
 
 

UCHWAŁA NR LXXXVI/821/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków wprowadza się następującą 
zmianę: 

w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na 
prace związane z zagrożeniem zabytku katastrofą budowlaną lub uszkodzeniami w wyniku zdarzenia losowego 
(np. pożaru, wichury, podtopienia) oraz w przypadku aplikowania o środki z Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków. Zagrożenie zabytku winno być udokumentowane stosowną ekspertyzą budowlaną sporządzoną 
przez osobę uprawnioną lub opinią właściwego organu nadzoru budowlanego, bądź też opinią właściwego 
Urzędu Ochrony Zabytków.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu 
 
 

Kinga Bogusz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 13897
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