UCHWAŁA NR VII/85/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 marca 2015 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. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 595 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), 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) Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 1036, dotacja na II etap
remontu balkonów elewacji tylnych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27-31
w Gdyni, w wysokości do 51 237,89 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem
i 89/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2) Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rej. zab. 1153, dotacja na remont elewacji frontowej
budynku F Akademii Morskiej, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 80 000,00 zł
(słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy i 00/100), nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac.
3) Willa "Sokola", Gdynia, ul. Sieroszewskiego 7, nr w rej. zab. 1031, dotacja na remont schodów
zewnętrznych, tarasów i rekonstrukcję balustrad, dla właścicielki budynku przy ul. Sieroszewskiego 7 w Gdyni,
w wysokości do 46 342,89 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa i 89/100),
nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
4) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Słupecka 9, nr w rej. zab. 1856, dotacja na remont elewacji tylnych, dla
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Słupeckiej 9 w Gdyni, w wysokości do 78 837,58 zł (słownie
złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 58/100), nie więcej jednak niż 75 %
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
5) Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38, nr w rej. zab. 1769, dotacja na
II etap remontu elewacji, remont drzwi głównych i bocznych, oraz stolarki okiennej, remont ogrodzenia i lamp,
dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, w wysokości do 156 514,54 zł
(słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czternaście i 54/100), 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 mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13, dotacja na remont elewacji od strony
ul. Zygmunta Augusta, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta
13 w Gdyni, w wysokości do 98 390,04 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt i 04/100), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Starowiejska 52, dotacja na remont elewacji tylnej, dla Wspólnoty
Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 52 w Gdyni, w wysokości do 58 858,14 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 14/100), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac.
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3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 44/Armii Krajowej 21 dotacja na remont elewacji tylnych
dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 96 490,37 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 37/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac.
4) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Władysława IV 53, dotacja na remont elewacji frontowej i części elewacji
szczytowej północnej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 53 w Gdyni,
w wysokości do 73 401,45 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden i 45/100), 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. Wójta Radtkego 45-47, dotacja na remont elewacji tylnych dla Wspólnoty
Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 45-47 w Gdyni, w wysokości do 38 933,87 zł (słownie
złotych: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy i 87/100), nie więcej jednak niż 30 %
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 49-51, dotacja na remont elewacji tylnych dla Wspólnoty
Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 49-51 w Gdyni, w wysokości do 53 119,70 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście i 70/100), 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 2015, 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.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
1] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

2] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz w Dz. U. z 2014 r. poz 379 i 1072.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/85/15
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 marca 2015 r.
Zestawienie wniosków o dotacje złożonych w terminie do 10.01.2015 r. wraz z propozycją ich rozpatrzenia
określenie i adres
budynku

przewidywany
koszt prac wg
wniosku (w zł)

rodzaj prac wg wniosku

proponowana
dotacja

budynki wpisane do rejestru zabytków

1

Willa „Szczęść Boże"
ul. I Armii Wojska
Polskiego 6

2

Sąd Rejonowy
pl. Konstytucji 5

3

Budynek mieszkalny
ul. Korzeniowskiego 25A

4

Budynek mieszkalny FE
BGK
ul. 3 Maja 27-31

remont elewacji

288 891,54

0,00

remont stolarki okiennej i drzwiowej

186 658,99

0,00

475 550,53

0,00

RAZEM
remont stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych, mebli i podłóg w salach
rozpraw
wymiana stolarki okiennej, drzwi i bramy garażowej

wniosek nierozpatrywany ze względów
formalnych

wymiana parapetów
remont okien klatki schodowej nr 5

61 931,40

0,00

remont balkonów elewacji tylnych - II etap

85 396,49

51 237,89

remont wnętrza klatki schodowej nr 5 - parter

18 683,00

0,00

166 010,89

51 237,89

77 285,00

0,00

309 265,85

80 000,00

remont elewacji bocznej płd-zach.

97 924,47

0,00

remont elewacji bocznej płn-wsch.

94 174,64

0,00

501 364,96

80 000,00

179 702,30

0,00

remont ogrodzenia

39 091,23

0,00

remont schodów zewnętrznych i tarasów, rekonstrukcja balustrad

77 238,15

46 342,89

296 031,68

46 342,89

RAZEM

5

Budynek mieszkalny,
d. Dom FKW
ul. Morska 67

6

Akademia Morska,
budynek F
ul. Morska 81-87

rekonstrukcja nawierzchni - wjazd od ul. Morskiej, naprawa ogrodzenia oraz
niwelacja gruntu

remont elewacji frontowej

RAZEM
remont elewacji

7

Willa "Sokola"
ul. Sieroszewskiego 7

wniosek nierozpatrywany ze względów
formalnych

RAZEM

8

Budynek mieszkalny
ul. Słupecka 9

remont elewacji tylnych

131 395,96

78 837,58

9

Akademia Marynarki
Wojennej,
ul. Śmidowicza 69

remont stolarki okiennej - III etap

323 386,07

0,00

10

Budynek mieszkalny
ul. św. Mikołaja 9

II etap remontu konstrukcji, remont stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje
termiczne, izolacje fundamentów

226 482,67

0,00

II etap remontu elewacji, remont drzwi głównych i bocznych, remont stolarki
okiennej, ogrodzenia, lamp, schodów

260 857,56

156 514,54

11

Budynek mieszkalny,
dawne Biuro Budowy
Portu,
ul. Waszyngtona 38

remont izolacji ścian piwnic

126 071,12

0,00

386 928,68

156 514,54

2 584 436,44

412 932,90

RAZEM BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
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budynki położone na terenie zabytkowym Grupa 2

12

Budynek d. BGK
ul. 10 Lutego 8/Zygmunta
Augusta 13

13

Domek ogrodowy
ul. Korzeniowskiego 3

14

Budynek mieszkalny
ul. Starowiejska 52

remont elewacji zachodniej od strony ul. Zygmunta Augusta

218 644,54

98 390,04

43 686,53

0,00

262 331,07

98 390,04

255 039,50

0,00

130 795,87

58 858,14

4 148,69

0,00

134 944,56

58 858,14

wymiana drzwi i bramy

27 773,39

0,00

remont elewacji tylnych

214 423,04

96 490,37

242 196,43

96 490,37

roboty uzupełniające - drzwi, klamki, daszki, okna,

RAZEM
rekonstrukcja przybudówek południowej i północnej, roboty zewnętrzne - schody,
chodniki

remont elewacji tylnej
izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic

RAZEM

15

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 44/Armii
Krajowej 21

16

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 56

17

Budynek mieszkalny
ul. Władysława IV 53

RAZEM

wniosek nierozpatrywany ze względów
formalnych

remont elewacji frontowej, tylnej i bocznych

remont elewacji frontowej i części szczytowej północnej

163 114,33

73 401,45

remont elewacji tylnej i szczytowej południowej

197 630,69

0,00

360 745,02

73 401,45

1 255 256,58

327 140,00

remont elewacji tylnej

77 789,85

0,00

remont balustrad galerii

78 946,80

0,00

113 400,00

0,00

97 200,00

0,00

8 640,00

0,00

219 240,00

0,00

RAZEM
RAZEM BUDYNKI Z GRUPY 2
budynki położone na terenie zabytkowym Grupa 3
18

Budynek mieszkalny
ul. 10 Lutego 25

19

Budynek mieszkalny
Skwer Kościuszki 17/19

remont elewacji frontowej

20

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 92-94

remont elewacji tylnej
remont elewacji bocznej

RAZEM
21

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 100

remont elewacji tylnej

22

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 118

remont elewacji tylnej

221 377,02

0,00

23

Budynek mieszkalny
ul. Wójta Radtkego 45-47

remont elewacji tylnych

155 735,48

38 933,87

remont elewacji tylnych

212 478,83

53 119,70

24

Budynek mieszkalny
ul. Wójta Radtkego 49-51

24 094,81

0,00

236 573,64

53 119,70

989 662,79

92 053,57

wniosek nierozpatrywany ze względów
formalnych

wymiana drzwi do klatki schodowej, likwidacja świetlików piwnicznych

RAZEM
RAZEM BUDYNKI Z GRUPY 3
RAZEM KOSZT PRAC
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