Zmiany w zasadach udzielania dotacji na prace przy zabytkach
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
Nowe terminy składania wniosków
•
•

1 października 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. – na prace planowane na 2020 r.
1-30 kwietnia 2020 r. – na refundacje nakładów poniesionych w 2019 r.
Wnioski należy składać
w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20.

Nowe formularze wniosków o udzielenie dotacji są załącznikami do ww. uchwały
Nr XVII/428/2019:
•
•

na prace PLANOWANE – załącznik nr 1
na REFUNDACJĘ – załącznik nr 2

Formularze do pobrania:
•
•
•
•

na stronie: www.zabytki.um.warszawa.pl
na stronie: www.bip.warszawa.pl
w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – ul. Nowy Świat 18/20
w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w urzędach Dzielnic

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dotacji:
•

Uchwała zawiera wykaz wymaganych dokumentów – odrębny dla zabytków wpisanych
do rejestru zabytków oraz dla GEZ, z podziałem na prace planowane i refundację

Nowe zasady dla obiektów w GEZ – opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków
•
•
•

Do wniosku o dotację na prace przy zabytku ujętym w GEZ należy dołączyć opinię
Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków co do zgodności prac objętych
wnioskiem z katalogiem nakładów koniecznych.
Opinia ta ma dać odpowiedź, czy planowane lub wykonane prace kwalifikują się do
udzielenia dotacji, tj. czy są zgodne z zasadami uchwały dotacyjnej.
Opinię należy uzyskać przed złożeniem wniosku o dotację.

www.zabytki.um.warszawa.pl
tel. 22 443 36 40/41

DOTACJE
na

ZABYTKI

Stołeczny Konserwator Zabytków zaprasza na
spotkanie informacyjne dla Mieszkańców

Zmiany w zasadach udzielania
dotacji na prace przy zabytkach
Terminy spotkań:

28 listopada, godz. 17. 30
Centrum Kreatywności Targowa
ul. Targowa 56

6 grudnia, godz. 17. 30
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Ilość miejsc ograniczona

