
 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala) 
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BIURO OBSŁUGI 

STAROSTY 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB 

ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU 

ZABYTKÓW 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.). 

 Uchwała Nr XXIX/234/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 Uchwała Nr 32/746/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 lipca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

Sprawę załatwia - Referat Biura Obsługi Starosty 

tel. (32) 45 97 308, fax. (32) 415 87 36 

e-mail: kultura@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30
 
do 15.30  

wtorek                                         od 7.30 do 17.00  

piątek                                           od 7.30 do 14.00 

 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

 

 Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie od 1 stycznia do końca lutego 

danego roku. 

 W 2021 r. wniosek o udzielenie dotacji można składać do 30 sierpnia. 

 W terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonuje 

weryfikacji złożonych wniosków. 

 Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem, a Beneficjentem po podjęciu przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały  

o udzieleniu dotacji. 

 



V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 Wniosek. 

 Załączniki do wniosku: 

 dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków, 

 dokumentacja fotograficzna potwierdzająca stan zabytku przed podjęciem prac przy 

obiekcie, 

 dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

zabytku, 

 harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich 

finansowania, 

 pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac które 

maja być przedmiotem dotacji, 

 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania 

takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

 zaświadczenia i informacje związane o otrzymaniem pomocy de minimis  

[w przypadku ubiegania się o dotację przedsiębiorcy na podstawie § 10 Uchwały  

Nr XXIX/234/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 3930)], 

 dokumentacja potwierdzająca wystąpienie zdarzenia losowego lub innej 

okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku  

[w przypadku ubiegania się o dotację  na podstawie § 7 ust 3 i 4 Uchwały  

Nr XXIX/234/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 3930)]. 

 
VI.  OPŁATY 

 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wg załączonych wzorów. 

 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Nie podlega odwołaniu. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

 W przypadku ubiegania się o dotację na prace lub roboty budowlane przy zabytkach, 

których konieczność wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie 

zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności – wnioski o udzielenie 

dotacji mogą być składane w każdym czasie.  

 Z dotacji może korzystać każdy podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku,  

z zastrzeżeniem § 10 Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 



25 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 3930), 

 Dotacja może zostać udzielona jeżeli obiekt zabytkowy spełnia wymagania: 

 znajduje się na stałe w na terenie Powiatu, 

 posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, 

 jest wpisany w rejestrze zabytków. 

 Ostateczne rozliczenie otrzymanej dotacji powinno nastąpić nie później niż do  

15 grudnia danego roku.  
 

Data: 21.07.2021 r. Opracował: Szymon Kura 

Data: 21.07.2021 r. Zatwierdziła: Sylwia Sitarz 

 


