
            
 

Uchwała Nr X.123.2015  
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 26 sierpnia 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. z 2014r., poz.1446 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. Michała Archanioła w Młochowie ul. 
Ks. Bronisława Markiewicza 10, 05-831 Młochów, dotacji w wysokości 200 000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na realizację prac związanych z remontem zabytkowej 
oficyny wschodniej Pałacu Myśliwskiego w Młochowie, należącej do Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A 1061/328 
decyzją z dnia 07.01.1962 r. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane będzie obejmowała nakłady na: odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku 
oraz zakup materiałów konserwatorskich i  budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i 
robót przy zabytku. Przeprowadzona zostanie roboty związane ze zmianą układu pomieszczeń 
z dostosowaniem ich do współczesnych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej i grzewczej wraz z lokalizacją pieca c.o. w 
piwnicy, renowacja elewacji budynku, wykonanie zewnętrznych schodów do wejścia do 
budynku od strony wschodniej i renowacje istniejących schodów przy wejściu głównym, 
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.   

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
  
          


