
                                                                     Projekt Prezydenta Miasta 

z dnia 26.03.2020 r. 

Uchwała Nr ................ 
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.  

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U.2019.506 t.j. z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020.282), w związku z Uchwałą nr XLIX/430/2010 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym miasta Tczewa, Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Finansowo-Budżetowej, Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
uchwala co następuje:  

§ 1 

Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, podanym niżej 
wnioskodawcom: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie 
przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości po 18 700 zł (słownie: osiemnastu tysięcy siedmiuset 
złotych), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac, 

2) Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej 
II kondygnacji budynku przy Pl. Hallera 15 w Tczewie (III etap), w wysokości 40 000 zł (słownie: 
czterdziestu tysięcy złotych), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu 
prac, 

3) właścicielom budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie, na przeprowadzenie remontu elewacji 
frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 2, w wysokości 12 300 zł (słownie: dwunastu tysięcy trzystu 
złotych), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

§ 2 

Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 
2720 budżetu Miasta Tczewa na rok 2020.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                              Rady Miejskiej w Tczewie                                                                   

 

                                                                                                                         Zenon Drewa 

Wytworzyła: Arlena Haase-Witczak – Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 



UZASADNIENIE: 

Rada Miejska w Tczewie Uchwałą nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. przyjęła zasady i tryb 
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa1.                 

W terminie składania wniosków, tj. do 10 stycznia 2020 r., złożone zostały 3 wnioski: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie o przyznanie dotacji na prace 
konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. 
Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie (nr w rej. zab. A/563 - kościół, 
nr rej. zab. B-164/4 – konfesjonały), 

2) właścicieli nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji 
frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie 

3) Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie o przyznanie dotacji 
na remont elewacji frontowej II kondygnacji budynku przy Pl. Hallera 15 w Tczewie (III etap). 

W budżecie Miasta Tczewa na 2020 r. na dotacje na prace restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, zaplanowane zostały środki na ten cel. Wszystkie złożone wnioski 
dotyczą obiektów, które wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków (poz. 1) lub znajdują się 
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (poz. 2÷3). Obiekty, których dotyczą wnioski, objęte są zatem 
ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie 
miasta Tczewa zasadami.  

Po analizie złożonych wniosków, a także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji, a także 
walory zabytkowe i architektoniczne obiektów, zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac 
dla stanu technicznego obiektów oraz wizerunku miasta, zaproponowano przyznanie dotacji: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie 
przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości po 18 700 zł (słownie: osiemnastu tysięcy siedmiuset 
złotych), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac, 

2) Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej 
II kondygnacji budynku przy Pl. Hallera 15 w Tczewie (III etap), w wysokości 40 000 zł (słownie: 
czterdziestu tysięcy złotych), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu 
prac, 

3) właścicielom budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie, na przeprowadzenie remontu elewacji 
frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 2, w wysokości 12 300 zł (słownie: dwunastu tysięcy trzystu 
złotych), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

 

 

 

                                                                                                                  Prezydent Miasta Tczewa 

 

                                                                                                                         Mirosław Pobłocki 

                                                             

1
 Uchwała określa wysokość dofinansowania nakładów koniecznych poniesionych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku na maksimum 75 % - w przypadku obiektów 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i na maksimum 50 % - w przypadku obiektów zabytkowych 
znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 


