
Załącznik  
do Uchwały Nr 1663/16 
Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 13 grudnia 2016 roku 

 

 
Ogłoszenie 

 
Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz 
rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, 
stanowiącego załącznik do Uchwały XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego  
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb 
udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
łódzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2013 r.  
poz. 874), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 
poz. 774 i poz. 1505, z 2016 r. poz. 1330 i poz. 1887), 

 
Zarząd Województwa Łódzkiego 
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 

ogłasza konkurs 
 

na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków województwa łódzkiego 
 

 
I. Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz rodzaj zadania:  
 
1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego, zwany dalej 
„wnioskodawcą”. 

 
2. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej „zadaniem”, przy zabytku 
nieruchomym, ruchomym lub archeologicznym, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 
i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 
1)  jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego; 
2)  znajduje się na stałe w granicach administracyjnych województwa łódzkiego; 
3)  posiada duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, 

ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub 
artystycznej oraz dostępności na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne 
lub edukacyjne. 

 
3. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady 

konieczne na: 
 



1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie  

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie 
przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien  
i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub  
w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe 
i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych 

elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych  

do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,  
o których mowa w pkt 7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej  
i odgromowej. 

 
4. Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach 

zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna  
do usunięcia tych zagrożeń.  

 
II. Wysokość środków finansowych: 
 
1. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań wyłonionych w konkursie  

w 2017 roku stanowią kwotę 1 000 000 zł. 
 
Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Województwa 
Łódzkiego w części przeznaczonej na realizację zadania.  
 
Podpisanie umów z podmiotami, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone 
w ramach niniejszego konkursu, nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Sejmik 
Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe  
na realizację zadań określonych w ogłoszeniu. 
 
 
 

 



III. Zasady przyznawania dotacji: 
 
1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych 

na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca 
zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Termin 
wydatkowania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 
2. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 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. 

 
3. 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. 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku 
otrzymuje również inne środki publiczne, łączna kwota dotacji przyznanej  
z budżetu Województwa Łódzkiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel 
innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych 
na wykonanie tych prac lub robót. 

5. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może 
być większa niż 50 000 złotych. Wnioski, w których wnioskowana kwota dotacji 
przekroczy ww. próg nie będą rozpatrywane. 

6. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie 
gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez 
składającego wniosek. 

7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Łódzkiego w formie 
uchwały. 

8. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji jest ostateczna. Przy podejmowaniu 
uchwały nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie 
przewiduje się trybu odwołania. 

9. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się wszystkich 
wnioskodawców pisemnie. 

10. Udzielenie, przekazanie oraz rozliczenie dotacji następuje na warunkach  
i w terminach, określonych w umowie zawartej pomiędzy Województwem 
Łódzkim a podmiotem wskazanym w Uchwale w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu na udzielenie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego  
na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
łódzkiego. 

11. Kwota przyznanej dotacji w stosunku do wnioskowanej może ulec obniżeniu 
maksymalnie o 25%. 



12. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest inna niż wnioskowana i beneficjent podejmuje 
się realizacji zadania, jest on zobowiązany do zachowania deklarowanej we 
wniosku kwoty środków własnych oraz przedłożenia - w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu dotacji - skorygowanego harmonogramu  
i kosztorysu zadania, dostosowując go do wysokości otrzymanej dotacji  
w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.  

 
13. Jeżeli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie 

zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość 
dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach 
zadania. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, 
wysokość dotacji pozostaje bez zmian. 

 
14. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności 

podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne 
(odzyskiwany podatek VAT), zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace 
remontowo-budowlane nieobjęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu 
dotacji. 

 
15. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane dowodami 

księgowymi wystawionymi na beneficjenta po terminie zawarcia umowy  
o udzieleniu dotacji. 

 
16. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Konkursy) oraz wywiesza na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

 
IV. Zasady składania wniosków: 
 
1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie uprawnione podmioty, które złożą wniosek 

na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 
 
2. Wzór wniosku wraz z Regulaminem określającym zasady, tryb udzielania oraz 

rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
łódzkiego dostępny jest na stronie internetowej Województwa Łódzkiego 
www.lodzkie.pl (w zakładce: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje),  w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Konkursy). 

 
3. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub 
roboty; 

2) wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku: aktualny odpis  
z księgi wieczystej (jeżeli została założona) albo wypis z rejestru gruntów  
(w przypadku braku księgi wieczystej); 

3) inny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania 
zabytkiem, np.:  
– akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do 

zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego, 



– nominacja/powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem,  
w którego władaniu jest zabytkowy obiekt; 

4) aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) 
wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu 
stanowiącego o podstawie działalności wnioskodawcy i umocowanie prawne 
osób go reprezentujących (w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych); 

5) aktualne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) 
zaświadczenie Wojewody Łódzkiego o posiadaniu osobowości prawnej  
(w przypadku kościelnych osób prawnych); 

6) statut (w przypadku, gdy wnioskodawca zobowiązany jest do jego posiadania); 
7) w przypadku wnioskodawców podlegających jednostkom samorządu 

terytorialnego (nieposiadających osobowości prawnej) do wniosku powinno 
być dołączone stosowne pełnomocnictwo do realizacji zadania; 

8) w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy dołączyć uchwałę wyrażającą 
zgodę członków wspólnoty mieszkaniowej na realizację danego zadania; 

9) dokument określający stanowisko służb ochrony zabytków, np.:  
– opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat 

zakresu planowanych prac przy zabytku (w przypadku braku 
wymaganych pozwoleń), 

– decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca  
na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku,  

– pozwolenie na budowę albo zgłoszenie na prowadzenie robót (jeżeli 
jest wymagane odrębnymi przepisami),  

– zalecenia konserwatorskie lub opinia oceniająca zakres rzeczowy 
zadania (w przypadku wniosku na wykonanie dokumentacji), 

– program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym; 
10) dokument potwierdzający wpis obiektu, którego dotyczą prace lub roboty, do 

gminnej ewidencji zabytków w formie np. uchwały rady gminy (jeżeli dotyczy); 
11) wyciąg z uchwały potwierdzający umiejscowienie obiektu, którego dotyczą 

prace lub roboty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(jeżeli dotyczy); 

12) kosztorys prac lub robót budowlanych (wstępny, ofertowy bądź inwestorski); 
13) fotograficzna dokumentacja zabytku w formie dobrej jakości odbitek 

fotograficznych lub wydruków oraz plików graficznych w formacie .jpg 
nagranych na płytę CD/DVD (5-10 szt., opisana, przedstawiająca aktualny 
stan techniczny całości obiektu oraz jego części, przy której prowadzone będą 
prace, co najmniej 1 zdjęcie musi przedstawiać cały obiekt będący 
przedmiotem zadania); 

14) zgoda współwłaściciela/li zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na 
przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, w przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której 
jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca; 

15) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie 
dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed 
dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych 
w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. 

4. Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub w formie kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Kserokopie wszystkich załączników 
powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób czytelny przez 



osobę lub osoby uprawnione do złożenia wniosku i podpisania umowy oraz 
opatrzone pieczęcią wnioskodawcy (w przypadku braku pieczęci imiennych 
wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). 

5. Wnioski należy składać w terminie: do 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  
w godz. 8.00 – 16.00: 

 w Biurze Podawczym (parter), lub 

 w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, pok. 1302 (XIII piętro) 
 

 w wersji papierowej oraz  

 w wersji elektronicznej (bez załączników), na płycie CD/DVD dołączonej do 
wniosku lub przesłanej na adres e-mail pracownika Departamentu Kultury  
i Edukacji: magdalena.sowinska@lodzkie.pl lub monika.gering@lodzkie.pl.     

W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem poczty, należy na kopercie 
umieścić dopisek: „Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 roku prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego”. 

6. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu 
Kultury i Edukacji lub Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Wnioski złożone  
po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków: 
1. Złożone wnioski są weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników 

Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego. 

2. Wnioski spełniające wymogi formalne, przekazywane są do zaopiniowania pod 
względem merytorycznym przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego. Skład, organizację oraz tryb pracy Komisji określa załącznik Nr 2  
do Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 
2012 r.  

3. W trakcie trwania naboru wniosków, w Departamencie Kultury i Edukacji będą 
udzielane informacje na temat kryteriów formalnych i merytorycznych 
stosowanych przy dokonywaniu wyboru wniosków. Karty oceny formalnej  
i merytorycznej dostępne będą na stronie internetowej Województwa Łódzkiego 
www.lodzkie.pl (w zakładce: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje) oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Konkursy). 

4. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie 
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pod 
numerem telefonu: 42/ 291 98 27. 
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