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AKTUALIZACJA
z dnia
14.03.2019r.

NAZWA USŁUGI
UDZIELANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
NIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚCI GMINY
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie nakładów na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Sicienko ustalonych
na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego, które zostaną wykonane w następnym roku
budżetowym po roku złożenia wniosku lub w roku złożenia wniosku. Dotacja może być udzielona w
wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
1. Osób fizycznych lub osób prawnych, będących właścicielem bądź posiadaczem zabytku
znajdującego się na obszarze Gminy Sicienko wpisanego do rejestru zabytków lub
znajdującego się w ewidencji zabytków Gminy Sicienko.
2. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub
rybołówstwa, dla których dotacja stanowi pomoc de minimis.
CZAS REALIZACJI
Wniosek rozpatrywany jest w terminie dwóch miesięcy od uchwalenia budżetu lub wpływu wniosku
do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o udzielenie
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków nie stanowiącym własności gminy
• Załączniki:
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
- dokument o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- pozwolenie lub uzgodnienie (w przypadku zabytków wpisanych do GEZ) właściwego organu
ochrony zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
- pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub
program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
- kosztorys prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
- zapewnienie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być
przyznana dotacja,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem dotacji.
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA
•
•

art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.2067)
Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r., poz. 4213).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Finansów, pokój nr 6
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 269, fax: +48 52 58 70 753
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE - Brak
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy
Załącznik 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem dotacji

