
UCHWAŁA NR LII/564/09  

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  

z dnia 22 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 

2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 

162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. 

U z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008r. Nr 

180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420) w związku z art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568, zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005r. Nr 238, poz. 2390, Dz. U z 

2006 Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1394, Dz. U. z 2009r., Nr 

31, poz. 206, Nr 97 poz. 804), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanej dalej Uchwałą, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. §3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może 

obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  

2. §5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku. 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust.3, załącza się: 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji obejmującej nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie załącza się dokumentów 

wymienionych w ust.2 pkt 4-5.  

4. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć 

informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną 

w zakresie i według zasad określonych odrębnymi przepisami.  

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Po §11 dodaje się §11a w następującym brzmieniu: 

§ 11a. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2010, o których mowa w § 5, ust. 3 składa się 

w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały zastępuje się załącznikiem, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania 

prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania, 

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub 

robót, 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy 

zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku 

ruchomym, 

6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację 

o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Mariusz Grochowski 
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