
UCHWALA N R XXIX/I 7 612020

RADY MIASTAWLOCLAWEK
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub znajdujqcym sig

w gminnej ewidencji zabytk6w

Na podstawie art.7 ust, 1 pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 15, art,40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,

osamozEdziegminnym (Dz, U.22020r.po2.713, poz. 1378) iart.81 ust. 1 ustawyz23lipca2003r.
o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami (Dz. U.22020r.po2.282,po2.782, poz. 1378),

uchwala siq, co nastgpuje:

$ 1. Okresla siq zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do relestru zabytkow lub znajdujqcym sig w gminnej ewidencji
zabytkow, prowadzonej przez P rezydenta M iasta Woclawek.

$ 2,1. Dotacja na prace konsenrrratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow lub znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkow, zwana dalej dotacj4 moze
obejmowac wylqcznie naklady konieczne na zadanie w zakresie okreSlonym w art,.77 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.
2. Dotacja moze by6 udzielona na zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, zaplanowane do realizacjiw roku
budzetowym, w kt6rym nastqpuje udzielenie dotacji, lub stanowiqce etap zadaniawieloletniego,
3. Lqcznq kwotg pzeznaczonE w budzecie Gminy Miasto Wloclawek na dotacje, o ktorych mowa
w ust, 1, w danym roku budzetowym okre6lakaldorazowo uchwala budzetowa,

$ 3.1.Dotacja mo2e by6 udzielona podmiotowi posiadajqcemu tytul prawny do zabytku wynikajqcy
z prawa wlasnoSci, uzytkowania wieczystego, tnrvalego zanqdu, ograniczonego prawa zeczowego
lu b stosunku zobowiqzaniowego,
2. Dotacja udzielona podmiotowi prowadzqcemu dzialalnoSc gospodarcz4 w tym dzialalnoS6 w zakresie
rolnictwa lub rybolowstwa, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozpozqdzenia Komisji (UE)
Nr 140712013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania arl.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), w rozumieniu
rozpozqdzenia Komisji (UE) nr 140812013 z dnia 18 grudnia 203 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektoze rolnym (Dz, Uz, UE L
352zdnia 24 grudnia 2013r. s.9, z po2n. zmianami) iw rozumieniu rozponqdzenia Komisji (UE) nr
71712414 z dnia 27 czerwca2014 r. w sprawie stosowania aft. fi7 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiejdo pomocy de minimis w sektoze rybolowstwa iakwakultury (Dz.Urz. UE L 190 zdnia23
czerwca 2014 r., s.45).

3. Podmiot prowadzqcy dzialalnosc gospodarcz4 w tym w zakresie rolnictwa lub rybolowstwa,
ubiegajqcy sig o udzielenie dotacji, ktora stanowi pomoc de minimis aibo pomoc de minimis w rolnictwie
lub pomoc de minimis w rybolowstwie, zobowiqzany jest do pzedstawienia wtazzwnioskiem, o kt6rym
mowa w S 4 ust.1 wszystkich zaswiadczen o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, jakie otzymal w roku, w ktorym ubiega sig
o pomoc, oraz w ciqgu dwoch popzedzajqcych go lat podatkowych albo o6wiadczenie o wielkosci
pomocy de minimis, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, jakie
otzymal w tym okresie, albo o6wiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz informacji
okreslonych w rozpozqdzeniu Rady Ministrow zdnia2g marca2010 r. w sprawie zakresu informacji
pzedstawianych przez podmiot ubiegajqcy sig o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 , z po2n. zn)



afbo w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w zdnia 11 czenrvca 2010 r. w sprawie informacji skladanych pzez
pomioty ubiegajqce siq o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie (Dz, U. Nr 121, poz. 810).

$ 4,1. Podmiot, ubiegajqcy siq o dotacjq, zwany dalej wnioskodawc4 pzedklada Prezydentowi Miasta

Wloclawek wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
pzy zabytku wpisanym do relestru zabytkow lub znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkow, zwany

dalejwnioskiem.
2.Wz6r wniosku, o ktorym mowa w ust, 1, okre6la zalqcznikdo niniejszej uchwaly,
3. Wniosek, o ktorym mowa w ust, l,wraz z wymaganymi do wniosku zalqcznikami, nalezy zlo2yt,
w terminie naboru wnioskow okreSlonym pzezPrezydenta Miasta Woclawek w drodze zarzqdzenia.
4. Ogloszenie o naboze wnioskow nastqpuje po uchwaleniu przez Radg Miasta Woclawek uchwaly
budzetowej, o ktorej mowa w $ 2 ust. 3,

5, W pzypadku nierozdzielenia w danym roku budzetowym wszystkich Srodkow pzeznaczonych
na dotacje, lub w pzypadku zwigkszenia Srodk6w finansowych na dotacje w ciqgu roku budzetowego,
Prezydent Miasta Woclawek moze oglosi6 dodatkowy nabor wnioskow.
6.Ogloszenieonabozewniosk6w,oktorymmowawust,3iwust.5ododatkowymnaboze
wniosk6w, Prezydent Miasta Woclawek podaje do publicznej wiadomo6ci na stronie internetowej
Uzgdu Miasta Woclawek, na tablicy ogloszeri Uzpdu Miasta Moclawek i w lokalnej prasie miejscowej
co najmniej 30 dni pzed ostatnim dniem terminu naboru wniosk6w.
7. Za zlohone z zachowaniem terminu naboru wnioskow uwa2a siq wnioski, ktore
w Uzgdzie Miasta Woclawek najp6zniej w ostatnim dniu terminu naboru wniosk6w,
w ust. 3 i ust. 5.

8. Ka2dy zlolony wniosek
nastqpujqcych kryteriow:

podlega ocenie formalnej pzez Prezydenta Miasta Wloclawek wedlug

a)zlozenie wniosku w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, ust, 5 i ust. 6,
b) zlozenie wniosku na obowi4zujqcym formulazu, o ktorym mowa w ust. 2,
c) zlozenie wniosku pzez uprawniony podmiot, o ktorym mowa w $ 3 ust. 1,

d) realizowanie zadania wskazanego we wniosku pzy obiekcie, o ktorym mowa w $ 2 ust. 1,

e) realizowanie zadania wskazanego we wniosku zgodne z zakresem okreSlonym w art. TT ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
f) kompletne i prawidlowe wypelnienie wniosku,
g) podpisanie wniosku pzez osobg do tego uprawnionq oraz umieszczenie daty i wymaganych pieczgci
we wskazanych we wniosku miejscach,
h) zgodnoSi wnioskowanego zakresu zeczowego zadania zpzedlo2onymi pozwoleniami, kosztorysem
i harmonogramem wykonania zadania,
i) kompletno6d zalqcznikow do wniosku,
j) numeracja zalqcznikow do wniosku,
k) wa2no6c zalEcznikow do wniosku,
l) zlozenie oryginal6w zalqcznikow do wniosku podpisanych pzez osoby do tego uprawnione opatzone
datq i wymaganymi pieczgciami,
l) zlozenie kserokopii zalqcznikow do wniosku potwierdzone za zgodno5c z oryginalem pzez osobg do
tego uprawnionq opatzone datq i wymaganymi pieczgciami.
9. Wnioski spelniajqce wymogi formalne sE pzekazane do Rady Miasta Woclawek, w celu ich oceny
merytorycznej i zarekomendowania wysokoSci przyznania kwot dotacji na zadania wskazane we

zostaly zlo2one
o ktorym mowa

sE sprawywnioskach pzez komisje stale Rady [\4iasta Woclawek, kt6rych pzedmiotem dziatania
zwiqzane z budzetem i ochronq zabytkow.
10. Komisje, o ktorych mowa w ust. 9, w czasie posiedzenia dokonujq oceny merytorycznej wedlug
nastgpujqcych kryteriow:
a) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego miasta Wloclawek, z uwzglgdnieniem jego wartoSci
historycznej, naukowej lub artystycznej,



b) konieczno6c pzeprowadzenia zadania w zakresie zeczowym wskazanym we wniosku, wynikajqcym
ze stanu zachowania zabytku,
c) kompleksowoS6 zakresu zeczowego realizacji zadania objqtego wnioskiem,
d) oczekiwany efekt i rola zabytku w ksztaltowaniu pzestzeni publicznej po realizacji zadania objgtego
wnioskiem.

11, W pzypadku zadania, o ktorym mowa w $2 ust. 1, zaplanowanego do realizacji w roku

budzetowym, w kt6rym nastgpuje udzielenie dotacji, zastosowanie ma zasada pienrvszehstwa uzyskania
dotacji dla podmiotow, ktore nie otzymaly dotacji w ciqgu tzech popzedzajqcych go lat
kalendazowych,
12.W przypadku zadania, o ktorym mowa w $2 ust. I stanowiqcego etap zadania wieloletniego, zasada
pienrvszefi stwa uzyskan ia dotacj i n ie obowiqzuje.
13. Komisje w oparciu o kryteria, o ktorych mowa w ust. 10, uwzglqdniajqc lqcznq kwotg pzeznaczonE
w budzecie Gminy Miasto Woclawek na dotacje w danym roku budzetowym, o ktorej mowa
w $ 2 ust. 3, rekomendujqwysoko5e przyznania kwot dotacji na zadania wskazane we wnioskach,
14. Na podstawie protokolu z posiedzenia komisji spozqdzany jest pgekt uchwaly, o kt6rej mowa
w ust. 13,

15. O udzieleniu wnioskodawcom dotacji i jej wysokoSci decyduje Rada Miasta Woclawek w drodze
stosownej uchwaly.

$ 5, Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Wloctawek,

$ 6. Traci moc uchwala nr XVll/31/2019 Rady Miasta Woclawek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konsenruatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku
wpisanym do relestru zabytkow lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytkow (Dz.lJz. Woj Kuj.-

l9t. t 2019 r. poz.844) oraz uchwala nr XVlll/20312019 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 grudnia
2019 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konsenryaiorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w lub znajdujqcym sig
w gminnejewidencjizabytkow (Dz.Uz. Woj. Kuj.-P0m.22020 r, poz. 1gB),

S 7.1, Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego.
2, Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek,
3, Uchwala obowiquje do dnia 30 czenrvca 2021 roku.

Stanislaw Wawaonkoski
/;,172,,i^w



Zalqcznik do Uchwaly N r )fi lX1 76/2020

Rady Miasta Wloclawek
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA WI-OCLAWEK

Zielony Rynek 11/13

87-800 Wloclawek

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE. RESTAURATORSKIE

LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB ZNAJDUJACYM SIE W GMINNEJ EWIDENCJIZABYTKOW MIASTA \I/I-OCI-AWEK1)

I. INFORMACJE O ZABYTKU

1. Dane adresowe zabytku (lub miejsca jego pzechowywania)

mrejscowosc kod pocztowy ulica, nr

2. Dane ewidencyjne zabytku (lub miejsca jego pzechowywania)
jednostka ewidencyjna obrqb ewidencyjny (karta mapy) numer ewidencyjny dzialki I dzialek

3. Nazwa zabytku (zgodnie z decyzjEwpisu do rejestru zabytk6w lub z gminnqewidencjqzabytk6w)

- nr w rejestze zabytk6w i data wpisu do rejestru zabytku

- nr pozycji zabytku ujgtego w gminnej ewidencji zabytk6w (zgodnie zzalqcznikiem do obowiEzujqcego Zarzqdzenia
Prezydenta Miasta Wloclawek w sprawie Gminnej EwidencjiZabytk6w Miasta Wloclawek)

4. Nieruchomosd ujawniona w ksigdze wieczystej (dotyczy zabytkow nieruchomych)

nr w Sqdzie W

5. Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego miasta Woclawek, z uwzglqdnieniem jego warto6ci historycznei
naukowej lub artystycznej z)

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 3)

1, lmig i nazwisko / Pelna nazwawnioskodawcy

2, Adres / siedziba wnioskodawcy

miejscowo66 kod pocztowy ulica, nr



telefon kontaktowy e-mail

3. Tytul prawny do zabytku (np, wlasnoSd, uzytkowanie wieczyste, trwaty zazqd, ograniczone prawo zeczowe, stosunek
zobowiqTaniowy)

4, Forma organizacyjno-prawna (np. osoba fzyczna, osoba prawna: stowazyszenie, fundacja, ko6ciol, zwiqzek
wyznaniowy, podmiot prowadzqcy dzialalno56 gospodarczq wpisany do rejestru pzedsigbiorcow, wspolnota
mieszkaniowa)

5. Nr wla6ciwego rejestru / ewidencji dziatalnoSci gospodarczej fiezeli podlega wpisowi) i data wpisu:

nr NIP

data wpisu

nr REGON

data wpisu

nr KRS

data wpisu

6. Osoba upowazniona / osoby upowa2nione* do reprezentowania wnioskodawcy, skladania o6wiadczefr woli i

zaciqgania w jego imieniu zobowiqzai, w tym finansowych (zgodnie z danymi rejestrowymi, uchwal4 potwierdzeniem
aktu utwozenia lub uzyskanym pelnomocnictwem) :

imiq inazwisko adres telefon kontaktowy

e-mail

imie i nazwisko adres telefon kontaktowy

e-mail

7. Konto bankowe wnioskodawcy:

nazwa iadres banku

nr rachunku bankoweqo wnioskodawcv

nrT-rr[T-rr
III. SZCZEGOI-OWE INFORMACJE O PLANOWANYM ZADANIU PNZY ZNEYTKU

1. Nazwa zadania a)

2, Zakres r;:eczowy zadania s)



3. Zakres rzeczowy zadania jest etapem dzialania wieloletniego Tak Nie

4. Opis stanu zachowania zabytku z uzasadnieniem konieczno5ci pzeprowadzenia zadaniaw zakresie zeczowym
wskazanym w pkt lll ppkt 2 6)

5. Zakladane rezultaty realizacji zadania (oczekiwany efekt i rola zabytku w ksztatiowaniu przestrzeni puOticznel po
realizacji zadania, dostgpno6c zabytku dla ogolu spoleczno6ci lokalnej i turystow po realizacji zadania)

6. Uzyskane pozwolenia / zgloszenia / postanowienia / opinie
Pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytk6w (wymagane aft. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytk6w i optece
nad zabytkami)

wydane pzez:

data wydania: nr pozwolenia:

Pozwolenie na budowe
wydane pzez:

data wydania: nr pozwolenia:

Postanowienie wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w dotyczqce uzgodnienia prowaOzerua prac
lub.rob6t przy zabylku, znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkow, wymagajqcych uzyskania pozwolenia na
budowQ

numer postanowienia (znak sprawy): data wydania:

_ZaSwiadczenieobrakupodstawdowniesieniaspzeciwuwpzedmiociepzystqp@
budowlanych

numer zaSwiadczenia (znak sprawy) : data wydania:



Opinia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w dotyczqca uzgodnienia prowadzenia prac lub robot
pzy zabytku, znaidujacym sig w gminnei ewidenciizabytk6w, nie wymagaiacych pozwolenia na budowe

numer opinii (znak sprawy): data wydania:

7. Planowany term i n pzeprowad zen ia zadania'. t)

termin rozpoczgcia (dziei - miesiqc - rok): termin zakonczenia (dziei - miesiqc - rok):

8. Pzewidywane koszty realizacji zadaniaobjqtego wnioskiem oraz2rodlajego finansowania
(Wnioskodawcy, ktozy na dziei skladania wniosku wiedz4 2e bgdqubiegad sig o zwrot podatku VAT
za wykonane zadanie objqte wnioskiem, powinni wskazai ponizej kwoty netto, gdyz odzyskany od dotacji podatek VAT
podleqalbedzie zwrotowi do bud2etu Gminv Miasto Woclawek).

Zrodla finansowania praw lub rob6t Kwota brutto/netto. Bll: Udzial w caloSci koszt6w [%] 
er

Ogolem 100,00%

Wnioskowana kwota dotacji celowej
z bud2etu Gminy Miasto Woclawek
Wysoko5c do zaanga2owania wlasnych
Srodk6w fi nansowych wnioskodawcv
WysokoS6 6rodk6w fi nansowych
z innych 2r6dd, o kt6re wnioskodawca
ubiega siq / pozyskal* na zadanie objgte
wnioskiem (wskazad iakie):

9, Czy podmiot skladajqcy wniosek, otzymal dotacjg na prace konsenruatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w
lub znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytk6w miasta Wloclawek, w ciqgu
tzech popzedzajacych go lat kalendazowych e)

Tak Nie

IV. OSWIADCZENIA

1. OSwiadczam, 2e wszystkie informacje ujgte w niniejszym wniosku onz w dolqczonych do ilego
zalqcznikach, sqzgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
O6wiadczam, 2e prowadzq dzialalno6c gospodarcz4 / nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej. / 2e
wnioskodawca prowadzi dzialalno66 gospodarczq/ nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej*.
OSwiadczam, ze jestem / nie jestem. / platnikiem VAT. / 2e wnioskodawca jest / nie jest* platnikiem VAT..
O6wiadczam, ze pzysluguje / nie pzystuguje. mi / wnioskodawcy* prawo do obni2enia kwoty podatku
naleznego o kwotq podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu
podatku naliczonego, w zwiEzku z czym wydatkowanie otzymanych Srodkow bqdg / bgdzie. rozlicza6 w
kwotach netto / brutto*.

5. O6wiadczam, 2e zalegam / nie zalegam* / ze wnioskodawca zalega / nie zalega. z platno6ciami na zecz
pod miot6w pu bliczno-prawnych.
OSwiadczam, ze wnioskodawca zapoznal sig* / zapoznalem/-am* z informacjq o zasadach pzetwazania
danych osobowych wnioskodawcy I moich danych osobowych* | otaz
o pzyslugujqcych wnioskodawcy / mi* praw z tym zwiqzanych.
O6wiadczam, ze iestem / nie jestem* zobowiqzanyl-a. / wnioskodawca jest / nie iest* zobowiazany* do

n

3.

4.

b.



wydatkowaniaWzyznanych Srodkow na realizacjq wskazanego zadania zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych, je6li z mocy
tej ustawy jestem / wnioskodawca jest* zobowiqzanyl-a* do jej stosowania. W pzypadku braku obowiqzku
stosowania ww. ustawy jestem Swiadomyfa. / wnioskodawca jest $wiadomy*,
ze, jeSli zostanie przyznana dotacja, bgdg / wnioskodawca bgdzie* zobowipanyl-a umowE wydatkowad
Srodki pochodzqce z dotacji, uwzglgdniajqc zasady rownego traktowania, uczciwej konkurencji i

pzejzysto6ci (na podstawie art. 3 ust, 3 niniejszej ustawy).

miejscowo66, data czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej
do reprezentowania, skladania o6wiadczeri woliw imieniu
wnioskodawcy wrazze stosownymi oieczeciami

v. WYKAZ ZALACZNIKOW WYMAGANYCH pRZy SK{_ADAN|U WNTOSKU 10)

Lp Lista zalqcznikow
zaznaczye ,,X" we wla6ciwym miejscu: ,,Tak" - zalqcznik jest,
ma, lub ,,Nie dotyczy" - odv zalacznik nie iest wvmaoanv.

,,Nie" - zai4cznika nie

Tak Nie Nie

dotyczy

Decyla o wpisie zabytku do rejestru zabytkow (wrazz zalqcznikami, jezeli decyzja
takie posiada)

Aktualny dokument potwierdzajqcy tytul prawny do wladania zabytkiem: odpis z
ksiggi wieczystej lub wydruk z elektronicznego systemu ksiqg wieczystych
poSwiadczony Wzez wnioskodawcg za zgodnoSd ze stanem faktycznym (w
pzypadku wsp6lnoty mieszkaniowej - odpis z ksiggi wieczystej nieruchomosci
budynkowej i gruntowej, odpis z ksiggi wieczystej odrqbnych wlasnosci lokali) lub w
pzypadku braku ksiggi wieczystej - wypis z rejestru grunt6w, akt notarialny lub inny
dokument Swiadczqcy
o tytule prawnym do zabytku wynikajqcym z u2ytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa zeczowego, trwalego zazqdu albo stosunku
zobowiqzaniowegoll)

podad nazwq, nr i ciatg wydania dokumentu
oswiadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania zabytkiem ruchomym
wpisanym do rejestru zabytk6w opatzone wlasnorgcznym podpisem wnioskodawcy
(w pzypadku braku wymienionych wyzej aktualnych dokument6w potwierdzqqcych
tytul prawny do wladania zabytkiem)
Aktualn;r dokument potwierdzajqcy tytul prawny osoby uprawnionej / osob
uprawnionych* do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania o6wiadczei woli i

zaciqgania w jego imieniu zobowiqzai, w tym finansowych:

- aktualny wypis z wlasciwego rejestru okre6lajqcego podstawq dzialalnoSci, ze
wskazaniem osoby uprawnionej iub osob uprawnionych
do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania oswiadczefr wori
i zaciqgania w jego imieniu zobowiqzah, w tym finansowych (dotyczy
stowazyszen, fundacji, organizacji pozazqdowych i podmiotow prowadzEcych
dzialalnoS6 gospodarczq) tz)

poda6 nazwg, nr i date wydania dokumentu



dekret o nominacji proboszcza / zaSwiadczenie kurii diecezjalnej / prowincji

zakonnej / aktualne za6wiadczenie wojewody o posiadaniu osobowo6ci prawnej*

(w pzypadku ko6cielnych os6b prawnych) m)

podac nazwe, nr i datg vvydania dokumentu

- nominacja / powolanie* na stanowisko zarzqdzqqcego podmiotem,

w kt6rego wladaniu jest zabytek

- uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej o wyrazeniu zgody
na realizacjg zadania oraz ubieganie siq o udzielenie dotacji na prace

lub roboty budowlane pzy zabytku objqte niniejszym wnioskiem

podac nr i date dokumentu

- uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej o powolaniu zarzqdu onz
uprawniajqca zazqd lub zazqdcg do reprezentowania wnioskodawcy, skladania
o6wiadczefr woli i zaciqgania zobowiqzafi, w tym finansowych (w pzypadku
udzielenia Wzez wsp6lnotq mieszkaniowq pelnomocnictwa zazqdowi I
zarzqdcy.)

poda6 nr i date dokumentu

- umowa o sposobie zanqdu nieruchomoSciq wsp6ln4 zgodnie z art. 18 ustawy o
wlasnoScilokali

zgoda / pelnomocnictwo* wsp6lwla6ciciela/li. zabytku nieruchomego lub
uzytkownika wieczystego nieruchomo6ci gruntowej, bqdqcej zabytkiem
nieruchomym, na pzeprowadzenie pzy zabytku zadania w zakresie objgtym
niniejszym wnioskiem - w pzypadku wsp6twlasno6ci os6b fizycznych lub w
pzypadku, gdy wnioskodawcq jest wspolwlaSciciel, jednostka organizacyjna, na
zecz kt6rej ustanowiony jest trwaly zarzad, naiemca lub dziezawca.
pelnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania oSwiadczefr
woli i zaciqgania w jego imieniu zobowiqzai, w tym finansowych, w pzypadku,
gdy wnioskodawcq jest inna osoba niz wynika to z KRS, ewidencji lub innego
reiestru.

Statut (gdy wnioskodawca zobowiEzany jest do jego posiadania)

Pozwolenie na budowg (o ile zakres n:eczow zadania wymaga uzyskania takiego
pozwolenia)

Prolekt budowlany objgty pozwoleniem na budowq

Kopia o5wiadczenia o podjgciu funkcji kierownika budowy, w zakresie prac objgtych
pozwoleniem na budowe

ZaSwiadczenie o braku podstaw do wniesienia spzeciwu w pzedmiocie
pzystqpienia do zamiaru wykonania rob6t budowlanych - wydane pzez wla5ciwy
organ administracji architektoniczno-budowlaneina wniosek zainteresowaneqo
Zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z kompletem zalqcznik6w

Doku ment okreSlajqcy stanowisko wla6ciwego organu och rony zabytk6w:

pozwolenie wla6ciwego organu ochrony zabytkow zezwalajqce
na pzeprowadzenie prac lub robot budowlanvch ozv zabvtku

- postanowienie wojewodzkiego konsenaratora zabytk6w dotyczqce uzgodnienia
prowadzenia prac lub rob6t pny zabytku, znajdujqcym siq
w gminnej ewidencji zabytk6w, wymagajqcych uzyskania pozwolenia
na budowe

- opinia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w dotyczqca uzgodnienia
prowadzenia prac lub rob6t pzy zabytku, znaiduiacvm sie w qminnei ewidencii



zabytkow, nie wymaqaiacych pozwolenia na budowe

zalecenia konseruatorskie okre6lajqce zakres i spos6b prowadzenia

planowanych prac przy zabytku (w pzypadku wniosku na wykonanie

dokumentacji, o kt6rej mowa w art.77 pkt 1 - 6 ustawy o ochronie zabytk6w i

opiece nad zabytkami)

program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badafi konserwatorskich
albo badai architektonicznvch ozv zabvtku {dotvczv zabvtku ruchomeoo)

Aktual ny kosztorys inwestonski / ofertorryy* t+l

Harmonogram zeczowo-fi nansowy 1 5)

Opinia wlaSciwego organu nadzoru budowlanego / ekspertyza* rzeczoznawcy,
dotyczqca stanu technicznego zabytku 0)

Informacja o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, otzymanej przez

wnioskodawcg w roku, w kt6rym ubiega siq o pomoc, oraz w ciqgu dwoch
popzedzajqcych go lat podatkowych, spozqdzonE w zakresie i wedlug zasad
okre6lonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. 22018 r. poz.

362), gdy wnioskodawca jest pzedsiqbiorc4

za5wiadczenia o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybotowstwie, jakq wnioskodawca otzymal
w rokLr, w kt6rym ubiega sig o pomoc, orazw ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat
podatkowych,

o6wiadczenie o wielko6ci pomocy de minimis, w tym pomocy de minimis w
rolnictwie lub pomocy de minimis w rybol6wstwie, jak4wnioskodawca otzymal w
roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, orazw ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat
podatkowych,

- o6wiadczenie o nieotzymaniu pomocy de minimis, w tym pomocy
de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, przez
wnioskodawcq w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz w ciqgu dw6ch
popzedzajqcych go lat podatkowych.

W pzypadku wspolnot mieszkaniowych informacjg o pomocy de minimis zalqczqq
wszyscy wspolwla5ciciele, kt6zy prowadzq dzialalno66 gospodarcz4 w lokalach
znajdujqcych sig w zabytku bgdqcym pzedmiotem wniosku.

Formulaz informacji pzedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc
de minimis, stanowiqcy zalqcznik do rozpozEdzenia Rady Ministr6w z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji pzedstawianych pzez podmiot
ubiegajqcy sig o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311,
zpo2n.zm.).

Formulaz informacji pzedstawianych pzez wnioskodawcQ ptzy ubieganiu sig o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie, stanowiqcy zalqcznik do
rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie informacji skladanych Wzez pomioty ubiegajqce sie o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810).

Dokumentacja fotograficzna zabytku (min. 5 fotografii o wymiarach
min. 15 cm x 21 cm, w formie dobreljako5ci odbitek fotograficznych lub kolorowych
wydruk6w lub w formacie JPEG na noSniku elektronicznym, pzedstawiajqca
aktualny stan zachowania calo6ci zabytku oraz jego czgsci, pzy kt6re1 prowadzone
bgdq prace lub roboty)



Obja6nienia do wniosku :* niepotzebne skreSlic

lzaznaczye ,,X"

1) Wszystkie rubryki formularza wniosku nale2y wypelnic w spos6b czytelny (elektronicznie, maszynowo lub pisemnie literami
drukowanymi). W przypadku braku danych nie nale2y zostawiac pustych rubryk, lecz wpisac kreskg, ,,brak" lub ,,nie dotyczy".

2) W pkt I ppkt 5 nale2y zawrzel zwarty opis zabytku, informacjg o czasie powstania, roku lub latach jego budowy, o jego historii i

o znaczeniu dla lokalnego dziedzictwa kulturowego. Nale2y podac informacje odnoszqce sig do wartoSci historycznej, naukowej,
artystycznej zabytku i jego wykorzystania w pzeszloSci i obecnie na potrzeby spoleczne, turystyczne, kulturalne, o5wiatowe,
kultu religijnego, mieszkaniowe, czy uslugowe - je6li zabytek takie posiada.

3) Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpne sq w siedzibie Uzgdu Miasta Woclawek przy Zielonym
Rynku 11/13 we Woclawku (w godzinach urzgdowania) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uzgdu Miasta
Wocfawek: http://www.bip.um.wlocl.ol/politvka-prywatnosci.

4) W pkt lll ppkt 1 nazwa zadania powinna w spos6b kompleksowy i jednoznaczny okre6lac obiekt zabytkowy ze wskazaniem jego
polozenia i nawiqzywa6 do nazwy wskazanej w decyzji pozwolenia na budowg lub w zgloszeniu zamiaru wykonania rob6t
budowlanych oraz do zakresu zeczowego zadania objgtego wnioskiem.

5) W pkt lll ppkt 2 nale2y zawzet w spos6b syntetyczny opis planowanych dzialari w ramach zadania objgtego wnioskiem. Opis
powinien byc sp6jny z dolqczonym do wniosku harmonogramem rzeczowo-finansowym i kosztorysem.

6) W pkt lll ppkt 3 nale2y opisad obecny stan zachowania zabytku, uwzglgdniajqc stopieri i rodzaj zachowania poszczeg6lnych
jego czg5ci (np. stan fundament6w, Scian zewngkznych i wewngtrznych, sklepienia, stropu, konstrukcji i pokrycia daihu,
wyposazenia, instalacji), oraz opisa6 czy wymaga przeprowadzenia zlo2onych pod wzglgdem technologicznym prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych. W przypadku, gdy zabytek wymaga niezwlocznego podjqcia prac
konseruatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych do wniosku mozna dolqczyc ekspertyzg neczoznawcy iub opinig
wla6ciwego organu nadzoru budowlanego.

7) W pkt lll ppkt 6 nale2y zwr6ci6 uwagg, 2e dotacja mo2e byd udzielona na zadanie (lub jego etap), kt6re bgdzie realizowane w
roku, w kt6rym ma byc udzielona dotacja, z tym 2e termin zakoficzenia musi byd okreSlony najp62niej do dnia 1b listopada roku,
w kt6rym ma byc udzielona dotacja.

9) W pkt lll ppkt 7 udzial w calo5ci koszt6w (%) powinien byc liczony do dw6ch miejsc po przecinku.
Sl lie dotyczy podmiotu skladajqcego wniosek na zadanie stanowiqce etap zadania wieloletniego.
'10) Do wniosku powinny by6 dolEczone zalqczniki w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonych za zgodnoSc z oryginalem w

sp9s6b czytelny przez wnioskodawcq lub osobg upowaznionE do reprezentowania wnioskodawcy, opltrzone dat4 pieczgciq
wnioskodawcy (w pzypadku braku pieczgci imiennych wymagane jest zlo2enie czytelnych podpis6w) i ponumerowane w
kolejno$ci.

11), 12), 13) Aktualny dokument powinien byc wydany nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed zfo2eniem wniosku.
14) W przypadku rob6t budowlanych kosztorys ofertowy lub inwestorski powinien zawierai: stronq tytufow4 szczeg6lowy przedmiar

rob6t, tabelg wartoSci element6w scalonych w postaci sumarycznego zestawienia wartoSbi rob6i, sporzqdzonq w formie
sumarycznego zestawienia wartoSci rob6t okre6lonych przedmiarem, lqcznie z narzulami koszt6w po$rednich i zysku,
odniesionych do elementu obiektu, kalkulacje szczeg6lowe cen jednostkowych oraz szczeg6lowe analizy indywidualne
naklad6w rzeczowych oraz powinien uwzglgdniac warto6c netto i brutto orcz powinien by6 

'zweryfikowany

w zakresie zastosowanych cen i norm kosztorysowania i przyjqtych przeclmiar6w, opatrzony dat4 sporzqdzenia kosztorysu i
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcg prac lub osobg sporzqdzajqcq kosztorys posiadijqc4
uprawnienia budowlane i wnioskodawca lub osobg reprezentuiqcq wnioskodawca
W przypadku prac konsenratorskich irestauratorskich kosztorys powinien byc opracowany Wzez konsenruatora dziel sztukiw
oparciu o program konserwatorski zalqczony do decyzji zezwolenia albo o zalecenia konsenrvatorskie w oparciu o cennik
Srodowiskowy zawierajqcy obmiar prac, wycene poszczegdlnych zabieg6w lub etap6w prac na podstawie zasad ustalonych
przez Og6lnopolskq Radq Konsenrator6w Dziel Sztuki ZPAP z wyodrqbnieniem zu2ycia i kosztow material6w i ewentuainie
koszt6w rusztowai 3rcz opatzony datq sporzEdzenia kosztorysu i podpisany przez wyKonawcQ prac
i wnioskodawcg lub osobg reprezentujqcq wnioskodawcg.
Jezeli dla wnioskodawcy podatek VAT nie jest kosztem, ceny w kosztorysie muszE byc kwotami netto.

15) Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierac terminy rozpoczgcia i zakoricienia poszczeg6lnych etap6w prac lub rob6t.
rodzaj prac lub rob6t, jakie bgd4 wykonywane w trakcie realizacji zadania, calkowity koszt zadinia w kwocie brutto lub netto
(gdy dla podmiotu podatek VAT nie jest kosztem) oraz okreSlac z jakiego 2r6dla i w jakiej wysokoSci planowany jest lub bgdzie
finansowany koszt realizacji zadania. Nale2y zwr6cic uwagg, aby daty i zakres poszczeg6lnyctL dzialari 

'Oyty 
opisane w

kolejnoSci(nastppstwieczasowym)isp6jnezinformacjamizawartymiwpkttttppkt2,wpkltipplt6iwpktflfp[f<tiwniosku
oraz w dolEczonym do wniosku kosztorysie.

miejscowoSc, data czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowa2nionej
do reprezentowania, skladania oSwiadczeri woli

w tmtenru wnl wtazze



Uzasadnienie

Podstawq do spozqdzenia niniejszej uchwaly Rady Miasta Woclawek jest art. 81 ust, 1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2020r, poz.282 z poln.
zmianami).

Proponowane w pzedmiotowym projekcie uchwaly rozwiqzania prawne doprecyzowujE warunki

ubiegania siq o przedmiotowq dotacjq oraz uszczeg6lawiajq procedurq rozpatrywania pod wzglgdem

merytorycznym wnioskow o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestr"u zabytkow lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji

zabytkow,

Zgodnie zart..7 ust,3 iust,3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postgpowaniu w sprawach

dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. 22020r. poz.70B) projekt uchwaiy zostalzgloszony Prezesowi

Uzgdu Ochrony Konkurencji i Konsumentow i ministrowiwla5ciwemu do spfaw rolnictwa.

Z uwagi na ograniczony zakres czasowy obowiqzywania rozpozqdzenia Komisji (UE)

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjcnowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz, Un. UE L 35211 z 24 grudnia 2013r.) pomocy de minimis na
podstawie niniejszej uchwaly bgdzie mozna udzielad do dnia 30 czenruca 2021r.

Pzyjqcie niniejszej uchwaly, pnyczyni sig do bardziej intensywnego wspierania i uzupelniania
dziahrt wlaScicieli i posiadaczy zabytk6w, zarowno tych wpisanych do rejestru zabytkow, jak i ujgtych

w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Woclawek, na zeaz wlaSciwej ochrony, poprawy stanu
i odpowiedniego utzymania warto6ciowej substancji zabytkowej, Stworzy takze wiqkszq mozliwoSi
inicjowania, wspomagania i koordynowania szezej pojqtej dzialalnoSci konsenryatorskiej, majqcej na celu
trwale zabezpieczenie zabytk6w oraz wplynie na Swiadome uczestnictwo w zachowaniu lokalnego
dziedzictwa kulturowego i kreowaniu nale2ytego wizerunku naszego miasia,

W zwiqzku z powyzszym prosze Wysokq Radg o pzyjqcie przedmiotowej uchwaly.


