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UZASADNIENIE 

 

 

Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282) stanowi, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ 

stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez 

ten organ uchwale. 

Dotacja ta może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez 

wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

Celem przedmiotowej uchwały jest umożliwienie wsparcia podmiotów władających zabytkami 

wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków, położnymi na 

obszarze miasta Rybnika, w ich działaniach związanych z opieką nad zabytkami, w szczególności        

w zakresie zabezpieczenia przed zniszczeniem i dewastacją zabytków znajdujących się w złym stanie 

technicznym oraz przywrócenia im pierwotnych walorów zabytkowych. 

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym 

bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Zgodnie natomiast z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona zabytków 

polega, w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na 

celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym 

spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego 

korzystania z zabytków. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.) projekt procedowanej uchwały 

został dnia 13 lutego 2020 r. przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

który nie zgłosił zastrzeżeń do zapisów uchwały.           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


