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Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Teresin
Podstawa prawna:

I





ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – O samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
uchwała Nr XXXVII/239/2009 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009 r. - W
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5909).

Wymagane dokumenty:


II

wniosek o udzielenie ze środków Gminy Teresin dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie Gminy Teresin (formularz ZP–1.1) z załącznikami:
 decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 dokumenty potwierdzające tytuł władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub
aktualny odpis z księgi wieczystej) oraz dokumenty fotograficzne obiektu,
 decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
 projekt, pozwolenie na budowę oraz program prac (dot. zabytków ruchomych),
 w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji
dołącza informację 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.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia prac konserwatorskich składa się:

sprawozdanie z rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (formularz ZP–1.2).

Miejsce składania dokumentów:

III
IV




Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl lub
Referat Zamówień Publicznych, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój
nr 5, tel: 46 864 25 39, email: zam.publiczne@teresin.pl

Opłaty:


nie podlega opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

V



wnioski o dotację kieruje się do wójta Gminy Teresin w terminie przez niego
wyznaczonym, który ogłaszany jest na stronie internetowej bip.teresin.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Teresin.

Sposób zakończenia postępowania:

VI





dotację przyznaje Rada Gminy Teresin w drodze uchwały,
przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy z Beneficjentem,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia robót, podmiot otrzymujący
dotację składa sprawozdanie z rozliczenia dotacji (formularz ZP–1.2).

VII
VIII

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat Zamówień Publicznych, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20,
parter, pokój nr 5 - inspektor Michał Sowiński, tel. 46 864 25 39,
email: zam.publiczne@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


brak.

Dodatkowe informacje:

 dotacja na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub
nieruchomym może być udzielona jeżeli zabytek łącznie spełnia następujące kryteria:
- jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się na stałe na obszarze Gminy
Teresin oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe ,
 dotacja na prace lub roboty budowlane może finansować nakłady obejmujące:

sporządzenie badań i ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

wykonanie dokumentacji i opracowanie programu prac konserwatorskich,

wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz oraz zabezpieczenie,
zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, izolacja przeciwwilgociowa,

stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

odnowienie, uzupełnienie i całkowite odtworzenie tynków , okien, drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych,

uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

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

zakup
materiałów konserwatorskich,
zakup
i
montaż
instalacji
przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej,
 o dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem
zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający
z
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo
stosunku zobowiązaniowego
 dotacja z budżetu Gminy Teresin na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku
może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych
prac lub nawet do 100 % nakładów, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną lub gdy tego wymaga sytuacja.

IX

Uwagi:


X

Opracował:
Michał Sowiński




w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym , pozostawia się bez rozpatrzenia,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Anna Góralczyk

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

