
BURMISTRZ MIASTA LANCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LAN-CUT

Dzialajqc na podstawie §6 uchwaly Nr V/25/2011 Rady Miasta Lancuta z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji z budzetu Miasta Lancuta na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkOw (Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2011 r. Nr 38,
poz.805)

oglasza nabor wnioskow 0 udzielenie dotacji celowej z budzetu Miasta
Laiicuta w 2014 r. na dofinansowanie prac lub robot budowlanych przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

I. Kryteria jakie musi spelniae I~cznie zabytek, aby mogla bye udzielania dotacja
celowa:
1) znajduje siy na stale na obszarze miasta Lailcuta,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkanc6w miasta

Lancuta,
3) jest wpisany do rejestru zabytk6w.

II. Rodzaj prac lub robot budowlanych przy zabytku, ktore mog~ bye obj~te dotacj~
(§ 2 ust. 2 uchwaly) :

1) sporz,!dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badan konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporz,!dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnytrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizacjy konstrukcyjn,! cZysci skladowych zabytku lub ich odtworzenie

w zakresie niezbydnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupelnienie tynk6w i okladzin architektonicZI).ych albo ich calkowite

odtworzenie, z uwzglydnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynaleznosci zabytku, jezeli odtworzenie to nie przekracza

50% oryginalnej substancji tej przynaleznosci,
11) odnowienie lub calkowite odtworzenie okien, w tym osciezmc i okiennic, zewnytrznych

odrzwi i drzwi, wiyzby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizacjy instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, kt6re

posiadaj,! oryginalne, wykonane z drewna czysci skladowe i przynaleznosci,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupelnianie narys6w ziernnych dziel architektury obronnej oraz zabytk6w

archeologicznych nieruchomych 0 wlasnych fonnach krajobrazowych,



15) dzialania zmierzaj~ce do wyeksponowania istniej~cych, oryginalnych elementow
zabytkowego ukladu parku lub ogrodu,

16) zakup materialow konserwatorskich i budowlanych, niezbydnych do wykonania prac
i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, 0 ktorych mowa
wpkt 7-15,

17) zakup i montaz instalacji przeciwwlamaniowej oraz przeciwpozarowej i odgromowej

III. Warunki, termin i miejsce skladania wniosk6w:
1. Wniosek nalezy zloZyc na formularzu okreslonym Zarz~dzeniem Nr 52/2011 Burmistrza

Miasta Lancuta z dnia 14 kwietnia 2011 r. wraz z wymaganymi zal~cznikami.
2. Wzor formularza wniosku dostypny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta

Lancuta, lub mozna pobrac go w Wydziale Architektury Urzydu Miasta Lancuta, PI.
Sobieskiego 18, pokoje Nr 11, 12 - w godzinach pracy urzydu.

3. Termin zlozenia wniosku uplywa z dniem 14 marca 2014 r.
4. Miejsce skladania wnioskow: Kancelaria ogolna Urzydu Miasta Lancuta, Lancut

PI. Sobieskiego 18.

IV. Warunki przyznania dotacji:
1. Dotacjy przyznaje Rada MiastaLancuta.
2. Przekazanie dotacji nast~pi na podstawie umowy zawartej z podmiotem.

V. Informacje dodatkowe:
1. 0 dotacjy moze ubiegac siy kazdy podmiot byd~cy wlascicielem lub posiadaczem zabytku,

a takZe podmiot, ktory do tego zabytku posiada tytul prawny wynikaj~cy
z uZytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwalego zarz~du albo
stosunku zobowi~owego.

2. Dotacja moze byc udzielona na sfinansowanie prac lub robot budowlanych przy zabytku,
ktore Wnioskodawca zamierza wykonac w roku zlozenia wniosku.

VI. Uchwal~ Rady Miasta Lancuta Nr XXXIIII250/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie
budZetu Miasta Lancuta na 2014r. zostaly zabezpieczone w budZecie Miasta Lancuta na
2014r. srodki finansowe na dofinansowanie prac lub robot budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkow w wysokosci 20 OOOzl.
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