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UZASADNIENIE 
 

 
 
        Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami) w trybie określonym odrębnymi 
przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku może 
być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 
 
      Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 77/VII/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustaliła zasady i tryb 
postępowania o udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. 
Aktualnie potrzebne jest dostosowanie tej uchwały do obowiązujących przepisów prawa,                     
a w szczególności do zmian wprowadzonych do zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, w ramach których w art. 81 ust. 1 dopisano możliwość udzielania przez organ stanowiący 
gminy, powiatu lub samorządu województwa dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie             
i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 
 
       Do tej pory zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacje 
konserwatorskie mogły być udzielane przez organ stanowiący gminy jedynie dla działań 
renowacyjnych i remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.  Zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi do zapisów ustawowych, obecnie ustawodawca dopuszcza możliwość dotowania 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się            
w gminnej ewidencji zabytków. Niniejsza zmiana uchwały wprowadza to rozszerzenie. Należy 
jednocześnie przypomnieć, Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Rybnika, prowadzona od 2005 r.      
w formie kart adresowych, została przyjęta Zarządzeniem Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika       
z dnia 2 lutego 2016 r.    
 
      Jednocześnie, zgodnie z zastrzeżeniem wyłożonym w piśmie Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nr DDO-530-178(2)1Z/MG z dnia 11 kwietnia 2017 r., termin 
obowiązywania uchwały został ograniczony zgodnie  czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu                   
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które obowiązywać będzie do dnia         
31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym 
od daty jego wygaśnięcia.  
 
     W świetle powyższego, przyjęcie rozszerzenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych dla zabytków jest zasadne.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


