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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR XXIV/316/08 

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprwwsp okrpślpnsw zwswd udzsplwnsw dotwcjs nw prwcp konsprwwtorsksp, 
rpstwurwtorsksp lub roboty budowlwnp przy zwbytkwch wpsswnych do rpjpstru 
      zwbytków, znwjdujących ssę nw obszwrzp wojpwództww dolnośląskspgo 

 Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt  3 i art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 2 w związku z art. 77 i art. 82 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków, znajdujących się na obszarze województwa dol-
nośląskiego. 

§ 2 

Z budżetu województwa dolnośląskiego mogą być 
udzielane dotacje celowe na realizację zadań w związ-
ku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restau-

ratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na 
obszarze województwa dolnośląskiego, posiadającym 
istotne znaczenie kulturowe. 

§ 3 

Dotacje celowe z budżetu województwa dolnośląskie-
go na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku udzielane mogą być w 
związku z realizacją prac w zakresie określonym w  
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art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej Ustawą.  

§ 4 

Przy udzielaniu dotacji respektuje się zasady jawności, 
otwartości, konkurencyjności, przejrzystości, nieko-
mercyjności, apolityczności. 

§ 5 

1. O dotację celową z budżetu województwa dolno-
śląskiego, w zakresie sprawowania opieki nad za-
bytkami, może ubiegać się osoba fizyczna lub jed-
nostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do 
zabytku wynikający z prawa własności, użytkowa-
nia wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowe-
go. 

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich i prac budowlanych 
przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wyko-
nać w roku złożenia wniosku. 

3. W przypadkach określonych w § 8 ust. 3 dotacja  
z budżetu województwa  dolnośląskiego może zo-
stać przekazana w celu refundacji wydatków po-
niesionych przy realizacji zadania w roku budżeto-
wym. 

§ 6 

1. Dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego na 
wykonanie prac lub robót budowlanych przy jed-
nym i tym samym zabytku w danym roku budże-
towym może być udzielona w wysokości do 70% 
ogółu nakładów na te prace lub roboty, z zastrze-
żeniem ust. 2. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% 
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac  
konserwatorskich lub robót budowlanych, jeżeli: 
1) zabytek posiada wyjątkową wartość historycz-

ną, artystyczną lub naukową i wymaga prze-
prowadzenie prac złożonych pod względem 
technologicznym, 

2) zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac 
lub robót budowlanych w przypadku groźby  
unicestwienia zabytku.  

3. Podstawą do udzielenia dotacji w przypadkach 
określonych w ust. 2 pkt 2 jest odpowiednia eks-
pertyza rzeczoznawcy w tej sprawie lub decyzja 
Państwowego Inspektora Nadzoru  udowlanego. 

4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków pu-
blicznych na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy 
zabytku nie może przekroczyć wysokości 100% 
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub 
robót. 

§ 7 

1. Podstawą udzielenia dotacji, według zasad określo-
nych w niniejszej uchwale, jest wniosek o przyzna-
nie dotacji, złożony przez podmiot, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, zawierający projekt realizacji zadania 
polegający na wykonaniu prac lub robót budowla-
nych przy zabytku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowa-
nie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegają-
cego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwe-
stycyjne oraz prace remontowo-budowlane nieobję-
te wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu do-
tacji z budżetu województwa dolnośląskiego. 

4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębior-
ca, 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 postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej. 

5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 
1, nie jest równoznaczne z  przyznaniem dotacji, 
nie gwarantuje również przyznania dotacji w wyso-
kości oczekiwanej przez wnioskodawcę. 

§ 8 

1. Wnioski o dotacje kierowane są Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wy-
brzeże J. Słowackiego 12–14, 50-411 Wrocław. 

2. Wnioski o dotację należy składać do dnia  
30 stycznia rozpoczynając od każdego roku ka-
lendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 3. O dacie 
złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zasto-
sowania w przypadku ubiegania się o dotację na 
prace interwencyjne wynikające z udokumento-
wanego zagrożenia zabytku. 

4. Wnioski o dotacje, niekompletne lub nieprawidło-
wo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą 
rozpatrywane ze względu na niespełnienie wymo-
gów formalnych. 

5. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez wła-
ściwą komórkę ds. kultury Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego pod wzglę-
dem ich formalnej zgodności z zasadami określo-
nymi niniejszą uchwałą. 

6. Wnioski spełniające wymogi formalne opiniuje 
Komisja Oceniająca, o której mowa w  § 9. 

7. Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się 
na zasadzie konkursu zadań, rozumianych jako 
projekty prac lub robót budowlanych przy  
zabytku.  

8. Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji dla 
wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania 
podejmuje, na wniosek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego w formie uchwały. 

9. W uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
określa się nazwę  eneficjentów, którym udzielo-
no dotacji, wykaz prac i robót, na wykonanie któ-
rych przyznano dotację, oraz kwoty przyznanych 
dotacji. 

10. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Województwo 
Dolnośląskie przejmuje odpowiedzialność za zo-
bowiązania, wierzytelności oraz działalność pod-
miotu, którego zadanie uzyskało dotację. 
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11. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji 
uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel w 
budżecie województwa dolnośląskiego.  

12. O decyzji o udzieleniu dotacji powiadamia się 
podmiot, który złożył wniosek o dotację na reali-
zację prac lub robót budowlanych przy zabytku. 

§ 9 

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołuje 
Komisję Oceniającą, której zadaniem jest opiniowa-
nie zgłoszonych wniosków o dotację w roku budże-
towym oraz przedstawianie propozycji podmiotów, 
którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także 
wysokość kwot dotacji dla poszczególnych zadań, 
oraz wykazu zadań, którym nie rekomenduje się 
udzielenia dotacji.  

2. Opinia Komisji ma charakter doradczy, a praca Ko-
misji Oceniającej służy zarazem procesowi jawności 
i partycypacji społecznej. 

3. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy  
określi Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

4. W przypadkach określonych w § 8 ust 3 nie ma 
zastosowania ust. 1.  

§ 10 

Przy formułowaniu oceny przez Komisję Oceniającą, o 
której mowa w § 9, oraz dla podjęcia uchwał dotyczą-
cych udzielenia dotacji na realizację prac lub robót 
budowlanych przy zabytku, uwzględniając kwotę w 
budżecie województwa dolnośląskiego przeznaczoną 
na prace i roboty budowlane przy zabytkach, zasto-
sowanie mają następujące kryteria: 
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem jego wartości kultu-
rowej (historycznej, artystycznej, naukowej) oraz 
dostępności dla społeczeństwa – maksymalnie do 5 
punktów; 

2) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wyma-
gający zabiegów konserwatorskich – maksymalnie 
do 3 punktów; 

3) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji plano-
wanych prac oraz zaangażowanie finansowe pod-
miotu występującego o dotację, a także wskazanie 
innych źródeł finansowania prac lub robót budow-
lanych przy zabytku – maksymalnie do 2 punktów; 

4) priorytety wynikające z Programu opieki nad zabyt-
kami województwa dolnośląskiego oraz programów 
opracowanych przez samorządy gmin i powiatów – 
maksymalnie do 5 punktów. 

§ 11 

1. Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyzna-
nych dotacji podawane są do publicznej wiadomo-
ści, m.in. poprzez wywieszenie tych informacji na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na okres 1 miesiąca, w 
 iuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie in-
ternetowej (www.dolnyslask.pl). 

2.  eneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu 
województwa dolnośląskiego, są zobowiązani do 
zamieszczania we wszystkich materiałach informa-
cyjnych, promocyjnych i wydawnictwach oraz w 
kontaktach z mediami informacji o otrzymanej do-
tacji z budżetu województwa dolnośląskiego oraz 

do realizacji innych ustaleń objętych umową zawar-
tą w związku z udzieloną dotacją. 

§ 12 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla określonego 
podmiotu na realizację zadania określonego we wnio-
sku o udzielenie dotacji stanowi podstawę do zawarcia 
umowy z  eneficjentem. 

§ 13 

1. Zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 8 ust. 8, 
udzielenie dotacji z budżetu województwa dolno-
śląskiego następuje na podstawie pisemnej umo-
wy z podmiotem –  eneficjentem. Umowa określa 
zakres i warunki realizacji zadania. Ramowy wzór 
umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Przyznana dotacja może być niższa od wniosko-
wanej. 

3.  eneficjent może odstąpić od zawarcia umowy w 
przypadku przyznania dotacji niższej niż wniosko-
wana. 

4. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnio-
skowanej i  eneficjent podejmuje się realizacji za-
dania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu 
zadania określonego we wniosku oraz zachowania 
deklarowanej we wniosku kwoty środków wła-
snych. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości środków 
własnych  eneficjenta, w okresie od złożenia wnio-
sku do daty zawarcia umowy, proporcjonalnemu 
pomniejszeniu ulegnie kwota  udzielonej dotacji. 

6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy  e-
neficjent wnioskujący ma obowiązek pisemnie 
powiadomić departament właściwy ds. kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu dotacji. 

7.  eneficjent decydujący się na zawarcie umowy 
winien jest przedstawić: 
1) skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj 

kosztów oraz kosztorys ze względu na przewi-
dywane źródła finansowania (zgodnie ze wzo-
rem z oferty), 

2) zaktualizowany harmonogram zadania, 
3) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze 

stanem prawnym i faktycznym w dniu podpi-
sania umowy – odpisu rejestru lub dokumentu 
uprawniającego do reprezentowania wniosko-
dawcy. 

8. Ze środków dotacji mogą być finansowane wy-
datki udokumentowane dowodami księgowymi 
wystawionymi na  eneficjenta po terminie zawar-
cia umowy o udzieleniu dotacji z wyłączeniem 
przypadków określonych w § 5 ust. 3. 

9. Środki dotacji obejmować mogą dofinansowanie 
lub sfinansowanie kosztów prac przy obiekcie za-
bytkowym, określonych szczegółowo we wniosku 
a podjętych przed datą zawarcia umowy z Woje-
wództwem. 

10. Podmiot, któremu przyznano dotację na realizację 
prac lub robót budowlanych przy zabytku, zobo-
wiązany jest złożyć w terminie do 30 dni od daty 
zakończenia zadania, sprawozdanie z realizacji za-
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dania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 14 

1. Województwo Dolnośląskie ma prawo do kontroli 
rzetelności realizowanego zadania zgodnie z jego 
projektem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji, 
zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po jego za-
kończeniu poprzez: 
1) analizę złożonych dokumentów finansowych  

i sprawozdań merytorycznych w celu potwier-
dzenia ich wiarygodności; 

2) wizytowanie i kontrolę wybranych zadań obej-
mujących kontrole postępu oraz wykonania prac 
lub robót budowlanych przy zabytku zgodnie  
z zapisami zawartej umowy o udzieleniu dotacji. 

2. Dotacje udzielone z budżetu województwa dolno-
śląskiego wykorzystane niezgodnie  z przeznacze-
niem podlegają zwrotowi do budżetu województwa 
dolnośląskiego wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ter-
minie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do 
zapłaty. 

3. W przypadku częściowego lub całkowitego niewy-
konania dotowanego zadania bądź też niewykorzy-
stania części przekazanych środków dotacji, środki 
te podlegają zwrotowi do budżetu województwa 
dolnośląskiego na zasadach określonych w umo-
wie. 

§ 15 

1. Województwo Dolnośląskie, poprzez właściwą ko-
mórkę ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, prowadzi zestawienie da-
nych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne 
organy uprawnione do udzielania dotacji na prace 
lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach 

przyznanych z budżetu województwa dolnośląskie-
go. 

2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1, dla 
każdej udzielonej dotacji winno zawierać: 
1) określenie zabytku, miejsca jego położenia lub 

przechowywania, 
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki or-
ganizacyjnej, której przyznano dotację; 

3) informacje o wysokości przyznanej dotacji, środ-
ków przekazanych beneficjentowi, oraz o wyso-
kości rozliczonej dotacji. 

3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji, 
o której mowa w ust. 1 i 2, na zasadach określo-
nych w przepisach dotyczących dostępu do infor-
macji publicznej. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 17 

Wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
w roku 2008 należy składać w ciągu 30 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIWIPRZIWODNIWZCWĄ SIJMIKU 
WOJIWÓDZTWA DOLNOŚLCSKIIGO 

 
STANISŁAW LONGAWA 
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Zwłącznsk nr 1 do uchwwły Spjmsku Wojp-
wództww Dolnośląskspgo nr XXIV/316/08  
z dnsw 28 lutpgo 2008 r. (poz. 899) 
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Zwłącznsk nr 2 do uchwwły Spjmsku Wojp-
wództww Dolnośląskspgo nr XXIV/316/08  
z dnsw 28 lutpgo 2008 r. (poz. 899) 
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Zwłącznsk nr 3 do uchwwły Spjmsku Wojp-
wództww Dolnośląskspgo nr XXIV/316/08  
z dnsw 28 lutpgo 2008 r. (poz. 899) 
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Igzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w  ibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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