
UCHWAŁA NR XLI/824/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/20 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 

 

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 i 1834) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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. Doln. poz. 7088) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  
„Dotacja udzielana wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą nie może 
przekroczyć wartości 80% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót 
budowlanych.”; 

2) § 7: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Dotacja udzielana wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą 

niezależnie od formy prawnej oraz sposobu finansowania stanowi pomoc publiczną 
udzielaną na podstawie art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187/1 
z 26.06.2014), z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).”; 

b) uchyla się ust. 5 i 6. 

3) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.  

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

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/68437208/1756866

