
Uzasadnienie 

Celem uchwały jest ochrona, poprawa stanu technicznego oraz zahamowanie procesu 

niszczenia zasobów dziedzictwa kulturowego w Sochaczewie.  

Zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 j.t. z późn. zm.) w trybie określonym odrębnymi 

przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarach Gminy Miasto 

Sochaczew zgodnie z artykułem, który stanowi, że: „w trybie określonym odrębnymi 

przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 

samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale”.  

W art. 82 ust. 2 ww. ustawy stwierdzono także, że „dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem  

z zakresu administracji publicznej”. 

Wpis do rejestru zabytków powoduje znaczne ograniczenia dla właścicieli  

i użytkowników takich obiektów w zakresie ich użytkowania czy planowania ewentualnych 

przekształceń. Ponadto stawiane są wyższe niż w przypadku innych obiektów wymagania 

dotyczące stosowania odpowiednich materiałów, od wykonawcy oczekuje się wysokich, często 

specjalistycznych kwalifikacji, zobowiązuje się właściciela do ustanowienia nadzoru 

konserwatorskiego nad realizacją prac itp. Czynniki te powodują, że zarówno użytkowanie, jak 

i inwestycje przy obiektach zabytkowych są bardziej kosztowne niż przy innych budynkach.  

Z tego względu wsparcie finansowe z budżetu miasta dla właścicieli i posiadaczy zabytków 

stanowić będzie znaczne wsparcie. Dotacje z budżetu miasta umożliwią podjęcie przez 

właścicieli, użytkowników prac konserwatorskich przy tych obiektach i poprawią stan 

techniczny i estetyczny, jak i przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego 

miasta. 

Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na pokrycie nakładów koniecznych  

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarach Gminy Miasto Sochaczew. Zakres 

dotowanych zadań określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 



W związku z koniecznością dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów 

prawa zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59 z późn. zm.), warunkiem podjęcia 

uchwały, której przedmiotem będzie udzielenie pomocy de mini mis jest zgłoszenie jej projektu 

do Prezesowi Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powyższe zgłoszenie zostało 

dokonane w 8 lipca 2015 r. i zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK naniesiono zmiany  

w projekcie uchwały, która w dniu 30 lipca ponownie wysłano do konsultacji. Projekt uchwały 

po zmianach został zatwierdzony. 

W świetle powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  


