
UCHWAŁA NR XXII/161/2016 
 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia 15 grudnia 2016 r. 

 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych  

na terenie Powiatu Krapkowickiego 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje: 

 
§  1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 
usytuowanych się na terenie Powiatu Krapkowickiego. 

 
§  2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – należy przez to zrozumieć prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków, 

2) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale przyznano dotację z budżetu Powiatu Krapkowickiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków. 

 
§  3. 1. Z budżetu Powiatu Krapkowickiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu 
Krapkowickiego, dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub 
kulturowe. 

2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach może 
obejmować nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).  

 
§  4. 1. O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł 

prawny do zabytku, o którym mowa § 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które 
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po złożeniu tego 
wniosku. 

 
§  5. Dotacja z budżetu Powiatu Krapkowickiego, w zakresie określonym w § 3 ust. 2, może być 

udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych do wykonania prac lub robót przy zabytku, 
o których mowa w § 3 ust 1. 
 

§  6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. 
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Do wniosku należy załączyć : 

1) decyzję o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty, 
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,  
3) pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac 

lub robót objętych wnioskiem, 
4) pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac, 
5) harmonogram i kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót określonych we wniosku, 



6) dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku 
do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań, w tym finansowych, jeśli dotyczy, 

7) aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych, jeśli 
dotyczy.  
4. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien 

dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku  
– sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia  
2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808  
z późn. zm.). 

 
§  7. 1. Wnioski składa się  w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. 
2. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. 
3. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku nie jest równoznaczne 

z jej przyznaniem i nie gwarantuje, również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.  
4. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie podlegają zwrotowi. 

 
§  8. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Wydział Rozwoju  

i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, który sporządza opinie merytoryczne  
do wniosków i przedkłada je Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

§ 9. 1. Dotacje, na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego przyznaje Rada Powiatu 
Krapkowickiego w formie uchwały, w której określa się: 
1) beneficjenta, 
2) wykaz prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację, 
3) kwotę przyznanej dotacji. 

2. Przy ustaleniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się środki finansowe 
zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu Krapkowickiego na dany rok. 
 

§   10.  Zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie  
z przeznaczeniem, następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 
§   11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/247/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 
§  13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
 

 
 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


