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Urząd Miasta Łańcuta 
 

KARTA USŁUGI KU - AR - 04 

Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta 
Łańcuta na dofinansowanie prac lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 

Wersja nr 4 

Komórka  
organizacyjna : Wydział Architektury Data zatwierdzenia: 

24.04.2015 r. 
 

I. Wydział załatwiający sprawę:  
 
Wydział Architektury pok. Nr 26 (I piętro) w godzinach:  
7˚˚- 16˚˚ (poniedziałek), 7˚˚- 15˚˚ (wtorek – czwartek) oraz 7ºº - 14ºº (piątek).  
 
II. Kto może załatwić sprawę:   

 
• właściciel lub posiadacz zabytku;  
• podmiot który do zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego; 
 

III. Wymagane dokumenty:  
 

• wniosek na formularzu określonym Zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Łańcuta z 
dnia 14 kwietnia 2011 r.  

• decyzja o wpisie do rejestru zabytków, obiektu którego dotyczą prace lub roboty,  
• dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem,  
• decyzja właściwego organu ochrony zabytków, zezwalająca na przeprowadzenie prac lub 

robót przy zabytku,  
• decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez właściwy organ architektoniczno-budowlany 

wraz z projektem budowlanym,  
• harmonogram prac,  
• kosztorys prac lub robót.  

 
IV. Opłaty:  
 
Brak. 
 
V. Termin załatwienia sprawy:  
 
Do 2-ch miesięcy od dnia podjęcia przez Radę Miasta Łańcuta uchwały o przyznaniu dotacji. 
 
VI. Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami, instytucjami:  
Brak.  
 
VII. Miejsce, w którym można uzyskać informacje:  
 
Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, pok. Nr 26 w godzinach:  
700 – 1600 /poniedziałek /  
700 - 1500 / wtorek – czwartek/  
700 – 1400 /piątek/. 



  
VIII. Podstawa prawna:  

 
• uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków. 
 

IX. Tryb odwoławczy:  
 
Brak.  
  
X. Inne informacje:  
 
Terminy składania wniosków:  

• do 15 października – wnioski o dotacje na rok następny,  
• w każdym czasie – w przypadku zaistnienia konieczności niezwłocznego wykonania prac 

lub robót budowlanych. 
 

XI. Formularz wniosku:  
 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, można otrzymać w pok. nr 26 
Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18 lub pobrać ze strony. 
 
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, można przesłać pocztą na adres:  
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut lub złożyć w kancelarii Urzędu Miasta 
Łańcuta - Plac Sobieskiego 18, ( na parterze) w Biurze Obsługi Klienta. 
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