
UCHWAŁA NR 767/XLIX/2018
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 994), art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995), w związku 
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),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Komisję Gospodarki 
Przestrzennej i Działalności Gospodarczej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) W tytule uchwały po słowach „wpisanych do rejestru zabytków” dopisać „lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków”, wobec czego tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, nie stanowiących własności gminy”;

2) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Z budżetu Miasta Rybnika może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej "pracami", przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze Miasta Rybnika.”;

3) W § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„Dotacja w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu 
na formę organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje 
zgodnie z rozporządzeniem 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 
(Dz. Urz. UE L nr 352 poz. 1 z 24.12.2013 r.)”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku;

2) kopię wpisu do rejestru zabytków lub kopię karty adresowej gminnej ewidencji zabytków;

3) dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji; pozwolenie może być dołączone w terminie 
późniejszym, jednak nie później niż przed końcem roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
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4) dla zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków pozytywną opinię Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w sprawie prowadzenia prac, które mają być przedmiotem dotacji; opinia może 
być dołączona w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed końcem roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji;

5) wymagane przepisami Prawa Budowlanego pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prowadzenia robót 
budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia lub zgłoszenia; dokumenty te mogą zostać 
dołączone w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed końcem roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji;

6) dla zabytków nieruchomych - kosztorys ofertowy/inwestorski albo wycenę prac budowlanych lub 
zakupu materiałów wraz z projektem inwestycji, opisem prac lub programem robót konserwatorskich;

7) dla zabytków ruchomych - kosztorys ofertowy/inwestorski albo wycenę prac lub zakupu materiałów 
wraz z programem prac konserwatorskich;

8) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku na prowadzenie prac lub robót;

9) w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć 
również dokumenty, o których mowa w § 8 ust.1.”.

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura
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