
Burmistrz Polkowic 
ogłasza otwarty nabór wniosków na rok 2021 na wykonanie robót budowlanych 
polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich w  odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,  

na które gmina Polkowice udzieli dotacji. 
 

1.  Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XXXII/461/18 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji                   
w gminie Polkowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4235). 

2.  W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Polkowice mogą 
wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych 
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w uchwale Nr XXXII/461/18 
Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji w gminie Polkowice. 

3.  Dotacja może zostać udzielona na wykonanie: 
1) robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, zwanych dalej 

robotami; 
2)  prac konserwatorskich i prac restauratorskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 282 t.j. z późn. zm.) w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 
zabytków, zwanych dalej pracami; 

-  jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,                      
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r.                          
o rewitalizacji. 

4.  Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

5.  Dotacja może zostać udzielona na wykonanie robót lub prac, o których mowa w pkt. 3, 
które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następującym po roku złożenia wniosku  
o udzielenie dotacji. 

6. Dotacja z budżetu gminy Polkowice może zostać udzielona w wysokości 
nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac, o których 
mowa w pkt. 3. 

7.  W przypadku, gdy wnioskodawca na roboty lub prace otrzymuje również inne środki 
publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy Polkowice wraz z kwotami 
przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% 
nakładów koniecznych na wykonanie tych robót lub prac. 

8. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2020 r. na druku, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 zarządzenia nr 917/20 Burmistrza Polkowic z dnia 11 sierpnia 2020 r., 
w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, w godzinach 
pracy urzędu. 

9. Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gminy i Zamówień 
Publicznych – Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pok. 
205, tel. 76/84-74-166 oraz na stronie internetowej pod adresem 
https://bip.polkowice.eu. 

10. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Polkowice. Wnioski 
o udzielenie dotacji złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu zostaną zwrócone 
wnioskodawcom bez rozpatrzenia. 

10. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, 
nie stanowi również gwarancji przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. 



11. Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Polkowicach 
budżetu gminy Polkowice na rok, którego nabór dotyczy. 

12. Informacja o rozstrzygnięciu naboru publikowana jest niezwłocznie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice. Wnioskodawcy powiadamiani 
są w formie pisemnej. 

 


