
 

            Sprawę prowadzi: Ewa Siwek, tel. 74 812 63 27 wew. 14

 

Ogłoszenie  

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

o naborze wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

usytuowanym na terenie Gminy Międzylesie.  

I. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji:  

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

(Dz. U. z 2018r. , poz. 2067 ze zm. ),  

2. Uchwała Nr LVII/343/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 stycznia 2023 r. 

(Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z 31 stycznia 2023 r., poz. 677) w sprawie przyjęcia zasad 

finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami.  

3. Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania 

komisji oraz regulaminu pracy komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Międzylesie na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub wykazu 

zabytków prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, położonym na 

obszarze Gminy Międzylesie. 

II. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru lub wykazu zabytków prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

III. Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku oraz posiadania przez  wnioskodawcę udziału własnego w wysokości 

min. 2 %. ww. nakładów.  

IV. O dotację może się starać osoba fizyczna lub prawna, która posiada prawo własności lub prawo użytkowania 

wieczystego do zabytku.  

V.  Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek, o dotację w jednej z trzech kategorii:  

1) do 150 000 złotych brutto  

2) do 500 000 złotych brutto 

3) do 3 500 000 złotych brutto 

VI.  Wnioski należy składać na załączonym  do ogłoszenia formularzu wraz z załącznikami, o których mowa w § 5 

uchwały. Załączniki w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione 

osoby.  

VII. Wnioski należy składać w  terminie: od 20 lutego 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Międzylesiu w godzinach pracy urzędu (pon. – pt:.7.15-15.15; wt. 8:00-16:00) w sekretariacie, pokój nr 7. 

VIII. Wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu.  

Informacji udziela : Ewa Siwek, tel. 74 8 126 327 wew. 14 

           Burmistrz 

/-/ Tomasz Korczak 

Załączniki:  

1. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu nr LVII/343/2023 z dnia 27 stycznia 2023r.  

2. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku na terenie Gminy 

Międzylesie. 

3. Klauzula informacyjna RODO 


