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USTAWA

z dnia 12 maja 2006 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy
o samorzàdzie województwa

Art. 1. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390
oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W trybie okreÊlonym odr´bnymi przepisami
dotacja na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru mo˝e byç udzielo-
na przez organ stanowiàcy gminy, powiatu
lub samorzàdu województwa, na zasadach
okreÊlonych w podj´tej przez ten organ
uchwale.”;

2) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ¸àczna kwota dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielo-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, woje-

wódzkiego konserwatora zabytków bàdê organ
stanowiàcy gminy, powiatu lub samorzàdu
województwa, nie mo˝e przekraczaç wysoko-
Êci 100 % nak∏adów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z póên. zm.1)) w art. 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmie-
nie:

„3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabyt-
kami,”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759.


