
 

 

UCHWAŁA NR 463/LI/18 

RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze  

Miasta Łomża 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 poz. 1875; zm. poz. 2232), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łomży nr 525/LXIX/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża (Dziennik Urzędowy z 2010 poz. 3485) 

zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 73/XII/15 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża (Dziennik Urzędowy z 2015 poz. 2398) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Dotacja z budżetu Miasta Łomża może być udzielana na sfinansowanie prac lub robót budowlanych 

przy zabytku, które wnioskodawca wykonał, lub zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.” 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

1. „Dotacja z budżetu Miasta Łomża na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym 

samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty. 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 

przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych 

przy zabytku – dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie 

tych prac lub robót budowlanych. 

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również 

inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Miasta Łomża wraz z kwotami przyznanych 

na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych  

na wykonanie tych prac lub robót.” 

3) § 6 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„harmonogram i szczegółowy kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych, ze wskazaniem 

źródeł ich finansowania, a w przypadku wniosku o dotację na prace lub roboty zakończone – kosztorys 

powykonawczy, ze wskazaniem źródeł sfinansowania tych prac lub robót,” 
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4) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji wraz ze wskazanymi w nim załącznikami  

na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży 

Wiesław Tadeusz Grzymała 
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