
UCHWAŁA NR XX/452/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.2)) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.3)), 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  na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni (Dz.U. Woj. Pom. 
z 2010 r. nr 35 poz. 545) uchwala się, co następuje:

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

1) Kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, ołtarz boczny, Gdynia, ul. Arciszewskich 2, nr w rej. 
zab. B-361/2, dotacja na konserwację ołtarza, dla parafii p. w. św. Michała Archanioła w Gdyni, w wysokości 
do 41 135,92 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć i 92/100), nie więcej jednak niż 
75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, nr w rej. zab. 
1927, dotacja na remont gzymsu oraz latarni, dla parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, w 
wysokości do 93 051,32 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden i 32/100), 
nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Willa „Szczęść Boże”, Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 6, nr w rej. zab. 1038, dotacja na remont  
czterech elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, dla właścicieli budynku przy ul. I Armii Wojska 
Polskiego 6 w Gdyni, w wysokości do 103 719,21 zł (słownie złotych: sto trzy tysiące siedemset dziewiętnaście 
i 21/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

4) Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5, nr w rej. zab. 1258, dotacja na remont okien, drzwi i 
podłogi w sali rozpraw, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 85 536,94 zł (słownie 
złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 94/100), nie więcej jednak niż 75 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

5) Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rej. zab. 1153, dotacja na remont elewacji budynku C 
Akademii Morskiej, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 52 000,00 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt dwa tysiące i 00/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

6) Willa "Sokola", Gdynia, ul. Sieroszewskiego 7, nr w rej. zab. 1031, dotacja na remont ogrodzenia, dla 
właścicielki budynku przy ul. Sieroszewskiego 7 w Gdyni, w wysokości do 38 597,86 zł (słownie złotych: 
trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 86/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

7) Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej, 
Gdynia, ul. Śmidowicza 71B, nr w rej. zab. A-1859, dotacja na remont elewacji tylnej, dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Śmidowicza 71B w Gdyni, w wysokości do 115 590,62 zł (słownie złotych: 
sto piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 62/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

8) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. św. Mikołaja 9, nr w rej. zab. 1875, dotacja na remont stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz na remont izolacji ścian fundamentowych, dla właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w 
Gdyni, w wysokości do 71 078,78 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem 
i 78/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
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9) Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38, nr w rej. zab. 1769, dotacja na 
III etap remontu elewacji, remont stolarki okiennej, ogrodzenia i elementów metalowych, dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, w wysokości do 55 564,03 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i 03/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

10) Budynek gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA", Gdynia, ul. 
Żeromskiego 26/Derdowskiego 8-12, nr w rej. zab. A-1911, dotacja na opracowanie programu prac 
konserwatorskich oraz projektu budowlanego remontu elewacji, dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej 
"Polska YMCA", w wysokości do 34 300,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące trzysta i 00/100), 
nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

§ 2. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
następujących budynkach położonych 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 niżej 
wnioskodawcom:

1) Budynek Automobilklubu Morskiego, Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28, dotacja na remont cokołu, 
schodów zewnętrznych oraz otynkowanej części elewacji tylnej, dla Stowarzyszenia "Automobilklub Morski - 
Klub Obywatelski w Gdyni", w wysokości do 62 773,11 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące 
siedemset siedemdziesiąt trzy i 11/100), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu 
prac.

2) Domek ogrodowy, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 3, dotacja na konstrukcję przybudówek północnej i 
południowej, dla właścicieli budynku przy ul. Korzeniowskiego 3 w Gdyni, w wysokości do 59 212,68 zł 
(słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy  dwieście dwanaście i 68/100), nie więcej jednak niż 50 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 56, dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w Gdyni, w wysokości do 69 125,94 zł (słownie złotych: 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 94/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

§ 3. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
następujących budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej 
wnioskodawcom:

1) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 25, dotacja na remont elewacji tylnej dla właścicieli budynku 
przy ul. 10 Lutego 25 w Gdyni, w wysokości do 14 852,78 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt dwa i 78/100), nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Słowackiego 40, dotacja na remont elewacji frontowej dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Słowackiego 40 w Gdyni, w wysokości do 39 789,40 zł (słownie złotych: 
trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć i 40/100), nie więcej jednak niż 30 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 47, dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej, dla 
właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 47 w Gdyni, w wysokości do 41 228,33 zł (słownie złotych: 
czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 33/100), nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

4) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 92-94, dotacja na remont elewacji frontowej,  dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94 w Gdyni, w wysokości do 37 021,69 zł (słownie 
złotych: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia jeden i 69/100), nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

§ 4. Środki na dotacje, o których mowa w § 1-3 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120, 
§ 2720 Budżetu Miasta Gdyni na rok 2016, nazwa zadania: dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.  poz. 1045 i 1890.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.  poz. 20 i 63.
3) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 397, 774, 1505.
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