
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 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. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 814 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. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze 
zabytków A-1927, dotacja na remont elewacji, dla parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 
w wysokości do 88 805,89 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięć i 89/100), nie więcej 
jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5, nr w rejestrze zabytków 1258, dotacja na prace 
restauratorskie przy posadzkach i okładzinach ścian i filarów w holu na parterze, dla Stowarzyszenia 
„Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 60 987,62 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt siedem i 62/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Willa bliźniacza, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 25A, nr w rejestrze zabytków 1021, dotacja na renowację 
okien, drzwi zewnętrznych i bramy oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji, dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Korzeniowskiego 25A w Gdyni, w wysokości  do 47 070,40 zł 
(słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt i 40/100) nie więcej jednak niż 75 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

4) Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rejestrze zabytków 1036, dotacja na 
remont okien klatek schodowych nr V i VII, dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27-31 
w Gdyni, w wysokości do 83 731,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden 
i 00/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

5) Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na remont elewacji 
frontowej budynku C Akademii Morskiej, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 
162 500,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset i 00/100), nie więcej jednak niż 75 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

6) Budynek mieszkalny „Opolanka”, Gdynia, ul. Piotra Skargi 9, nr w rejestrze zabytków 972, dotacja na 
remont dachu, dla właścicieli budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Gdyni, w wysokości do 96 743,65 zł (słownie 
złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy i  65/100), nie więcej jednak niż 75 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

7) Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38, nr w rejestrze zabytków 
1769, dotacja na remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, w wysokości do 93 015,29 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące 
piętnaście i 29/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

8) Budynek gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA", Gdynia, ul. 
Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków A-1911, dotacja na renowację drzwi strefy wejściowej oraz 
renowację okien sali gimnastycznej, dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA", w wysokości 
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do 62 780,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt 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 dachu 
i opierzeń oraz renowację okien werandy, dla Stowarzyszenia "Automobilklub Morski - Klub Obywatelski 
w Gdyni", w wysokości do 68 583,38 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt 
trzy i 38/100), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 56, dotacja na remont elewacji tylnej i bocznej południowej, 
dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w Gdyni, w wysokości do 99 153,12 zł 
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy i 12/100), nie więcej jednak niż 50% 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 57, dotacja na remont elewacji frontowych, dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 57 w Gdyni, w wysokości do 58 578,63 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem i 63/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

4) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 13, dotacja na remont elewacji dziedzińca A, dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni, w wysokości do 69 750,91 zł 
(słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt i  91/100), 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. Arciszewskich 23, dotacja na remont elewacji frontowej i balkonów dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni, w wysokości do 72 780,27 zł (słownie 
złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt i  27/100), nie więcej jednak niż 30 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Armii Krajowej 23, dotacja na remont elewacji frontowej dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Gdyni, w wysokości do 35 317,23 zł (słownie złotych: 
trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemnaście i 23/100), nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 47, dotacja na remont elewacji frontowej powyżej 
kondygnacji parteru, dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 47 w Gdyni, w wysokości do 40 635,58 zł 
(słownie złotych: czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści pięć i  58/100), nie więcej jednak niż 30 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

4) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 92-94, dotacja na remont kondygnacji parteru elewacji 
frontowej,  dla  Wspólnoty Mieszkaniowej budynku  przy  ul. Świętojańskiej  92-94 w Gdyni, w wysokości do 
8 627,46 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem i 46/100), nie więcej jednak niż 30 % 
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

5) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 100, dotacja na remont elewacji tylnej, dla właścicieli 
budynku przy ul. Świętojańskiej 100 w Gdyni, w wysokości do 39 671,25 zł (słownie złotych: trzydzieści 
dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden i  25/100), nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.

6) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Wybickiego 3, dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Wybickiego 3 w Gdyni, w wysokości do 23 726,17 zł (słownie złotych: 
dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć i  17/100), nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac.
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§ 4. Środki na dotacje, o których mowa w § 1-3 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120, 
§ 2720 Budżetu Miasta Gdyni na rok 2017, 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1579 i poz. 1948.
2) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016  r.  poz. 1579 i poz. 1948.
3) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 397, 774, 1505, w Dz. U. z 2016 r., poz. 1330, 1887, 1948.
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121 651,91 88 805,89

55 869,27 0,00

177 521,18 88 805,89

83 544,68 60 987,62

48 585,00 0,00

132 129,68 60 987,62

48 500,00 35 405,00

47 500,00 0,00

15 980,00 11 665,40

111 980,00 47 070,40

4 114 700,00 83 731,00

253 962,14 162 500,00

169 924,04 0,00

423 886,18 162 500,00

6 119 729,50 braki formalne

132 525,55 96 743,65

46 100,19 0,00

178 625,74 96 743,65

9 127 418,21 93 015,29

28 000,00 20 440,00

58 000,00 42 340,00

86 000,00 62 780,00

1 352 260,99 695 633,85

122 799,08 61 399,54

14 367,68 7 183,84

7 833,24 0,00

145 000,00 68 583,38

3

                                                                                                                             rodzaj prac wg wniosku
określenie i adres 

budynku
propozycja dotacji

remont elewacji powyżej parteru 

braki formalne75 000,00

przewidywany koszt 
prac wg wniosku (w 

zł)

remont parteru elewacji

renowacja okien, drzwi zewnętrznych i bramy

RAZEM

RAZEM

remont elewacji frontowej budynku C

remont i izolacja fundamentów, rekonstrukcja werandy, remont elewacji

budynki wpisane do rejestru zabytków - Grupa 1

2

restauracja posadzek, okładzin ściennych i filarów

RAZEM

Budynek Sądu 
Rejonowego                            

pl. Konstytucji 5

1

Kościół  p.w. 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa                         
ul. Armii Krajowej 46 RAZEM

rekonstrukcja przedsionka

Willa bliźniacza                               
ul. Korzeniowskiego 25A

rekonstrukcja okien

opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji

odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki

RAZEM

remont dachu

Budynek mieszkalny FE 
BGK ul. 3 Maja 27-31

remont okien klatek schodowych nr V i VII

Budynek mieszkalny, 
dawne Biuro Budowy 

Portu,                                               
ul. Waszyngtona 38

izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

 Akademia Morska,                                                                    
ul. Morska 81-87

remont elewacji budynku C od strony ul. Grabowo

Budynek mieszkalny                                           
ul. św. Mikołaja 9

7
Budynek mieszkalny 

„Opolanka”                                                        
ul.  Piotra Skargi 9

remont pokrycia dachowego wraz z systemem odwodnienia, izolacja 

przeciwwilgociowa murów

RAZEM

Budynek mieszkalny                                                                            
ul. Sieroszewskiego 1a

10

8

renowacja drzwi strefy wejściowej

renowacja okien sali gimnastycznej

11
renowacja okien werandy

remont dachu i opierzeń 

Zestawienie wniosków o dotacje złożonych w terminie do 10.01.2017 r.

budynki położone na terenie zabytkowym - Grupa 2

remont włazów kominiarskich

Budynek Polska YMCA 
ul. Żeromskiego 26

RAZEM BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

RAZEM

Budynek Automobilklubu 
Morskiego                                          

ul. I Armii Wojska 
Polskiego 28

5

Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.
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12 243 992,38 0,00

13 86 591,70 braki formalne 

116 320,83 58 160,42

859,38 0,00

81 985,39 40 992,70

35 262,27 0,00

95 598,86 0,00

330 026,73 99 153,12

117 157,26 58 578,63

36 572,48 0,00

7 580,69 0,00

161 310,43 58 578,63

16 82 256,32 braki formalne 

17 197 630,69 0,00

18 139 501,82 69 750,91

1 386 310,07 296 066,04

197 409,43 59 222,83

45 191,47 13 557,44

0,00 0,00

242 600,90 72 780,27

268 972,89 0,00

92 240,55 0,00

117 724,11 35 317,23

87 210,99 0,00

566 148,54 35 317,23

22 139 967,92 braki formalne

23 135 451,94 40 635,58

24 28 758,21 8 627,46

25 132 237,51 39 671,25

26 79 087,23 23 726,17

1 631 424,39 220 757,96

4 369 995,45 1 212 457,85

Budynek mieszkalny
ul. Armii Krajowej 23

remont balkonów

19

20

ocieplenie ściany frontowej ponad gzymsem

remont elewacji południowej oraz balkonów

remont elewacji frontowej z wyłączeniem parteru

braki formalne307 172,14

remont elewacji frontowej

remont elewacji tylnej i południowej

elewacja frontowa - instalacja odgromowa, izolacja ściany piwnicy

RAZEM

21
Budynek Akwarium 

Gdyńskiego
al. Jana Pawła II 1

Budynek mieszkalny
ul. Arciszewskich 23

Budynek mieszkalny                                
ul. Świętojańska 47

remont elewacji frontowych

Budynek mieszkalny
ul. Wybickiego 3

Budynek mieszkalny
ul. 10 Lutego 37

remont elewacji frontowej i ściany szczytowej

remont elewacji tylnej

remont elewacji frontowej

Budynek mieszkalny                                                
ul. Świętojańska 92-94

remont elewacji frontowej  - parter

remont elewacji frontowej

budynki położone na terenie zabytkowym - Grupa 3

RAZEM KOSZT PRAC

ŚRODKI W BUDŻECIE

remont elewacji tylnych

remont kominów i murów ogniowych

remont elewacji frontowej

remont elewacji  dziedzieńca A

RAZEM BUDYNKI Z GRUPY 2

Budynek mieszkalny  ul. 
Świętojańska 100

RAZEM BUDYNKI Z GRUPY 3

remont tarasu z podporami i balustradami

Budynek mieszkalny                                                        
ul. Świętojańska 56

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 57

Budynek mieszkalny                                               
ul. Władysława IV 53 

remont elewacji tylnej 

remont elewacji bocznej południowej

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 84

remont elewacji zachodniej -  izolacja piwnicy, instalacja odgromowa

RAZEM

Budynek mieszkalny
ul. Zygmunta Augusta 13

Budynek mieszkalny
ul. 3 Maja 22-24

RAZEM

izolacja murów piwnicy

remont elewacji tylnej 

remont elewacji bocznej północnej

daszek nad wejściem w elewacji tylnej

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 37

1 212 500,00

remont elewacji tylnej zachodniej, południowej i północnej

14

15

RAZEM
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UZASADNIENIE
Rada Miasta Gdyni Uchwałą nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r. przyjęła zasady i tryb udzielania

i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. W terminie składania
wniosków do 10 stycznia 2017 r., złożone zostały następujące wnioski o dotacje na rok 2017:

1. Wniosek parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa o dotację na remont pasa dolnego oraz
czyszczenie tynków elewacji kościoła p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej
46 w Gdyni, nr w rej. zab. A-1927.

2. Wniosek Stowarzyszenia "Zabytkowa Gdynia" o dotację na prace konserwatorskie przy historycznych
okładzinach ściennych, filarach i posadzkach oraz na rekonstrukcję przedsionka w holu wejściowym budynku
Sądu Rejonowego przy pl. Konstytucji 5 w Gdyni, nr w rej. zab. 1258.

3. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Korzeniowskiego 25A w Gdyni o dotację na
renowację stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej, wymianę stolarki okiennej oraz opracowanie
dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku przy ul. Korzeniowskiego 25A w Gdyni, nr w rej. zab.
1021.

4. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni o dotację na remont
okien klatek schodowych nr 5 i 7 budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, nr w rej. zab. 1036.

5. Wniosek Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia” o dotację na remont elewacji frontowej oraz bocznej
budynku C Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, nr w rej. zab. 1153.

6. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sieroszewskiego 1A w Gdyni o dotację na
remont dachu oraz izolacji przeciwwilgociowej przy ul. Sieroszewskiego 1A w Gdyni, nr w rej. zab. 1032.

7. Wniosek właścicieli budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Gdyni o dotację na remont dachu budynku
przy ul. Piotra Skargi 9 w Gdyni, nr w rej. zab. 1044.

8. Wniosek właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni o dotację na remont elewacji,
wykonanie izolacji fundamentów oraz rekonstrukcję werandy budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni, nr
w rej. zab. 1875.

9. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, o dotację na remont
izolacji ścian piwnic budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, nr w rej. zab. 1769.

10. Wniosek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" o dotację na remont drzwi strefy
wejściowej oraz stolarki okiennej w sali gimnastycznej budynku przy ul. Żeromskiego 26 w Gdyni, nr w rej.
zab. A-1911.

11. Wniosek Stowarzyszenia "Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni" o dotację na remont
dachu, remont okien werandy oraz systemu odprowadzającego wody deszczowe z działki budynku przy ul.
I Armii Wojska Polskiego 28 w Gdyni.

12. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni o dotację na remont
elewacji zachodniej, południowej i północnej budynku przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni.

13.Wniosek właściciela budynku przy ul. Świętojańskiej 37 w Gdyni o dotację na remont elewacji
frontowej budynku przy ul. Świętojańskiej 37 w Gdyni.

14. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w Gdyni o dotację na
remont elewacji tylnej i bocznych budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w Gdyni.

15. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 57 w Gdyni o dotację na
remont elewacji frontowych i tylnych budynku przy ul. Świętojańskiej 57 w Gdyni.

16. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 84  w  Gdyni o dotację na
remont elewacji tylnej budynku przy ul. Świętojańskiej 84 w Gdyni.

17. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 53  w  Gdyni o dotację na
remont elewacji tylnej i bocznej od strony południowej budynku przy ul. Władysława IV 53  w  Gdyni.

18. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13  w  Gdyni o dotację na
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remont elewacji dziedzińca A budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni.

19. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni o dotację na
remont elewacji frontowej wraz z termomodernizacją najwyższej kondygnacji oraz remont balkonów budynku
przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni.

20. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Gdyni o dotację na
remont elewacji oraz balkonów, izolację ścian piwnic i  izolację odgromową budynku przy ul. Armii Krajowej
23 w Gdyni.

21. Wniosek Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego o dotację na remont tarasu wraz z podporami
i balustradą budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.

22. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 10 Lutego 37  w  Gdyni na remont elewacji
frontowej i  ściany szczytowej budynku przy ul. 10 Lutego 37  w  Gdyni.

23. Wniosek właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 47 w Gdyni o dotację na remont elewacji
frontowej budynku przy ul. Świętojańskiej 47 w Gdyni

24. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94 w  Gdyni na remont
kondygnacji parteru elewacji frontowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94 w Gdyni.

25. Wniosek właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 100 w Gdyni, o dotację na remont elewacji
tylnej z  balkonami budynku przy ul. Świętojańskiej 100 w Gdyni.

26. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wybickiego 3  w  Gdyni na remont elewacji
frontowej budynku przy ul.Wybickiego 3 w Gdyni.

W budżecie Miasta Gdyni na 2017 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do
rejestru, zaplanowane zostały środki w wysokości 1 212 500,00 zł.

Wszystkie złożone wnioski dotyczą budynków, które są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
(poz. w tabeli nr 1  – 10) lub znajdują się na terenach wpisanych do rejestru zabytków (poz. w tabeli nr 11 –
26). Wszystkie budynki, których dotyczą wnioski, są więc objęte ochroną konserwatorską, która umożliwia
ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie Gdyni zasadami.

Ze względów formalnych tj. brak wymaganych załączników złożonych w określonym w regulaminie
terminie, nie mogły być rozpatrywane następujące wnioski:

Wnioski nr 6, 13, 16, 21, 22 - brak pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót
budowlanych

Wniosek nr 8 - brak kosztorysu, pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę

Po analizie pozostałych 20 wniosków i uwzględniając środki finansowe będące do dyspozycji, proponuje
się rozpatrzyć pozytywnie w całości lub częściowo 18 wniosków. Dofinansowany ma być ściśle określony etap
lub całość prac. Prace te wyszczególnione zostały w tabeli przy każdym z wniosków.

Proponuje się przyznać dotacje na prace remontowe, które są konieczne ze względu na zły stan
techniczny budynków oraz na prace, które są bardzo pilne i mają znaczenie dla wizerunku miasta.

Przewidziano dofinansowanie prac wykorzystując dostępne środki, rozdzielając je pomiędzy
uprawnionych wnioskodawców. Dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków proponuje się
przyznać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 73 % kwoty określonej w kosztorysie. Dla wniosku nr
5 dotację określono kwotowo. Dla budynków położonych na obszarach zabytkowych proponuje się przyznać
dotacje w wysokości 50 % lub 30 % (w zależności od grupy wg. regulaminu) na zakwalifikowane prace.

Uzasadnienie do wniosków rozpatrzonych pozytywnie:

Wniosek nr 1 proponuje się uwzględnić częściowo. Proponuje się przyznać dotację na remont elewacji
z pominięciem remontu parteru.

Wniosek nr 2 proponuje się uwzględnić częściowo, przyznając dofinansowanie na prace restauratorskie
przy posadzkach i szlachetnych okładzinach ścian i filarów. Pozostałe prace wymienione we wniosku tj,
rekonstrukcja przedsionka nie są pracami pilnymi i mogą zostać zrealizowane w latach późniejszych.

Wniosek nr 3 proponuje się uwzględnić częściowo przyznając dotację na renowację okien, drzwi
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i bramy oraz na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji. Pozostałe prace wymienione we
wniosku tj. rekonstrukcja stolarki okiennej mogą zostać zrealizowane w kolejnych latach.

Wniosek nr 4 proponuje się uwzględnić w całości. Odrestaurowanie okien stalowych na klatce
schodowej nr V i VII będzie kontynuacją prac konserwatorskich z lat poprzednich. Są to jedyne w Gdyni okna
uchylne, segmentowe, charakterystyczne dla modernizmu. Prace konserwatorskie przy oknach klatki
schodowej V i VII zakończą wieloletni proces przywracania dawnego wyglądu i funkcjonalność tej unikatowej
ślusarce okiennej.

Wniosek nr 5 proponuje się uwzględnić częściowo. Brak obecnie możliwości finansowania prac
w większym zakresie. Proponuje się przyznać kwotę, która pozostaje do dyspozycji w budżecie, po
uwzględnieniu dofinansowania innych robót w niezbędnym zakresie, jako udział Gminy w dużym
przedsięwzięciu realizowanym przez użytkownika.

Wniosek nr 7 proponuje się uwzględnić częściowo, przyznając dotację na remont dachu. Pozostałe
prace wymienione we wniosku nie mogą być dotowane ze względów regulaminowych.

Wniosek nr 9 proponuje się uwzględnić w całości. Remont izolacji jest konieczny dla zachowania
zabytku w dobrym stanie.

Wniosek nr 10 proponuje się uwzględnić w całości. Zachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa
w budynku jest w bardzo złym stanie i konieczna jest jej renowacja.

Wniosek nr 11 proponuje się uwzględnić w części przyznając dotację na remont dachu i renowację
okien werandy. Pozostałe prace tj. wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu działki są pracami
nieobjętymi regulaminem dotacji i nie mogą zostać dotowane.

Wniosek nr 14 proponuje się uwzględnić w części przyznając dotację na remont elewacji tylnej
i południowej. Remont elewacji północnej będzie mógł być dotowany w latach kolejnych, natomiast pozostałe
prace ujęte we wniosku, tj remont izolacji oraz montaż zadaszenia nad wejściem nie mogą być dofinansowane
ze względów regulaminowych.

Wniosek nr 15 proponuje się uwzględnić w części przyznając dotację na remont elewacji frontowych.
Brak obecnie możliwości finansowych na udzielenie dotacji na cały zakres prac ujętych we wniosku. Pozostałe
elewacje mogą zostać wyremontowane w kolejnych latach.

Wniosek nr 18 proponuje się uwzględnić w całości. Remont elewacji dziedzińca jest kolejnym etapem
przywracania budynkowi wyglądu z okresu międzywojennego.

Wniosek nr 19 proponuje się uwzględnić częściowo, przyznając dotację na remont elewacji frontowej
oraz balkonów. Pozostałe prace ujęte we wniosku tj, termomodernizacja najwyższej kondygnacji nie może
zostać dofinansowana z funduszy konserwatorskich ze względów regulaminowych.

Wniosek nr 20 proponuje się uwzględnić w części przyznając dotację na remont elewacji frontowej.
Brak obecnie możliwości finansowych na udzielenie dotacji na cały zakres prac ujętych we wniosku. Pozostałe
elewacje mogą zostać wyremontowane w kolejnych latach.

Wniosek nr 23 proponuje się uwzględnić w całości. Elewacja frontowa budynku ma wysokie walory
historyczne i architektoniczne i jest w złym stanie technicznym.

Wniosek nr 24 proponuje się uwzględnić w całości. Prace są kontynuacją remontu elewacji frontowej
z roku 2016, który z przyczyn niezależnych od Wspólnoty Mieszkaniowej nie mógł zostać zrealizowany
kompleksowo.

Wniosek nr 25 proponuje się uwzględnić w całości. Elewacja budynku wymaga remontu.

Wniosek nr 26 proponuje się uwzględnić w całości. Elewacja budynku wymaga remontu.

Uzasadnienie do wniosków rozpatrzonych negatywnie:

Ze względu na brak środków finansowych na dotowanie wszystkich wniosków spełniających wymogi
formalne, proponuje się nie przyznawać dotacji na roboty, które nie są bardzo pilne ze względów
konserwatorskich i które mogą być wykonane w latach następnych.

Wniosek nr 12 – proponuje się nie przyznawać dotacji w bieżącym roku. Remont elewacji frontowej
budynku był dofinansowany z budżetu gminy w 2013 r. Elewacje tylna i boczne nie wymagają pilnego
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remontu i mogą zostać dofinansowane w kolejnych latach.

Wniosek nr 17 – proponuje się nie przyznawać dotacji w bieżącym roku. W 2015 r. zrealizowano
remont elewacji frontowej przywracając jej historyczne walory, a więc najpilniejsze prace zostały wykonane.
Kolejne etapy, czyli remont elewacji tylnej oraz bocznej mogą zostać zrealizowane w latach późniejszych.
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