
Uchwała Nr XIII/115/16 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 23 marca 2016 r. 
 

w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w nawach bocznych 
kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach. 
 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków   
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze 
zm.), oraz uchwały nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2986), Rada Miejska w Pyzdrach 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyznaje się dotacje na roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Farnym 

zlokalizowanym w Pyzdrach przy ulicy Farnej 1, wpisanym do rejestru zabytków pod  

nr A-62/627/ archit. w dniu 3 października 1958 roku.  

2. Kwota dotacji przyznana w 2016 roku wynosi 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści 

tysięcy złotych). 

§ 2 

Dotacje, o której mowa w § 1, przyznaje się Parafii Rzymsko – Katolickiej Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 25. 

§ 3 

Dotacja będzie przeznaczona na wymianę pokrycia dachowego w nawach bocznych kościoła 

p.w. NNMP w Pyzdrach. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIII/115/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.03.2016 r. 

w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w nawach bocznych 
kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ze względu na wartość zabytku, jego atrakcyjność i bogatą historię zasadnym jest 

dofinansowanie prac budowlanych polegających na wykonaniu kolejnego etapu wymiany 

pokrycia dachowego w kościele p.w. NNMP w Pyzdrach. 

 


