
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/466/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1392 i 1890), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 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) § 10 otrzymuje brzmienie: 

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

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego: wartość artystyczna, naukowa, historyczna zabytku  

(od 0 do 6 pkt); 

2) dostępność zabytku dla społeczeństwa, funkcja użyteczności publicznej, możliwość zwiedzania (od 0 do 5 

pkt); 

3) stan zachowania zabytku: ocena wg opisu stanu zachowania z programów prac konserwatorskich, opinie 

techniczne, opisy stanu zachowania z projektów budowlanych (od 0 do 4 pkt); 

4) zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie 

procesów destrukcji (od 0 do 3 pkt); 

5) kontynuacja prac konserwatorskich lub robót budowlanych zadań dofinansowanych z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w poprzednim roku (od 0 do 2 pkt).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: 

P. Wróblewski 

                                                      
1] 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lutego 2016 r.

Poz. 651
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