
UCHWAŁA NR  XXXVI/729/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954) oraz § 8 ust. 8 i 9 
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.  Udziela się z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. 

2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określony jest w załączniku do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach 

 
 
Niniejszy projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zakłada udzielnie dotacji na 
realizację zadań w zakresie ochrony zabytków podmiotom na kwotę 5 000 000  złotych. 
 

Zasady wspierania ochrony regionalnego dziedzictwa ze środków budżetu Województwa 
określone zostały w uchwale nr XXVI/576/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia                  
10 grudnia 2020 r. 

Zarząd Województwa uchwałą nr 4012/VI/21 z dnia 12 lipca 2021 r. powołał skład osobowy 
Komisji Oceniającej wnioski o dotacje i określił regulamin jej pracy. Na posiedzeniu dnia 14 lipca br. 
przedmiotem oceny i opiniowania było 308 wniosków zgłoszonych do konkursu, o łącznej kwocie 
oczekiwanych dotacji  39 208 487,87  zł. Wymogi formalne spełniło 213 wniosków. 

Wnioski ocenione zostały według następujących kryteriów:  
 

 

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego 
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (od 1 do 10 pkt); 
2) stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich: 
oceny według opisu stanu zachowania z programów prac konserwatorskich, opinie 
techniczne, opisy stanu zachowania z projektów budowlanych (od 0 do 5 pkt); 
3) zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku, 
zahamowanie procesów destrukcji (od 0 do 3 pkt);  
4) dostępność zabytku dla społeczeństwa, funkcja użyteczności publicznej, znaczenie zabytku 
jako atrakcji turystycznej i możliwość zwiedzania (od 0 do 10 pkt); 
5) zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację (od 0 do 3 pkt); 
6) jakość i terminowość wykonania oraz rozliczenia poprzednio przyznanych dotacji (od 0 do 
2 pkt); 
7) zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego (od 0 do 5 
pkt.) 
 
W budżecie Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 na ochronę zabytków zarezerwowana 
została kwota 5 000 000 złotych. 
 

Zarząd Województwa proponuje udzielenie dotacji 93 zadaniom, których celem jest wsparcie prac 
powstrzymujących procesy niszczenia obiektów, pełniących funkcje użyteczności publicznej, 
udostępnianych do zwiedzania, których właściciele włączają się w organizację Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Najwyższe kwoty zaproponowane są na: rewitalizację obiektów sakralnych, zamków, 
pałaców i dworów, na renowację obiektów na szlakach turystycznych, obiektom, w których 
znajduje się baza instytucji kultury oraz na podjęcie koniecznych prac konserwatorskich przy 
najcenniejszych dziełach sztuki regionalnego dziedzictwa. 
 
Niniejsza uchwała zakłada udzielenie dofinansowania 93 zadaniom w łącznej wysokości              
5 000 000 złotych.  

Prosimy o przyjęcie uchwały. 
 

 


