
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………/…………/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  ………………  2021 roku 

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków  

lub Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 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, ze zm.)  

 – Rada Miasta Milanówka  

 

u c hw a l a , 

co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym  

w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 160/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016 r.  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych  

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

     Wiceprzewodniczący 

 Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mosakowski 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Niniejsza uchwała stanowi zmianę dotychczasowych zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku określonych w 

uchwale 160/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia 

Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w 

Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków. 

Zmiany te głównie podyktowane są prawnym dostosowaniem zasad udzielania dotacji do 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710, ze zm.) w zakresie rozszerzenia katalogu dotowanych 

zabytków o zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przy okazji powyższych zmian  

uproszczeniu uległa procedura dotowania prac przy zabytkach, zmiany dotyczą przede 

wszystkim okresu rozliczania dotacji – został on wydłużony do 2 lat.   

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
opr. K. Królikowska 


