
           
 

Uchwała Nr VII.67.2015  
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 
 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 Ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), w związku z uchwałą Nr V.46.2015 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz.2882) zmienionej uchwałą Nr 
VI.59.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 
kwietnia 2015r., poz.3462); Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Udziela Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Klemensa w Nadarzynie ul. Kościelna 1, 05-830 
Nadarzyn, dotacji w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na realizację 
prac związanych z przywróceniem ołtarza głównego i ołtarza bocznego w miejscu pierwotnej 
lokalizacji w Kościele parafialnym p.w. św. Klemensa w Nadarzynie, wpisanym do rejestru 
zabytków pod numerem A 1065/329 decyzją z dnia 07.01.1962 r. Dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane będzie obejmowała nakłady na: 
sporządzenie ekspertyz konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zakup materiałów konserwatorskich i  
budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. Przeprowadzona 
zostanie pełna konserwacja i restauracja wszystkich warstw technologicznych ołtarzy. 
Działania polegać będą na powstrzymaniu procesu zniszczeń i przywróceniu trwałości 
technicznej obiektu oraz odtworzeniu pierwotnych walorów estetycznych. Program prac 
przewiduje: połączenie rozciętej struktury ołtarza i wzmocnienie połączeń stolarskich, 
oryginalna warstwa polichromii zostanie poddana konserwacji lub zrekonstruowana w 
zależności od stanu zachowania. Brakujące elementy mensy i antependium zostaną 
odtworzone. Konserwacja i restauracja obrazu sztalugowego Ukrzyżowanie oraz konserwacja 
i restauracja tabernakulum. Partie złoceń zrekonstruowane zgodnie z pierwotną technologią.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
            


