
LP Nazwa Gminy

Czy gmina posiada 

Gminną Ewidencję 

Zabytków (GEZ) ?

Ile obiektów 

nieruchomych 

widnieje w GEZ? Kiedy została utworzona GEZ

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?

Jaka część budżetu, 

wyrażona kwotowo, 

została przeznaczona w 

roku 2020 r. na ochronę i 

opiekę nad zabytkami, w 

tym realizację gminnego 

programu opieki nad 

zabytkami?

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?

1. Rawa Mazowiecka

gmina posiada GEZ - 

część archeologiczna 349 2012 r. nie nie dotyczy

8000 zł na utworzenie 

GPOnZ, 25000 na 

utworzenie GEZ 10 000 zł



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?

Ile obiektów nieruchomych jest wpisanych do 

rejestru zabytków na terenie gminy?

Ile ulg  (zwolnień) z podatku od 

nieruchomości udzieliła gmina w roku 

2020 wobec właścicieli obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków?

Ile ulg  (zwolnień) z podatku od leśnego 

udzieliła gmina w roku 2020, wobec 

właścicieli obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków?

Ile ulg  (zwolnień) z podatku od rolnego 

udzieliła gmina w roku 2020, wobec 

właścicieli obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków?

0

organem właściwym w sprawie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków na terenie 

województwa łódzkiego jest Łódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 0 0



Ilu właścicieli obiektów zabytkowych (wpisanych 

do rejestru zabytków) było zobowiązanych w roku 

2020 do zapłaty podatku?

Ile wynosił wpływ (wyrażony kwotowo)  

z podatku od nieruchomości wpisanych 

do rejestru zabytków dokonany przez 

właścicieli takich obiektów?

Ile postępowań egzekucyjnych podjęła 

gmina w roku 2020 r. wobec właścicieli 

nieruchomości wpisanych do rejestru 

zabytków, zalegających z podatkami od 

nieruchomości, rolnego lub leśnego ?

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?

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?

0 0 0 0 nie 



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?

Czy gmina posiada program 

zachęcający do 

inwestowania w 

nieruchomości zabytkowe, 

w tym dodatkowe ulgi 

podatkowe lub zwolnienia? 

Jeżeli tak to jaki?

nie nie


