
 
 

UCHWAŁA NR XVII/285/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 
2019 r. poz. 512, z późn.zm.), art. 77, art. 81 ust. 1 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 2 i 
art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. 
zm), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W ramach wypełniania przez Województwo Podkarpackie zadania związanego z ochroną zabytków 
ustala się zasady przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się 
na terenie województwa podkarpackiego, zwane dalej „dotacjami celowymi na prace 
konserwatorskie”, stanowiące podstawę do: 

1) podejmowania działań związanych z trwałą opieką i zachowaniem zabytków, 
2) zapobiegania zagrożeniom dla obiektów zabytkowych. 

§ 2 

 

1. Dotacje celowe na prace konserwatorskie przyznawane są ze środków finansowych w ramach kwoty 
zaplanowanej uchwałą w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na dany rok kalendarzowy,   

2. Dotacje celowe na prace konserwatorskie przyznawane są na dofinansowanie prac wyłącznie przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – zwanego dalej „PWKZ”. 

§ 3 
 

1. Decyzję o wyborze beneficjentów dotacji i przyznaniu określonej kwoty dotacji celowej na prace 
konserwatorskie przy wskazanym zabytku podejmuje Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą  
w sprawie wyboru podmiotów i przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
województwa podkarpackiego, zwaną dalej „uchwałą dotacyjną”. 

2. Zmian w uchwale dotacyjnej dokonuje Sejmik Województwa Podkarpackiego w trybie odrębnej 
uchwały. 



3. Podjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwała dotacyjna jest ostateczna i nie podlega 
trybowi odwoławczemu.  

§ 4 
 

1. Uchwała dotacyjna stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z beneficjentem dotacji, według 
zasad określonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem” w uchwale, 
o której mowa w § 9 ust.2. 

2. Zarząd w imieniu Województwa Podkarpackiego zawiera umowę z beneficjentem dotacji w sprawie 
przekazania przyznanej kwoty dotacji celowej na prace konserwatorskie, zgodnie ze szczegółowym 
zakresem prac, robót lub działań opisanych we wniosku o dotację przy zabytku wskazanym uchwałą 
dotacyjną. 

3. Zmian w umowie z beneficjentem dotacji, dotyczących szczegółowego zakresu prac, robót lub działań 
przy zabytku wskazanym uchwałą dotacyjną może dokonać Zarząd według zasad, o których mowa                  
w § 9 ust.2 

§ 5 
  

1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie może być przyznana na dofinansowanie kosztów 
związanych z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ustalonych, 
określonych                    i zatwierdzonych przez PWKZ, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
udostępnionym publicznie do celów niekomercyjnych, nie wyłączonym do użytku prywatnego, 
zaplanowanych do przeprowadzenia w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dotację. 

2. Dotacja celowa może być przyznana na dofinansowanie nakładów koniecznych do wykonania prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wypisanym do rejestru 
zabytków obejmujących: 
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 

dla zachowania zabytku; 
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, polichromii albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki; 
4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 

oryginalnej substancji tej przynależności; 
5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i 

drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 
6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
8) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
9) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego 

układu parku lub ogrodu; 
10) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy 

zabytku, o których mowa w pkt.1-9; 
11) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. 

 

§ 6 

  

1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie może być przyznana w wysokości do 50% nakładów 
koniecznych do wykonania prac przy zabytku wpisanym do rejestru. 



2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie może być przyznana w wysokości do 100% nakładów 
koniecznych do wykonania prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, posiadającym 
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub też gdy zabytek wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich. 

3. Łączna kwota dotacji celowych na prace konserwatorskie przyznanych przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, PWKZ, Województwo, organ stanowiący powiatu                      
i gminy, nie może przekroczyć wysokości określonych w art.82, ust.1 ustawy o ochronie zabytków                        
i opiece nad zabytkami. 

§ 7 
 

1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym może być przyznana w kwocie                       
od 5000,- do 50 000.- złotych. 

2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym może być przyznana w kwocie      
od 10 000,- do 300 000.- złotych. 

3. Dotacja celowa na prace konserwatorskie może być wyższa lub niższa od kwot wskazanych w ust.1 i 
2 w przypadku zaistnienia zagrożenia dla zabytku, wynikającego z nadzwyczajnych zdarzeń 
przyrodniczych np. powodzi, huraganów, osuwisk, innych zjawisk losowych lub katastrof budowlanych, 
przyczyniających się do znacząco postępującej degradacji zabytku. 
 

§ 8 
  

1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie może być przyznana na podstawie wniosku złożonego 
przez uprawnionego wnioskodawcę. 

2. Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dotację celową na prace konserwatorskie jest 
osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca 
właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub też posiadająca taki 
zabytek w trwałym zarządzie. 

3. Wnioskodawca ma prawo złożyć więcej niż jeden wniosek na prace konserwatorskie w danym roku, 
pod warunkiem, że każdy wniosek dotyczy innego zabytku wpisanego do rejestru. 

4. Wzór formularza wniosku o dotację celową na prace konserwatorskie stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

5. Złożenie wniosku o dotację celową na prace konserwatorskie nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji i nie stanowi zapewnienia przyznania kwoty, o którą  wnioskodawca wnioskuje. 

§ 9 
 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie publikuje się w styczniu 
każdego roku, z zastrzeżeniem, że ogłoszenie w roku 2020 może ukazać się w lutym.    

2. Nabór i rozpatrywanie wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie i zawieranie umów 
prowadzi się według szczegółowych zasad określonych przez Zarząd odrębną  uchwałą.  

 
§ 10 

 
1. Złożone wnioski o dotacje celowe na prace konserwatorskie podlegają ocenie formalnej i 

merytorycznej. 
2. Ocena formalna wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie dokonywana jest przez 

właściwy w sprawach kultury departament Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.  
3. Oceny merytorycznej wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie dokonuje Komisja do 

oceny wniosków o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 



budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie województwa podkarpackiego, zwana dalej „Komisją ds. zabytków”. 

4. Komisję ds. zabytków powołuje Zarząd w trybie odrębnej uchwały. 
 

§ 11 

 

1. Zastrzega się prawo publikowania i udostępniania środkom masowego przekazu informacji                            
o beneficjentach dotacji, wysokości przyznanych kwot dotacji i o zabytkach objętych 
dofinansowaniem. 

2. Informacje dotyczące  realizacji  uchwały dotacyjnej publikuje się na stronie internetowej pod adresem: 
www.kultura.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Zabytki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

§ 12 

 

Obsługę administracyjną w zakresie opracowywania, wdrażania i pełnej realizacji procedur związanych                   
z przyznawaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie prowadzi właściwy w sprawach kultury 
departament Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.   

 

§ 13 

  

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 14 

 

Traci moc Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 roku, 
w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  na obszarze 
województwa podkarpackiego. 
 

§ 15 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 
 

http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/

