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K A R T A

U S Ł U G

Nr karty:
BGKMiD.10

DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY
BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ
W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Jednostka
odpowiedzialna

REFERAT BUDOWNICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
MIESZKANIOWEJ I DRÓG
TEL.: /74/ 66 33 419

Wymagane
dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami:
• kopia decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
• dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
zabytku;
• pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac lub
robót objętych wnioskiem przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
• uzgodnienie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków prowadzenia prac
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
• pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
• zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego zgłoszenia;
• kosztorys planowanych prac lub robót, z uwzględnieniem cen zakupu
materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
• aktualna dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku;
• pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez
przedstawiciela;
• wszystkie zaświadczenia oraz oświadczenia o wielkości pomocy de minimis,
jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
• informacje określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
Prawo do otrzymania dotacji celowych z budżetu gminy przysługuje osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do
zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Wniosek można złożyć:
➢ w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1,
➢ przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl,
➢ przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka,
➢ przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności
Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.
-

Uwagi:

Sposób
załatwienia
sprawy

Opłaty
Podstawa
prawna

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710);
2. Ustawa z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372);
3. Uchwała NR XLIII/323/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych
lub znajdujących się na terenie gminy Łagiewniki;

Termin
składania
dokumentów

Termin
realizacji
Tryb
odwoławczy
Informacje
dodatkowe
Formularze
wniosków
i druki do
pobrania
Opracował:

Do dnia 31 października roku poprzedzającego rok przyznania dotacji lub
w terminie do 15 lutego roku, w którym mają być przeprowadzone prace lub
roboty. Wnioski zweryfikowane przez Wójta Gminy Łagiewniki, stanowią
podstawę do przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Łagiewniki
o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę
posiadanych w budżecie środków na ten cel.
Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno nastąpić na podstawie umowy zawartej
z podmiotem, któremu udzielono dotacji uchwałą Rady Gminy Łagiewniki.
Nie podlega odwołaniu.
Wniosek o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej karty.

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Dróg
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Zatwierdził:
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