
UCHWAŁA NR     /   /2022 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę nr XLII/247/06 Rady Gminy Marcinowice  z dnia 2 sierpnia 2006 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn.zm.)  Rada Gminy 

Marcinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/247/06 Rady Gminy Marcinowice  z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

2.W § 2 ust. 2 wykreśla się punkt 18. 

3.  W § 8 wykreśla się punkt 9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr    /      /2022 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 27 stycznia 2022 

zmieniająca Uchwałę nr XLII/247/06 Rady Gminy Marcinowice  z dnia 2 sierpnia 2006 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Zgodnie z art. 77 w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) w uchwale Rady Gminy Marcinowice 

nr XLII/247/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r.  sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006 r. nr 170, poz. 2692) zmienia się zapisy dotyczące rozszerzenia 

ustawowego katalogu nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane oraz zapisu o sankcjach w postaci pozbawienia prawa Beneficjenta do otrzymywania dotacji 

w kolejnych latach w razie stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe 

zapisy wyżej wskazanej uchwały pozostają bez zmian. 

 


