
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/290/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniającej uchwałę nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

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

(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych  

przy zabytkach wpisanych do rejestru, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków”. 

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków.”. 

3. W § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W szczególności o dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości 

położone są na terenie historycznego ośrodka miasta Sycowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 395 z dnia 25 listopada 1956 r. i podlegającego ochronie 

konserwatorskiej na podstawie tej decyzji.”. 

4. § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pracach – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.”. 

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacja może być udzielona podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego  

do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego.”. 
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6. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku, w kwocie nie większej  

niż 100.000 zł.”. 

7. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski ze skompletowanymi załącznikami należy składać w terminie do dni 15 sierpnia każdego 

roku poprzedzającego rok, w którym prowadzone mają być prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku.”. 

8. § 7 otrzymuje brzmienie: „Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Syców. Jeżeli wniosek jest niekompletny komisja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia wyznaczając 

w tym celu stosowny termin. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego  

do usunięcia braków, podlegają odrzuceniu.”. 

9. § 12 otrzymuje brzmienie: 

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

Robert Dziergwa 
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