
UCHWAŁA Nr 58/X/07 

Rady Gminy w Nowym Duninowie 

z dnia 21 września 2007 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy 

Duninów z dnia  19 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, 

zakresu oraz zasad  udzielenia dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na 

terenie gminy Nowy Duninów 

 
Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz.959, 

z 2005 r. Nr 238 poz. 2390) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r.  Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 

Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz. 986, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 

poz. 717 Nr. 162  poz. 1568. z 2004 r. Nr.102 poz. 1055, Nr 116 po.1203; z 2005 r. Nr 

172 poz. 1441). 

 

§1 

W uchwale nr Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia  19 stycznia 2007 roku  

wprowadza się zmianę w: 

 - §3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może 

obejmować nakłady konieczne na: 

1. remonty dachów wraz ze wszystkimi elementami towarzyszącymi. 

2. odnowienie lub uzupełnienie elewacji frontowej ( tynków i okładzin 

architektonicznych ) , 

3. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien , w tym ościeżnic i okiennic,  

drzwi oraz balkonów i facjat w elewacjach frontowych, 

4. montaż urządzeń i wykonanie instalacji służących poprawie 

zabezpieczenia obiektów oraz wszystkich elementów będących na 

wyposażeniu przed kradzieżą oraz wandalizmem. Wykonanie urządzeń 

oraz instalacji służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu, 

5. wykonanie wszystkich prac mających na celu zabezpieczenie konstrukcji 

oraz wszystkich elementów towarzyszących (również wyposażenia) 

przed degradacją oraz zniszczeniem,      
 
 

- §3 ust. 2 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie 

nakłady poniesione przez Wnioskodawcę obejmujące wkład finansowy w wysokości 

min.30%, 

- §3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych na 



wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 

o którym mowa w & 1ust. 1. 

 
§2 

Pozostałe części uchwały pozostają bez zmian. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów. 

 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, na tablicach ogłoszeń gminy Nowy Duninów. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 


