
UCHWAŁA NR LXVIII/402/23 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

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

położonych na obszarze Gminy Krośniewice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840 tj.), Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku, znajdującym się na obszarze Gminy Krośniewice, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 
zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

§ 2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad wartościowymi elementami 
substancji zabytkowej. 

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł 
prawny do zabytku, o którym mowa w § 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.  

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach określonych w §1. 

§ 4. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 
tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem 
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej 
przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych okien i drzwi, więźby dachowej, 
pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane 
z drewna części składowe i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych 
formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym 
do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

§ 5. 1. Dotacja, w zakresie określonym w § 4, może być udzielona w wysokości do 98 % nakładów koniecznych 
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku o których mowa w § 4 niniejszej 
uchwały. 
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2. Dotacja może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości 
min. 2% wartości nakładów koniecznych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 6. Termin składania wniosków zostanie wyznaczony przez Burmistrza Krośniewic poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. 

§ 7. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji, należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu w/w. wniosku – pkt IV 
„Lista Załączników”. 

3. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu. 

4. Wniosek niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony (błąd formalny) podlega uzupełnieniu w terminie 
2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do jego uzupełnienia. Wniosek nie uzupełniony w tym terminie pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 

5. Za błędy formalne wniosku uznaje się: 

1) brak jakiegokolwiek z załączników wymienionych w pkt IV wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w §7 
ust. 2 lub załącznik jest nieaktualny bądź obarczony błędami; 

2) brak podpisu wnioskodawcy na wniosku lub załącznikach; 

3) nieprawidłowe wypełnienie lub niewypełnienie jakiegokolwiek wymaganego pola w formularzu wniosku; 

4) niezgodność zadań wskazanych we wniosku z zakresem kwalifikujących się do udzielenia dotacji zadań, o których mowa 
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 840); 

5) błąd rachunkowy budżetu zadania 

6) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony. 

6. Wnioski złożone po terminie określonym w § 6 nie podlegają rozpatrzeniu. 

7. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza  Krośniewic. 

8. Zaopiniowane wnioski wraz z opinią zostają przekazane Radzie Miejskiej w Krośniewicach. 

9. O udzieleniu dotacji decyduje Rada Miejska w Krośniewicach w formie uchwały. 

10. Wnioskodawcom, którzy złożyli w terminie wniosek o udzielenie dotacji i których wnioski nie zostały wybrane 
nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 

§ 8. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krośniewice. 

§ 9. 1. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek, o dotację celową w wysokości: 

a) do 150 000 złotych nakładów koniecznych, 

b) do 500 000,00 złotych nakładów koniecznych, 

c) do 3 500 000,00 złotych nakładów koniecznych. 

§ 10. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stanowić ona będzie 
odpowiednio:  

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 
L 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.) lub 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 1013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.). Pomoc z dotacji będzie stanowić pomoc de minimis 
w rolnictwie, jeśli będzie udzielana podmiotowi, który wykorzystuje zabytek do prowadzenia działalności wytwórczej 
w rolnictwie 

2. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielona podmiotom, dla których wartość dotacji 
stanowiącej pomoc de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej 
przez dany podmiot w różnych formach i z różnych źródeł, w roku podatkowym, w którym podmiot ubiega się o dotację oraz 
w dwóch poprzednich latach podatkowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR, a w przypadku 
pomocy udzielanej podmiotowi działającemu w sektorze drogowego transportu towarów kwoty stanowiącej równowartość 
100 000EUR. Na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/20132) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym- limit pomocy de 
minimis przyznawanej dla producenta rolnego w roku udzielenia pomocy oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych 
wynosi 20 000 euro. 
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3. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielona dotacja stanowić będzie pomoc 
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, należy dołączyć dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust.2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 743 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) a także 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

4. Dotacje stanowiące pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie mogą być udzielane 
na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2024 roku. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Sławomir Kępisty 
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WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków 

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

................................................................................................................................................................................................. 

nazwa zadania (maksymalnie 140 znaków bez spacji). 

UWAGA! Nazwa zadania będzie stosowana na każdym etapie, aż do rozliczenia przyznanej dotacji.  

Wnioskowana kwota dotacji ............................................................................................................................................... zł 

I. Dane na temat podmiotu wnioskującego  
1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu będącego wnioskodawcą 

................................................................................................................................................................................................. 

2. Forma prawna podmiotu ........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

3. Inne dane (dot. wnioskodawcy) – jeśli dotyczy: 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze ............................................................................................... 

NIP .......................................................................................................................................................................................... 

REGON ................................................................................................................................................................................... 

4. Adres, siedziba podmiotu wnioskującego: 

Miejscowość i kod pocztowy .................................................................................................................................................. 

Ulica/nr ................................................................................................................................................................................... 

Gmina ...................................................................................................................................................................................... 

Powiat ..................................................................................................................................................................................... 

Województwo ......................................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ................................................................................................................................................................ 

e-mail ...................................................................................................................................................................................... 

5. Nazwiska i imiona, funkcje (stanowiska) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach 
zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu ubiegającego się 
o dotację (nr telefonu, e-mail) – jeśli dotyczy 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

6. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku 

(imię i nazwisko oraz nr telefonu, e-mail) 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/402/23

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 23 lutego 2023 r.
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7. Informacja dotycząca formy opodatkowania podatkiem VAT wnioskodawcy (proszę zaznaczyć właściwe): 

□ nie jestem podatnikiem podatku VAT 

□ jestem podatnikiem podatku VAT i nie będę odzyskiwać podatku VAT w związku z planowanym w ramach dotacji 
zadaniem 

□ jestem podatnikiem podatku VAT i planuję odzyskiwać podatek VAT w związku z planowanym w ramach dotacji 
zadaniem 

II. Opis zadania  
1. Zabytek wpisany do (proszę zaznaczyć właściwe): 

□ rejestru zabytków 

□ gminnej ewidencji zabytków 

2. Dane zabytku: 

Miejscowość i kod pocztowy .................................................................................................................................................. 

Ulica/nr ................................................................................................................................................................................... 

Gmina ...................................................................................................................................................................................... 

Powiat ..................................................................................................................................................................................... 

Data wpisu i numer decyzji wpisu do rejestru (dotyczy jedynie zabytków wpisanych do rejestru) ...................................... 

Tytuł prawny do władania zabytkiem ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ......................................................................................................... 

w Sądzie Rejonowym w ......................................................................................................................................................... 

3. Opis obiektu zabytkowego (max. 1000 znaków – bez spacji 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

4. Opis inwestycji. Należy opisać zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
wynikających z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które mają być objęte dotacją (spójny z pkt. 
III). Proszę wskazać najważniejsze informacje charakteryzujące Inwestycję np. wykaz działań planowanych w ramach 
realizacji Inwestycji. Nie należy powtarzać nazwy inwestycji wpisanej w polu „Nazwa zadania”. Inwestycję w tym punkcie 
należy opisywać hasłowo, bez zdań wprowadzających. (max. 2500 znaków, bez spacji) 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

5. Termin realizacji zadania. 

Data rozpoczęcia prac (dd-mm-rrrr) ....................................................................................................................................... 

Data zakończenia prac (dd-mm-rrrr) ...................................................................................................................................... 
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III. Kalkulacja przewidywanych prac lub robót budowlanych (koszty realizacji zadania)  
Kosztorys ze względu na rodzaj prac (w złotych)  

Wkład własny (w tym): Lp. Rodzaj prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych  

Całkowity koszt  Wnioskowana 
dotacja  Środki własne Środki 

z innych źródeł 

      

      

      

      

Ogółem     

IV.  Lista załączników  

Nr Załączniki szt. 

1) W przypadku zabytków rejestrowych – kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków – załącznik 

obligatoryjny 

 

2) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości 

lub jego wyposażenia – załącznik obligatoryjny 

 

3) Kopia dokumentu określającego stanowisko służb ochrony zabytków:  

a. Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót 

budowlanych przy zabytku – jeśli posiada 

 

b. W przypadku braku ww. decyzji: opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat 

zakresu planowanych prac przy zabytku – jeśli posiada 

 

c. W przypadku prac przy zabytku ruchomym: program prac konserwatorskich podpisany przez osobę 

uprawnioną do jego opracowania – jeśli posiada 

 

4) Kosztorys prac lub robót budowlanych (wstępny lub inwestorski) – załącznik obligatoryjny  

5) Dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca aktualny stan techniczny obiektu oraz jego części, 

przy której prowadzone będą prace, co najmniej 1 zdjęcie musi przedstawiać cały obiekt, będący 

przedmiotem zadania – załącznik obligatoryjny 

 

6) Zgoda współwłaściciela/li zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, 

będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, 

w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest 

ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca – jeśli dotyczy 

 

7) Informacja 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 sprawach 

dotyczących pomocy publicznej – załącznik nr 1 do wniosku – załącznik obligatoryjny  
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Uwagi: 

1. Formularz wniosku musi być wypełniony elektronicznie i złożony w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 
w terminie wskazanym w uchwale. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

2. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza. W przypadku braku danych nie należy zostawiać pustych 
miejsc, należy wpisać kreskę, „brak” lub „nie dotyczy”. 

3. Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub w formie kserokopii potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. Kserokopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób czytelny 
przez osobę lub osoby uprawnione do złożenia wniosku i podpisania umowy oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy 
(w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). 

 

V. Oświadczenia  
Oświadczam/my, że: 

1. na dzień złożenia wniosku nie podjęto żadnych działań w kierunku wyłonienia Wykonawcy prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych objętych wnioskiem, 

2. jestem świadomy/a, że warunkiem do otrzymania dotacji jest posiadanie zadeklarowanego udziału wkładu własnego 
najpóźniej w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego lub przyznania dotacji, 

3. wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne 
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 

.............................................................................................................. 

 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/402/23 

Rady Miejskiej w Krośniewicach 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

Klauzula informacyjna Gminy Krośniewice jako administratora danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 2016 Nr 119, 
str. 1, ze zm. informujemy, że: 

§ 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Krośniewice, z siedzibą przy w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99 - 
340 Krośniewice 

§ 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy 
RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować 
się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), telefonicznie: ……………….., pocztą tradycyjną na wskazany 
w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email: …………………….. Funkcję IOD 
pełni Pan ………………. 

§ 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy i zleconych Gminie oraz w zakresie 
działania Gminy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z realizacji 
przepisów ustawowych, a także wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi. W określonych sprawach, podstawą przetwarzania może być również zawarcie 
i wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie, 
w przypadkach, kiedy podanie danych np. kontaktowych ułatwi i przyspieszy załatwienie sprawy. 

§ 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie 
Administratora. 

§ 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 3, a następnie 
przechowywane, zgodnie z obowiązującym Administratora normatywem kancelaryjno-archiwalnym. 

§ 6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem określonym 
w przepisach ustawy. W przypadku zawarcia umowy, stanowi warunek jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych 
uniemożliwi wykonanie przepisów ustawy lub zawarcie umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, 
podanie ich jest dobrowolne. 

§ 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany w tym profilowane. 

§ 8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych; 

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybiei nazasadachopisanych na stronie 
Urzędu pod adresem: 

g) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840 tj.) 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. Uchwała niniejsza określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Krośniewice. 

Zgodnie z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków. Wnioski można składać za pośrednictwem operatora programu – Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
w Aplikacji Polski Ład. W programie można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach 
inwestycyjnych: 

1)Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 840 tj.) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć 
prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego. 

2)Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć 
zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

Aby móc udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, 
który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków konieczne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 
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