UCEWALA NR XLVIV94I17
RADY GMINY RT'BNO
z d:da 27 grudnia 2017

r.

w sprrwi€ zniany uchwrly rrv spnwi€ okreslenir zrsad udzieladi dotacji nr sftredow.nie prrc
korserwrtorskich, r€stturrtorskich lub robdt budowl4nych prry zebytku wpisrnym do rejestru zlbytk6w

Na podstawie art.7 ust.l pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gmiDn)'fir (D?,U z20l7r.
poz.1875zp6.zm.)oxazart.8lust.lustawyzdnia23lipca2003r.oochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami
@L U . z 2017 t. poz.2l87) uchwala sip, co nastlpuje:
Sl.W uchwale Nr XLI/56/17 Rady Gminy Rybno zdda ll sierpnia 2017r w sprawie okeslenia zasad
udzielania dotacji na sfinrnsowrnie prac konserwatoNkich, restaumtorskich lub budowalnych Wzy z,bytkn
wpisa[yd do rejestru zab]tk6w (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3410) dokonuje sip nastlpujecych aniatr:

l)wS5wust. l:
a) uchyla siQ pkt 3,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) decyzjg wlaJciwego organu ocbiony zab''tk6w zezwalajqcq na
ptzeprowadzenie pmc lub rob6t budowlanych przy zabytkn oraz decyzje zatwierdzajecq projekt budowla[y

,,

i udzielajacq pozwolenia na budowg, gdy wniosek dotyczy pmc lub robt budowlatrych przy abytku
rieruchomtm lub program prac, gdy wtriosek dotyczy prac przy zabfku ruchomym",
c) uchyla siQ pkt I

I.

2) zal4canik, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie okrcSlone w zalqczniku do niniejszej uchwaty;
3) uchyla
S

sil

$ 6.

2. Wykonanie uchwaly powieEa si9 W6jtowi Gminy Rybno.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zfcie po uplt'wie | 4 dni od dnia jej ogloszenia w DzieDniku Urzgdu Wojew6dztwa
Warmiisko- Mazurskieso.
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WNIOSEK
o udzielenie w

roku

dotacji celowej na prrce konserwatorskie, restourstorskie lub roboty budowlane' zwane dolei

,pracsmi" przy zsbytku wpisanym do rejstru

l.

Wnioskodrwcr:

(imic, nuwisko i

add dieszkrnir Mioskodascy

lub

o.ryt i &te!

sied2iby

j.dnostri o'rmiacyjtej,

bed4cej

miostodiwcfi nu6d *!hu

do

tjestD.

jeili *nio!*odawca Lli P6iad.)

okr€Slenie

zaby*u .....

.

.

obiekt zoslsl \rpisany w ksildze rej€ltru

wlaScicie|

-..............

.,.

.. .

.

........podnum€rem

.......

.

. . ... ....

III.

Wsk zsrle tytulu p.twnego wdoskodawcy do ab''tkur

IV.

Okleslenle wysokosci dotrcil, o kt6rq tbi€gr sh wnioskodrwca:

Ogolny koszt prac lub mbdt obj€rych wnioski€m

slo*nie............-............
Kwota wnioskowan€j dol.acji

slownre..,.,....,,,,,,,...,,,, .........
Prcponowany termin puekazaniadolacjir,
Zakes pmc, kt6re maje byt objlle dotacjel

. . .. . ..

.

.

Termin zakonczenia prac obj etych w.ioskiem:

Wykaz zalqcznik6w do wnioskui
- decrzja

-i*i

wla&isgo

organu o.hmny

zbylk6w z.zwalaj4ct.a pz.Prcwadz€nie pm lub robot budowlevch pzv abvtku otlz dccvzj!
budow!, sdv Miosek dotvczv pm lub rcb6t budo*tdvch Pzv zlbv&u
Poryote'ia

i-ln"a p.;irl oiao"u"y I .aaeia;acq

'a
nieruchonym lub proSran prac, gdy Miosek dotyczy prac Pzy zrbytk! ruchonrt!
- dokuhe porwiqdzaj4cy posiarloie p!@ *nioskodrwf lytulu Pdwn.So do zb!'tku,
-d6yziao *!sie abtrku

do njcsttu

abyrk6w.

- ham;nosmn, Losaor) s p?eqidlMnych pnc lub bbot 7e skaer.m Zddel rh tinmsowtni.
- infomacla o srodkach puaUcznych pzyznanych z innych addel na 1e satne pmce lub mbolv puv zabllku oraz
o rakie grcdki 2lozonym do imych podmiot6w
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inlomja

o wystqpi€niu

Numcr kontt brnkowego wniolkodawcy :

.,,,,,...

nr NIP wnio6kod.wcy:
Dr Regon wrlorkodrwcy:

€-m.il wolorkodrwcyr

.

...,,,...,,.,.,...,,.,.......

.

nf telefotrr ...............,

(nicjscowodt, dr!r)

Id AB0942A/Ll42SED69AlGA65F803DACCB. Uch*dony

(podpis $nio6kod.*Ey)
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