
 
 
 

 

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.  z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu Nr XV/177/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie: określenia zasad udzielania 

dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych na terenie powiatu poznańskiego: 

 

Nabór wniosków w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego 

w zakresie: 

 

1) sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

2) przeprowadzenia badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

3) wykonania dokumentacji konserwatorskiej, 

4) opracowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

5) wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

6) sporządzenia projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 

7) zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, 

8) stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym  

dla zachowania tego zabytku, 

9) odnowienia lub uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowitego 

odtworzenia, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

10) odtworzenia zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 

oryginalnej substancji tej przynależności, 

11) odnowienia lub całkowitego odtworzenia okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi  

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



 

12) modernizacji instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 

13) wykonania izolacji przeciwwilgociowej, 

14) uzupełniania narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 

15) działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego 

układu parku lub ogrodu, 

16) zakupu materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15, 

17) zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 

Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, nie 

obejmuje zakupu materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac 

i robót budowlanych, o których mowa w pkt 7-15. 

Dotacja z budżetu powiatu poznańskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym 

i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 70 % nakładów na te prace lub roboty 

budowlane przy zabytku, na które może być udzielona dotacja. Pozostałe 30 % nakładów powinno 

pochodzić ze środków własnych lub z innych źródeł. 

Nabór wniosków obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej 

jak 4 maja 2020 r., a kończy nie później niż 5 grudnia 2020 r. 

 

I. Termin naboru wniosków 

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie  

od dnia 11 lutego 2020 roku do dnia 3 marca 2020 roku (decyduje data wpływu  

do Kancelarii Starostwa). 

II.   Miejsce składania wniosków 

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 

18, 60-509 Poznań. 

III. Zasady i tryb naboru wniosków oraz wymogi formalne określa Uchwała Rady Powiatu 

w Poznaniu Nr XV/177/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie: określenia zasad 

udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. 



 

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wzór formularza Wniosku o udzielenie dotacji 

wraz z wykazem wymaganych dokumentów. 

IV. W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl 

oraz na stronie www.powiat.poznan.pl znajduje się wzór wniosku, który należy wypełnić 

czytelnie i kompletnie i takie tylko wnioski będą podlegać rozpatrzeniu. 

Nadto w razie potrzeby  o wyjaśnienia można się zwrócić do Wydziału Promocji  

i Aktywności Społecznej, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 

509 Poznań, pok. 228, tel. 61 2228 986. 

V. Wyniki postępowania zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl, na stronie www.powiat.poznan.pl oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 

60-509 Poznań. 
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