
 

 

OBWIESZCZENIE NR XLI/290/2013 

RADY GMINY LUBIN 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 

czerwca 2006 roku w sprawie  określenia zasad i trybu udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676), ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin 

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie  określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 

159, poz. 2530), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

1) uchwałą Nr XXXIII/176/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę                               

Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie  określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków  (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 92, poz. 1970);  

2) uchwałą Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę  

Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia  28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 92, poz. 1970); oraz zmian wynikających z przepisów 

ogłoszonych przed dniem 31 stycznia 2013 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:  

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXIII/176/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej 

uchwałę Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad 

i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków  (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 92, poz. 1970), które stanowią:  

„§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.  

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

Województwa Dolnośląskiego.”; 

2) § 2 uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr 

XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia  28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 92, poz. 1970), który stanowi:  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 maja 2013 r.

Poz. 3190



„§ 2. § 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubin: 

J. Szumlański 
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Załącznik do obwieszczenia Nr XLI/290/2013 

Rady Gminy Lubin z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
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