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PP XIII

UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU, OBIEKCIE LUB BUDOWLI
NA TERENIE LUB OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami),
• Uchwała Nr XLVI/716/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 17 z dnia 05 lutego 2010 roku, poz. 295.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji (druk nr PP-13),
 oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku,
 harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł
ich finansowania,
 decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt
i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac,
gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
 wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.
II. OPŁATY
 bez opłat
III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
 Wnioski o przyznanie dotacji każdorazowo składa się do Prezydenta Miasta Słupska w terminie do 31 grudnia
roku poprzedzającego przyznanie dotacji.
 Termin, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
 W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 Prezydent Miasta Słupska może ogłosi,ć w drodze zarządzenia, dodatkowy termin naboru wniosków.
 Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja, której skład ustanowiony jest przez Radę Miejską
w Słupsku.
 Dotacje w drodze uchwały przyznaje Rada Miejska w Słupsku na wniosek Prezydenta Miasta Słupska.
 Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy
lub o tym, że dotacja nie została przyznana.
 Przekazywanie środków na dofinansowanie następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy na podstawie
podpisanej umowy.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Polityki Przestrzennej, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
telefon (0-59) 84 88 352, fax (0-59) 84 88 409, e-mail: wpp@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE
 Nie przysługuje
VI. UWAGI
 Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich
lub robót budowlanych:
1) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli znajduje się w złym stanie technicznym,
2) przy obiekcie położonym na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli ten obiekt znajduje
się w złym stanie technicznym i posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Miasta
Słupska.


Rodzaje prac, które mogą być objęte dotacją określone są w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami),
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Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny
do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:
1) prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku,
2) prac, które zostały przeprowadzone w roku złożenia wniosku,
3) prac, które zostały przeprowadzone w roku złożenia wniosku, ale nie uzyskały dofinansowania z braku
środków.
Koszty realizacji prac lub robót wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji powinny uwzględniać kwotę
wnioskowanego dofinansowania, udział środków własnych oraz udział środków z innych pozyskanych dotacji.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% całkowitych nakładów poniesionych
lub kosztorysowych i dotyczyć wyłącznie czynności określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Jeżeli zabytek lub obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dla Miasta Słupska,
dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
Dotacja nie może zostać udzielona jeżeli:
1) nakłady konieczne na te prace lub roboty są finansowane w 100% z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) łączna kwota dotacji udzielonych przez Miasto Słupsk i inne uprawnione organy przekroczy wysokość
100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane jeżeli zaistnieje
potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie 8 lat od roku udzielenia dotacji.
Formularz wniosku o udzielenie dotacji (druk nr PP-13) wraz z załącznikami należy składać osobiście
w sekretariacie Prezydenta Miasta Słupska lub sekretariacie Wydziału Polityki Przestrzennej albo nadsyłać
listem poleconym.
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