
UCHWAŁA NR XXXV/961/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dn. 08.06.2007 r.).

Na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
(tj. Dz.U. z 2014. poz. 1446; zm. Dz.U. z 2015 r. poz.397, poz.774 i poz.1505, z 2016 r. poz.1330, 
poz.1837 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz.60, poz.1086 i poz.1595) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz.1119 
z dn.08.06.2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Określa się zasady udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Miasto Szczecin i nie 
stanowiącym jej własności, zwanych dalej dotacjami”.

2. §3 otrzymuje brzmienie: „Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają 
tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków, 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego”.

3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski 
o dotację do Prezydenta Miasta Szczecin, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
do 30 czerwca każdego roku, wraz z następującymi załącznikami:”

4. W § 5 ust. 1 uchyla się punkt 1).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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