wykonanych przy zabytku objętym wnioskiem w okresie 

ostatnich 5 lat 

Rok 
Zakres przeprowadzonych 

prac 
Poniesione 

wydatki 

Dotacje ze 
środków 

publicznych 
(wysokość, źródło i 

wskazanie prac, na które 

zostały przeznaczone)  

    

    

    

    

    

 
5. Informacja czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem 

u innego organu mogącego udzielić dotacji wraz z podaniem kwoty dotacji. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………...  

 

 

 

       ………………………………………... 

 (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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