
UCHWAŁA NR XVIII/341/12 
RADY MIASTA GDYNI 

z 28 marca 2012 roku 
 

w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyni. 

 
Działając na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm1.), art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm2.), art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn.zm3.) w związku 
z Uchwałą nr XXXIX/861/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się w na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni (Dz.U. Woj. Pom. 
z 2010 r. nr 35 poz. 545). 

 
 

Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

§ 1 

Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niŜej wnioskodawcom:  

1. Willa „Szczęść BoŜe”, Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 6, nr w rej. zab. 1038 
dotacja na remont dachu i remont okien, dla właścicieli budynku przy ul. I Armii Wojska 
Polskiego 6 w Gdyni, w wysokości do 173 983,81 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy 
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy i 81/100), nie więcej jednak niŜ 75 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac. 

2. Dom śeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, Gdynia, al. Jana Pawła II 3, nr w rej. 
zab. 1150  
dotacja na remont elewacji części niskich, remont przejścia pod budynkiem i remont wejścia 
głównego dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości 100 000,00 zł (słownie 
złotych: sto tysięcy i 00/100), nie więcej jednak niŜ 75 % rzeczywistego, udokumentowanego 
kosztu prac.  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 
558, nr 113 poz. 984; z 2003 r. nr 214 poz. 1806, nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, nr 
102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 214 poz. 1806; z 2005 r. nr 172 poz. 1441; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 175 
poz. 1457, nr 181 poz. 1337; z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218; z 2008 r. nr 180 poz. 
1111; z 2009 r. nr 223 poz. 1458, nr 52 poz. 420; z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 
106 poz. 675; z 2011 r. nr 40 poz. 230, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281; z 
2012 r. nr 149 poz. 887 
 
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 
558, nr 113 poz. 984, nr 200 poz. 1688, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz.1271, z 2003 r. nr 162 
poz. 1586; z 2002 r. nr 153 poz. 1271, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 114 poz. 1806; z 2007 r. nr 173 poz. 1218, 
z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241; z 2010 nr 28 poz. 142, 
nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675; nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 21 poz. 113, nr 217 poz.1281, nr 149 poz. 887. 
 
3 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 96 poz. 959, nr 238 
poz. 2390; z 2006 r. nr 50 poz. 362, nr 126 poz. 875; z 2007 r. nr 192 poz. 1394; z 2009 r. nr 31 poz. 206, nr 97 
poz. 804; z 2010 r. nr 75 poz. 474, nr 130 poz. 871. 
 



 

3. Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5, nr w rej. zab. 1258 
dotacja na rekonstrukcję pochwytów drzwi bocznych oraz na opracowanie projektu 
rekonstrukcji drzwi głównych dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 
24 750,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt i 00/100), nie 
więcej jednak niŜ 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

4. Willa „Sokola”, Gdynia, ul. Sieroszewskiego 7, nr w rej. zab. 1031 
dotacja na remont dachu, dla właścicielki budynku przy ul. Sieroszewskiego 7, w wysokości 
96 684,66 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 
66/100), nie więcej jednak niŜ 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

5. Budynek mieszkalny, dawny dom czynszowy A. i B. Konopków, Gdynia, ul. Słupecka 
9, nr w rej. zab. A-1856 
dotacja na remont elewacji frontowych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Słupeckiej 9 w Gdyni, w wysokości do 177 529,40 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć i 40/100), nie więcej jednak niŜ 75% 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

6. Dawny Hotel „Bristol”, Gdynia, ul. Starowiejska 1, nr w rej. zab. 1597 
dotacja na remont elewacji frontowej, dla właścicieli budynku przy ul. Starowiejskiej 1, 
w wysokości do 157 368,99 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt osiem i 99/100), nie więcej jednak niŜ 75% rzeczywistego, udokumentowanego 
kosztu prac. 

7. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, Gdynia, ul. Św. Mikołaja 1, nr w rej. zab. A-
1823 
dotacja na remont drzwi bocznych, dla parafii p.w. św. Mikołaja w Gdyni, w wysokości do 
26 250,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100), nie 
więcej jednak niŜ 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

§ 2 

Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
następujących budynkach połoŜonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i objętych 
indywidualną ochroną, zgodnie z § 12 Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 
27.01.2010 r., podanym niŜej wnioskodawcom: 

1. Kamienica, Gdynia, ul. 10 Lutego 35-35A 
dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej oraz na remont kominów, dla właścicieli 
budynku przy ul. 10 Lutego 35-35A, w wysokości do 84 240,73 zł (słownie złotych: 
osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści i 73/100), nie więcej jednak niŜ 50% 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

2. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 44/Armii Krajowej 21 
dotacja na remont elewacji frontowych dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w 
wysokości do 107 507,26 zł (słownie złotych: sto siedem tysięcy pięćset siedem i 26/100), nie 
więcej jednak niŜ 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

3. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 56 
dotacja na remont dachu stromego dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w 
Gdyni, w wysokości do 113 090,84 (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt i 
84/100), nie więcej jednak niŜ 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

4. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2  
dotacja na remont elewacji frontowych i tylnych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Świętojańskiej 89/I Armii Wojska Polskiego 2 w Gdyni, w wysokości do 71 552,43 



zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa i 43/100), nie 
więcej jednak niŜ 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

5. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 105 
dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 105 w Gdyni, w wysokości do 63 800,53 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 
trzy tysiące osiemset i 53/100), nie więcej jednak niŜ 50% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac 

§ 3 

Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
następujących budynkach połoŜonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 
podanym niŜej wnioskodawcom: 

1. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 13A 
dotacja na remont elewacji frontowej dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 13A 
w Gdyni, w wysokości do 18 202,24 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście dwa i 
24/100), nie więcej jednak niŜ 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

2. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 49 
dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 49 w Gdyni, w wysokości do 24 414,86 zł (słownie złotych: dwadzieścia 
cztery tysiące czterysta czternaście i 86/100), nie więcej jednak niŜ 30% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac. 

3. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 61 
dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 61, w wysokości do 29 042,66 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć 
tysięcy czterdzieści dwa i  66/100), nie więcej jednak niŜ 30% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac. 

4. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 93 
dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Świętojańskiej 93 w Gdyni, w wysokości do 27 234,73 zł (słownie złotych: 
dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery i 73/100), nie więcej jednak niŜ 30% 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

5. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 95 
dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Świętojańskiej 95 w Gdyni, w wysokości do 37 553,06 zł (słownie złotych: 
trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy i 06/100), nie więcej jednak niŜ 30% 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

6. Kamienica, Gdynia, ul. Świętojańska 108 
dotacja na remont elewacji tylnej, dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 108 w 
Gdyni, w wysokości do 25 800,59 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset i 
59/100), nie więcej jednak niŜ 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac. 

7. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 42 
dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Wójta Radtkego 42 w Gdyni, w wysokości do 62 315,21 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 
dwa tysiące trzysta piętnaście i 21/100), nie więcej jednak niŜ 30% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac. 

§ 4 

Środki na dotacje, o których mowa w § 1-3 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 
92120, § 2720 BudŜetu Miasta Gdyni na rok 2012, nazwa zadania: Dotacje celowe z budŜetu 



na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 

 


