
 

 

 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

 

Ogłasza, na podstawie art. 77 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV/406/II/2006 

Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie określenia zasad  

i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

 

II nabór wniosków w roku 2011 na wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków w zakresie : 

 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych; 

 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynaleŜności zabytku, jeŜeli odtworzenie to nie przekracza 

50 % oryginalnej substancji tej przynaleŜności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynaleŜności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
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14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac  

i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17) zakup i montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoŜarowej i odgromowej. 

 

WYMOGI FORMALNE 

1. Z budŜetu powiatu poznańskiego mogą być udzielane dotacje celowe na 

dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na 

obszarze powiatu poznańskiego, jeŜeli: 

a) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym; 

b) obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe dla 

powiatu poznańskiego; 

2. Dotacja moŜe być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która 

posiada tytuł prawny do zabytku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. 

3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru umieszczonego 

na stronie www.powiat.poznan.pl, wypełnione w sposób czytelny  

i kompletny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza oferty). 

4. Wymagane załączniki do wniosku:  

a. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty; 

b. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku; 

c. program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys 

przewidywanych do wykonania prac lub robót uzgodnionych z Powiatowym 

Konserwatorem Zabytków w Poznaniu albo Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Poznaniu; 

d. pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu albo 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na przeprowadzenie prac lub 

robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót 
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przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy 

zabytku ruchomym.  

5. Wnioski złoŜone po upływie wyznaczonego terminu i niespełniające wymogów 

formalnych zostaną odrzucone.  

6. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej 

z wybranym oferentem. 

 
WYBÓR OFERT 

1. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 30 dni od upływu terminu ich 

składania. 

2. Przy rozpatrywaniu ofert kierować się będzie następującymi  kryteriami: 

- wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 

- stanem zachowania zabytku, jako priorytetowe będą traktowane zabytki szczególnie 

cenne a zagroŜone degradacją. 

 

Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje po zakończeniu  

i odebraniu wykonanych prac w sposób kaŜdorazowo ustalony w zawartej umowie. 

 

 Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Wydziale 

Promocji, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań,  

pok. 228, tel. 61 8410 788 oraz na stronie internetowej Powiatu – www.powiat.poznan.pl. 

 Wnioski moŜna składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 30 czerwca 

2011 roku do dnia 29 lipca 2011 roku, do godz. 13:00, w Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do 

Kancelarii Starostwa). 

 Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację 

powyŜszych zadań jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu oraz na stronie www.powiat.poznan.pl.  

 

 

 


