
UCHWAŁA NR 3844/VI/21  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 14 czerwca 2021 r.   

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1668) oraz na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2021 r. poz. 710), a także § 8 ust. 2 uchwały nr 

XXVI/576/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze 

województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 7088) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.  

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do uchwały.  

3. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/dzial-dziedzictwa-

kulturowego-ochrona-zabytkow/ 

4. Na realizację prac, o których mowa w ust. 1 w ramach ww. naboru, Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości  

5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).  

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Członkowi Zarządu właściwemu do spraw 

zabytków.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.  

 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały NR XXVI/576/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego, Zarząd 

Województwa ogłasza corocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. 

 


