r.(-,\,r.
w sprawiezmiany Uchwaly Nr XX/139/08 Rady Mie.jskiejw Sztunricz dnia3l stycznra
i roboty
2008rw sprawieudzielaniadotacjicelowe.ina pracekonserwatorskie,
restauratorskie
przy
zabytkach
wpisanych
re.jestru
zabytk6w.
budowlanc
do
Na podstawiear1.7 ust. I pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawyz 8 marca 1990ro samorz4dzie
gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142,poz. 1591ze zm.) arl. 81 ust. 1 ustawyz dnia 23 lipca 2003r
o ochroniezabltk6w i opieoenad zabykami (Dz. U . 2003Nr 162,poz. I 568. ze zm.)
RadaMiejskauchwala.co naslgpuje:

$r
W $ 3 pkt 1 otrzymujebrzmienre:
..Wnioski o dotacjg,moZna skladai pnez caly rok budZetowy,na dofinansowanieprac
przeprowadzanych
w danymroku budzetowym.''

s2
W pozostalymzakresieuchwalapozosta.jc
bez zmtan.
\si
Uchwalawchodzi w 2ycie po uplywic 14 dni od dnia ogloszeniaw Dzienniku Urzgdowym
Wojeu,6dztwaPomorskiego.
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UZASADNIENIE

Przepisyar1.8l us1.I ustawyz.23 lipca 2003 r. o ochroniezabytk6wi opiccenad zabylkami
(l)2. U. z 2003 r. nr

162 poz. 1568 z p62niejszyrni zmianami) stanowi4. 2c:

..w trybie okreSlonym odrqbnymi przepisarni dotac.ia na prace konserwatorskie.
lub roboty budowlaneprzy zabltku wpisanymdo rejeslrumoZebyi udzielona
restauratorskie
przez organ stanowi4cy gminy lub powlatu, na zasadachokreSlonychw podjgtej przez ten
organuchwale".

prac konserwatorskich.
W art. 82 ust.2 ww. ustawystwierdzonotakZe,2c: ,,dofinansowanie
i rob6t budowlanychprzy zabykach wpisanychdo rejestrujest zadanrem
rcstauratorskich
i publicznej".
z zakresu
administracj
Wpis

do

rejestru zabytk6w

powoduje

znaczne ograniczenia dla

wlaicicieli

i u2ltkownik6w takich obiekt6w w zakresieich uZytkowaniaczy planowaniacwentualnych
przeksztalcei. Ponadto stawiane s4 wyzsze niZ w przypadku pozostalych obicktiru'
wvmagania dotyczEceslosowaniaodpowiednichmalcrialciw,od wykonawcy oczekuit' sig
wtsokich. czgstospec.jalistycznych
kwalifikac.ji,zobowi4zujesig wlaSciciclado ustana*'tanra
nadzoru konserwalorskiegonad rcalizacjq prac. itp. Czynniki te powoduj4. 2e zarouno
uZytkowanie.jaki inwestycjeprzy tych obiektachs4 bardziejkosztowneni2.przy pozostalycl.r
budl"nkach.
DbaloSco naleZyty stan zabytk6w, niezaleznieod ich stanu wlasnoSci,lezv w szeroko
pojEtym interesiegminy oraz odpowiada zapotrzebowaniumieszkanc6w,dla kt6rych historia
gminl

ijej

materialne dwiadectwo stanowi wazn,v element tozsamo5ci. Wycl.rodz:1c

w celu usprawnicnia nro2lir.roici
naprzeciw potrzebom r.rasze.jlokalnej spoleczr.ro5ci
pod.lqcie
podc'jmou'ania
uchrvaly\v proponowanynr
brzmieniu.
dzialarizasadne.jest

