
UCHWAŁA NR XXVI/576/20 

                                         SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

                                                          z dnia 10 grudnia 2020 r. 

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

obszarze województwa dolnośląskiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1668), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa dolnośląskiego. 

§ 2. Z budżetu województwa dolnośląskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, posiadających istotne znaczenie 
historyczne, artystyczne, kulturowe, naukowe i będących w złym stanie technicznym. 

§ 3. Dotacje mogą być udzielane w związku z realizacją prac w zakresie określonym w art. 77 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

§ 4. Przy udzielaniu dotacji stosuje się zasady jawności, otwartości i przejrzystości.  

§ 5. 1. O dotację, w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami, może ubiegać się osoba 
fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego. 

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie 
planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
będącym przedmiotem wniosku złożonego w ramach konkursu wniosków. 

3. Dotacja może być udzielona z pominięciem zasady konkursu wniosków w przypadku 
zaistnienia katastrofy budowlanej udokumentowanej przez właściwy, ze względu na miejsce 
wystąpienia zdarzenia, organ nadzoru budowlanego.  

§ 6. 1. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy jednym i tym samym zabytku w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 
50% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty, z zastrzeżeniem ust. 2. 



2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, kulturową lub naukową 
albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo, gdy sytuacja wymaga 
niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być udzielona 
w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.  

3. Wnioskodawca ubiegający się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych na wykonanie 
tych prac, zobowiązany jest przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaistniałej potrzeby. Trudna 
sytuacja finansowa wnioskodawcy nie jest przesłanką do ubiegania się o dofinansowanie powyżej 
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku. 

4. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 300 000 zł.   

5. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć 
wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

§ 7. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji, złożony przez 
uprawniony podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 1, zawierający projekt realizacji zadania 
polegający na wykonaniu prac lub robót budowlanych przy zabytku. 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności 
wnioskodawcy, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nieobjęte 
umową o udzieleniu dotacji. 

4. Dotacja udzielana wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą niezależnie od 
formy prawnej oraz sposobu finansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 
zasadach wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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) z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708). 

5.  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i w 
rybołówstwie jakie otrzymał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w 
ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis i 
pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i 
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 
minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 



informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 
poz. 311 z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) obowiązujący w dniu składania wniosku. 

6. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy  o udzieleniu dotacji do uaktualnienia informacji dotyczących pomocy de minimis, oraz do 
uaktualnienia formularza informacji, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. 

7. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez 
wnioskodawcę. 

§ 8. 1. Wnioski o dotacje kierowane są do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

2. Termin składania wniosków w konkursie ogłaszany będzie corocznie przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku określonym w § 5 
ust. 3. 

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą 
rozpatrywane.  

5. Wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem ich formalnej zgodności z zasadami 
określonymi niniejszą uchwałą. 

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

7. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się na zasadzie konkursu zadań, rozumianych jako 
projekty planowanych do realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku.  

8. Decyzję o udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania 
podejmuje, na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego w formie uchwały, po przedstawieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
ocenionych wniosków.  

9. W uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego określa się nazwę podmiotów, którym 
udzielono dotacji, wykaz prac i robót, na wykonanie których przyznano dotację, oraz kwoty 
przyznanych dotacji. 

10. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Województwo Dolnośląskie przejmuje 
odpowiedzialność za zobowiązania, wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego zadanie 
uzyskało dotację. 

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 
realizację prac lub robót budowlanych. 



§ 9. 1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołuje Komisję Oceniającą, której zadaniem 
jest opiniowanie wniosków zgłoszonych do konkursu oraz przedstawienie propozycji podmiotów, 
którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także propozycji kwot dotacji dla poszczególnych 
zadań.  

2. Opinia Komisji ma charakter doradczy, a praca Komisji Oceniającej służy zarazem 
procesowi jawności. 

3. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określony zostanie odrębną uchwałą 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

4. W przypadkach określonych w § 5 ust. 3 nie ma zastosowania ust. 1. 

§ 10. Przy opiniowaniu wniosków przez Komisję Oceniającą zastosowanie mają następujące 
kryteria. 

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego 
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (od 1 do 10 pkt); 

2) stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich: oceny 
według opisu stanu zachowania z programów prac konserwatorskich, opinie techniczne, 
opisy stanu zachowania z projektów budowlanych (od 0 do 5 pkt); 

3) zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku, 
zahamowanie procesów destrukcji (od 0 do 3 pkt);  

4) dostępność zabytku dla społeczeństwa, funkcja użyteczności publicznej, znaczenie zabytku 
jako atrakcji turystycznej i możliwość zwiedzania (od 0 do 10 pkt); 

5) zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację (od 0 do 3 pkt); 

6) jakość i terminowość wykonania oraz rozliczenia poprzednio przyznanych dotacji (od 0 do 
2 pkt); 

7)    zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego (od 0 do 5 pkt.) 

§ 11. 1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia dotacji 
określonemu podmiotowi na realizację zadania objętego wnioskiem o udzielenie dotacji, stanowi 
podstawę do zawarcia umowy z tym podmiotem, zwanym dalej „beneficjentem”. 

2. W ramach dotacji finansowane są wydatki powstałe po podjęciu przez Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie udzielenia dotacji.  

§ 12. 1. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana beneficjent może: 

1) proporcjonalnie zmniejszyć kwotę środków pochodzących z pozostałych źródeł finansowania 
zadania zgodnie z zakresem realizacji prac; 

2) odstąpić od zawarcia umowy; 



3) zwiększyć finansowy wkład własny i zrealizować zadanie w pełnym zakresie, tj.  w zakresie 
przedstawionym we wniosku. 

2. Niepodpisanie przez beneficjenta umowy w ciągu jednego miesiąca od chwili otrzymania 
projektu umowy zostanie uznane za odstąpienie od wykorzystania dotacji. 

3. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Dotacja zostanie przekazana 
na rachunek bankowy należący do beneficjenta. 

§ 13. 1. Wykaz beneficjentów, wysokość przyznanych dotacji oraz zakres realizowanych prac 
objętych dotacją podawany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji, są zobowiązani do zamieszczania we wszystkich 
materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawnictwach oraz w kontaktach z mediami 
informacji o otrzymanej dotacji oraz do realizacji innych ustaleń objętych umową. W podpisanej 
umowie beneficjent zobowiązuje się do promocji realizowanego zadania poprzez umieszczenie w 
widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Wydatki związane z promocją zadania nie stanowią 
kosztów kwalifikowanych dofinansowanego zadania. 

§ 14. Województwo Dolnośląskie ma prawo do kontroli realizowanego zadania zgodnie z 
umową o udzieleniu dotacji. 

§ 15. 1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego prowadzi zestawienie danych o udzielonych 
dotacjach oraz informuje o nich inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty 
budowlane przy zabytkach.   

2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno 
zawierać: 

1) określenie zabytku, miejsce jego położenia lub przechowywania; 

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki 
organizacyjnej, której przyznano dotację; 

3) informacje o wysokości przyznanej dotacji, środków przekazanych beneficjentowi, oraz 
wysokości rozliczonej dotacji. 

3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 17. Traci moc uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 
listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 



znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 4500 oraz z 
2016 r. poz. 651). 

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

 


