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Szanowni Państwo,

w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w\£w. ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o samorządzie gminnym, wnoszę o udzielenie
informacji publicznej wskazanych w pytaniach ankietowych w załączonym pliku.
Destem doktorantem w katedrze prawa finansowego Uniwersytetu Wroc ławskiego, w której to
piszę doktorat dotyczący finansowania ochrony zabytków ze środków publicznych. Celem
doktoratu jest ustalenie efektywności opieki nad zabytkami oraz oceny, czy obecny system
prawny, w tym prawa finansowego, pozwala na skuteczną, elastyczną i efektywną opiekę nad
zabytkami. W związku z powyższym istotne jest przeprowadzenie badań i uzyskanie wiedzy, na
temat rozwiązań stosownych w Państwa Gminie oraz ustalenie wpływu danin (podatków) na
rzecz Gminy. W związku z powyższym wszelkie dane będą wykorzystywanie w celach naukowych i
statystycznych.
Odpowiedzi proszę udzielić poprzez wpisanie odpowiedzi w pod każde pytanie w przesłanym w
za łączeniu pliku excel oraz odesłanie zwrotnie na adres e - mail -

z wyrazami szacunku

Ta wiadomość e - mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http:/ /www.avR.com
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Finansowanie ochrony zabytków

PytanieL.P.
.1 Gmina (nazwa)

Rodzaj Gminy (Miejska/Wiejska/Miejsko-Wiejska/Miasto na
prawach powiatu)2 -

Województwo3 - .

Czy Gmina Posiada Gminną Ewidencję zabytków (GEZ)
Ile obiektów nieruchomych widnieje w GEZ?

4
5
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Kiedy została utworzona GEZ?6
Czy gmina posiada Gminny Program Opieki Nad Zabytkami,
jeżeli tak to kiedy został utworzony pierwszy program?
Kiedy został utworzony obowiązujący gminny program opieki
nad zabytkami?

7

8

Jaka część budżetu gminy, wyrażona kwotowo lub procentowo,
została przeznaczona w roku 2020 r. na ochronę i opiekę nad
zabytkami, w tym realizację gminnego programu opieki nad
zabytkami?

-9 '

Ile wniosły dotacje udzielone przez gminę w roku 2020 r. na
rzecz właścicieli obiektów wpisanych do rejestru w ramach
wsparcia prac restauratorskich, konserwatorskich lub
budowlanych?

10

Ile wniosły dotacje udzielone przez gminę w roku 2020 r. na
rzecz właścicieli obiektów wpisanych do GEZ w ramach
wsparcia prac restauratorskich, konserwatorskich lub
budowlanych?

11

Ile obiektów nieruchomych jest wpisanych do rejestru zabytków
na terenie gminy?12

Ile ulg (w formie zwolnień) z podatku od nieruchomości
udzieliła gmina w roku 2020 wobec podatników posiadających
tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków?
(proszę wskazać ilość podmiotów, którym nie naliczono
podatku, bowiem przysługiwało im prawo do ulgi ustawowej)

13

Ile ulg (w formie zwolnień) z podatku od leśnego udzieliła
gmina w roku 2020, wobec wobec podatników posiadających
tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków?
(proszę wskazać ilość podmiotów, którym nie naliczono
podatku, bowiem przysługiwało im prawo do ulgi ustawowej)

14

Ile ulg (w formie zwolnień) z podatku od rolnego udzieliła
gmina w roku 2020, wobec wobec podatników posiadających
tytuł prawny obiektów wpisanych do rejestru zabytków? (proszę
wskazać ilość podmiotów, którym nie naliczono podatku,
bowiem przysługiwało im prawo do ulgi ustawowej)

15

Ilu podatników posiadających tytuł prawny obiektów
zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) było
zobowiązanych w roku 2020 do zapłaty podatku?

16
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Ile wynosił wpływ (wyrażony kwotowo) z podatku od
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków dokonany przez
właścicieli takich obiektów?
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-Ile postępowań egzekucyjnych podjęła gmina w roku 2020 r.
wobec właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków, zalegających z podatkami od nieruchomości, rolnego
lub leśnego ?
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18

Ile ulg (obniżenia ceny sprzedawanej nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków) w oparciu o art.. 68 ust. 3 ustawy o
gospodarce nieruchomościami udzieliła gmina w roku 2020 r.
podczas sprzedaży nieruchomości gminnych?

19

Czy gmina skorzystała z prawa wskazanego w art. 68 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami i podwyższyła lub
obniżyła bonifikatę dla nabywcy za zakup nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków?

20

Jeżeli gmina skorzystała z prawa wskazanego w art.. 68 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami i podwyższyła lub
obniżyła bonifikatę dla nabywcy za zakup nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków, to o ile nastąpiło zwiększenie
lub obniżenie bonifikaty?

21

Czy gmina posiada program zachęcający do inwestowania w
nieruchomości zabytkowe, w tym dodatkowe ulgi podatkowe
lub zwolnienia? Jeżeli tak to jaki?
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