
ucHwAr.A NR V/3/2019

RADY MIASTAWLOCLAWEK
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konseruatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w 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.

o samozqdzie gminnym (Dz.lJ.22018r. po2.994, poz. 1000, poz. 1349, poz, 1432i po2.2500) i art.

81 ust. 1 ustawy z23lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz.

20671,

uchwala sig, co nastepuje:

$ 1. Okre6la siq zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w lub znajdujqcym siq w gminne.i ewidencii

zabytkdw, prowadzonej pzez Prezydenta Miasta Woclawek.

$ 2.1. Dotacja na prace konseMatorskie, restauratofskie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym

do rejestru zabytk6w lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytk6w, zwana dalej dotacj4 mo2e

obejmowai wytqcznie naklady konieczne na zadanie w zakresie okreSlonym w ar|.77 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami.

2. Dotacja mo2e byi udzielona na zadanie, o kt6rym mowa w ust. 1, zaplanowane do realizacji w roku

bud2etowym, w kt6rym nastqpuje udzielenie dotacji, lub stanowiqce etap zadania wieloletniego.

3. t_qcznq kwotq pzeznaczonE w budzecie Gminy Miasto wloclawek na dotacje, o kt6rych mowa

w ust. 1, w danym roku bud2etowym okre5la ka2dorazowo uchwala bud2etowa.

$ 3.1. Dotacja mo2e byi udzielona podmiolowi posiadajqcemu tytul prawny do zabytku wynikaiacy

z prawa wlasno$ci, u/ytkowania wieczystego, trwalego zazqdu, ograniczonego prawa Eeczowegq

lub stosunku zobowiqzaniowego.

2. Dotacja udzielona podmiotowi prowadzqcemu dzialalno6i gospodarcz4 w tym dzialalno6i w zakresie

rolnictwa lub rybof6wstwa, stanowi pomoc de minimis w rozumienlu rozporzqdzenia Komisji (UE)

Nr 1407/2013 zdnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Uz. UE L 352 zdnia24 grudnia 2013 r.), w rozumieniu

rozpozqdzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 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

352 z dnia 24 grudnia 2013 r,) i w rozumieniu rozpozqdzenia Komisji (UE) nr 71712014 z dnia

27 czerwca 2014 r. w sorawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

do pomocy de minimis w sektoze rybol6wstwa i akwakultury (Dz. un. uE L 190 z dnia 28 czeMca

2014 r.).
3. Podmiot prowadzqcy dziatalno66 gospodarcz4 w tym w zakresie rolnictwa lub rybol6wstwa'

ubiegajqcy sig o udzielenie dotacji, kt6ra stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie

lub pomoc de minimis w rybol6wstwie, zobowiqzany jest do pzedstawienia wraz z wnioskiem, o kt6rym

mowa w $ 4 ust.1 wszystkich zaswiadczeri o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis

w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybol6wstwie, jakie otzymal w roku, w kt6rym ubiega siq

o pomoc, oraz w ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat podatkowych albo o3wiadczenie o wielkoSci

pomocy de minimis, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybof6wstwie, jakie

otzymilw tym okresie, albo oSwiadczenie o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz informacji

okre5lonych w rozpozEdzeniu Rady Ministr6w z dnta 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji

pzedstawianych pzez podmiot ubiegajqcy sig o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z p62n, zn.)



albo w rozpozqdzeniu Rady [/inistr6w zdnia1l czenruca 2010 r. w sprawie informacji skladanych pzez
pomioty ubiegajqce sig o pomoc de mrnimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz. U, Nr'121, poz. 810).

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

Woclawek wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
pay zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w lub znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkdw, zwany

dalej wnioskiem.
2. Wz6r wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1, okre6la zalqcznik do niniejszej uchwaly,

3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1, wraz z wymaganymi do wniosku zalqcznikami, nale2y zlo2y't,

w terminie naboru wniosk6w okreSlonym pzez Prezydenta Miasta Wloclawek w drodze zazqdzenia.
4, Ogloszenie o naboze wniosk6w nastgpuje po uchwaleniu pzez Radg Miasta Woclawek uchwaly

bud2etowej, o kt6rej mowa w $ 2 ust. 3.

5, W pzypadku nierozdzielenia w danym roku bud2etowym wszystkich Srodk6w pzeznaczonych

na dotacje, lub w pzypadku zwigkszenia 6rodk6w finansowych na dotacje w ciqgu roku bud2etowego,

Prezydent Miasta Wloclawek mo2e oglosii dodatkowy nab6r wniosk6w.

6. Ogloszenie o naboze wniosk6w, o kt6rym mowa w ust. 3 iw ust. 5 o dodatkowym naboze

wniosk6w, Prezydent Miasta Woclawek podaje do publicznej wiadomo6ci na stronie intemetowej

Uzqdu Miasta Woclawek, na tablicy ogloszeri Uzqdu Miasta Woclawek iw lokalnej prasie miejscowej

co najmniej 30 dni pzed ostatnim dniem terminu naboru wniosk6w.

7. Za zlo2one z zachowaniem terminu naboru wniosk6w uwa2a sig wnioski, kt6re zostaly zlo2one

w Uzgdzie Miasta Woclawek najp62niej w ostatnim dniu terminu naboru wniosk6w, o kt6rym mowa

w ust. 3 i ust. 5.

8. KaZdy zlo2ony wniosek podlega ocenie formalne.i pzez Prezydenla Miasta Woclawek wedlug

n astgpujqcych kryteri6w:

a) zlo2enie wniosku w terminie, o kt6rym mowa w ust. 3 i ust, 5,

b) zlo2enie wniosku na obowiqzujqcym formulazu, o kt6rym mowa w ust. 2,

c) zlo2enie wniosku pzez uprawniony podmiot, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 1 ,

d) realizowanie zadania wskazanego we wniosku pzy obiekcie, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 1,

e) realizowanie zadania wskazanego we wniosku zgodne z zakresem okreSlonym w art, 77 ustawy

zdnia23lipca 2003 r, o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami,

f) kompletne i prawidlowe wypelnienie wniosku,
g) podpisanie wniosku pzez osobg do tego uprawnionqoraz umieszczenie daty i wymaganych pieczQci

we wskazanych we wniosku miejscach,

h) zgodno$i wnioskowanego zakresu Eeczowego zadania z pzedlo2onymi pozwoleniami, kosztorysem

i harmonogramem wykonania zadania,

i) zgodnoS6 terminu realizacji zadania z terminem wskazanym w$ 2 ust 4,

j) kompletno66 zalqcznik6w do wniosku,

k) numeracja zalqcznik6w do wniosku,

l) wa2no56 zal4cznik6w do wniosku,

l) zlo2enie oryginaldw zalqcznik6w do wniosku podpisanych pzez osoby do tego uprawnione opatzone

datq i wymaganymi pieczgciami,

m) zlo2enie kserokopii zalqcznik6w do wniosku potwierdzone za zgodno6d z oryginalem pzez osobq

do tego uprawnionqopatzone datEi wymaganymi pieczgciami.

9. Wnioski spetniajqce wymogi formalne s4 pzekazane do Rady lViasta Woclawek, w celu ich oceny

merytorycznej i zarekomendowania wysoko$ci ptzyznania kwot dotacji na zadania wskazane we

wnioskach pzez komisje stale Rady Miasta Woclawek, kt6rych pzedmiotem dzialania sq sprawy

zwiqzane z bud2etem i ochronq zabytk6w.

10. Komisje, o kt6rych mowa w ust. 9, w czasie posiedzenia dokonujq oceny merytorycznej wedlug

nastgpujqcych kryteri6w:

a) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego miasta Wloclawek, z uwzglqdnieniem jego warto6ci

historycznej, naukowej lub artystycznej,



b) koniecznoSi pzeprowadzenia zadania w zakresie zeczowym wskazanym we wniosku, wynikajqcym
ze stanu zachowania zabytku,
c) kompleksowo6i zakresu zeczowego realizacji zadania objgtego wnioskiem,

d) oczekiwany efekt irola zabytku w ksztaltowaniu pzestzeni publicznej po realizacji zadania objqtego

wnioskiem.
'11. Komisje w oparciu o kryteria, o kt6rych mowa w ust. 10, uwzglgdniajqc lqcznq kwotg przeznaczonq

w budZecie Gminy Miasto Wloclawek na dotacje w danym roku bud2etowym, o kt6rei mowa

w $ 2 ust. 3, rekomendujq wysoko6i pzyznania kwot dotacli na zadania wskazane we wnioskach.

12. Na podstawie protokolu z posiedzenia komisji spozqdzany jest projekt uchwaly, o kt6rej mowa

w ust. 13,
'13. O udzieleniu wnioskodawcom dotacji ijej wysoko5d decyduie Rada Miasta Woclawek w drodze

stosownej uchwaly.

$ 5. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 6, Traci moc uchwala nrXVll/31/2016 Rady Miasta Woclawek zdnia2l marca 2016 r. w sprawie

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku

wpisanym do rejestru zabytk6w, znajdujqcym sig na terenie Gminy Miasto Woclawek (Dz. Uz. Woj.

Kuj.-Pom. z 2016 r. poz, 1036).

$ 7.1, Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publiczne.l wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie lnformacji

Publicznej Uzqdu Miasta Wocfawek,
3. Uchwala obowiqzuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.



Zal4cznik do uchwaly nr V/3/2019
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 31 stvcznia 2019 r.

PREZY DENT MIASTA WI-OCLAWEK
Zielony Rynek I l/ l3
87-800 Wloctawek

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE.

LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB ZNAJDUJ,4CYM STE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ')

I. INFORMACJE O ZABYTKU
I . Dane adresowe zabltku (lub miejscajego przechow)'wania)

mleJscowosc kod pocztowy ulica, nr

2. Dane ewidencyjne zablku (lub miejscajego przechowywania)

jednostka ewidencyjna obrgb ewidencyjny (karta maPY) numer ewidencyjny dzialki / dzialek

@*Oisu do..jest* rabltk6* lub z gminna e*idencj4 zab)'tk6w)

- nr w rejestrze zabytk6w i data wpisu do rejestru zabytku

- r. p"4,"j I -bytk rjetql" w gminnej ewidencji zabyk6w (zgodnie z zal4cznikiem do obowi4zuj4cego

Zanqiziniapiezya"niu tvtiurtu Wtocliwek w sprawie Gminnej Ewidencji Zablk6w Miasta Wloclawek)

nr w S4dzie w

@wego miasta Woclawek, z uwzglgdnieniem jego wartoSci

historycznej, naukowej lub artystycznej 2)

n. wronvacLe o wNlosKoDAwcY 3)

miejscowo56 kod pocztowy ulica, nr

telefon kontakto*y e-mail



3. Tyhrl prawny do zabytku (np. w{asno56, u2ykowanie wieczyste, trwaly zauqd, ograniczone prawo
tzeczow e. stosunek zobowiazaniowv)

4. Forma organizacyjno-prawna (np. osoba fizyczna, osoba prawna: stowarryszenie, fundacja, ko5ci6t,
zwi1zek wyznanio*y, podmiot prowadz4cy dzialalno5i gospodarczq wpisany do rejestru przedsigbiorc6w,
wsp6lnota mieszkaniowa)

5. PESEL, seria i nr dowodu osobistego (dotycry osoby fizycmej)

6. Nr wla.6ciwego rejestru / ewidencji dzialalnoSci gospodarczej (eZeli podlega wpisowi) i data wpisu:

nr NIP

data wpisu

nTREGON

data wpisu

nr KRS

data wpisu

7. Osoba upowa2niona / osoby upowaznione+ do reprezentowania wnioskodawcy, skladania o5wiadczeri woli
i zaciqgania w jego imieniu zobowiqzafi, w tym finansowych (zgodnie z danymi rejestrowymi, uchwal4,
potwierdzeniem aktu utworzenia lub uzyskanym pelnomocnictwem):
imig i nazwisko

PESEL

seria i nr dowodu osobistego

adres telefon kontaktowy

e-mail

imig i nazwisko

PESEL

seria i nr dowodu osobistego

adres telefon kontaktowy

e-mail

8. Konto bankowe wnioskodawcy:
nazwa i adres banku

nr rachunku bankowego wnioskodawcym[fil lrm
Iil.SZCZEGON,OWE INFORMACJE O PLANOWANYM ZADANIU PRZY ZABYTKU

l. Nazwa zadania ol

2. Zakres rzeczory zadania5)



3. Opis stanu zachowania zabyku z uzasadnieniem koniecmo6ci przeprowadzenia zadania w zakesie
rzeczowym wskazanym w pkt III ppkt 2 o)

4. Zakladane rezultaty realizacji zadania (oczekiwany efekt i rola zabytku w ksztattowaniu przestrzeni

publicmej po realizacji zadania, dostgpno5i zabltku dla og6lu spoleczno5ci lokalnej i turyst6w po realizacii
zzdania)

5. Uzyskane pozwolenia / zgloszenia / postanowienia / opinie

- Pozwolenie wojew6dzkiego konserwatora zabltk6w (wymagane art. 36 ust' I ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabltkami)
wydane przez:

data wydania: nr pozwolenia:

- Pozwolenie na budowe
wydane przez:

data wydania: nr pozwolenia:

Postanowienie wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w dotycz4ce uzgodnienia prowadzenia prac

lub rob6t przy zabytku, majdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytk6w, wymagaj4cych uzyskania
pozwolenia na budowe
numer postanowienia (mak sprawy): data wydania:

- Za6wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przyst4pienia do zamiaru

wvkonania rob6t budowlanvch
numer za:lwiadczenia (mak sprawy): data wydania:

- Opinia wojew6dzkiego konserwatora zabltk6w dotycz4ca uzgodnienia prowadzenia prac lub rob6t

orzv zabltku. znaiduiacym sie w gminnei ewidencii zabytk6w, nie wymagaj4cych pozwolenia na budowg

numer opinii (znak sprawy): data wydania:



6. Planowany termin przeprowadzen ia zzdania: 7)

termin rozpoczgcia (dzief - miesi4c - rok): termin zakoriczenia (dzieri - miesi4c - rok):

7. Przewidywane koszty realizacji zadania objgtego wnioskiem oraz 2r6dlajego finansowania
(Wnioskodawcy, kt6rzy na dzieri skladania wniosku wiedz4, 2e b9d4 ubiegad sig o zrvrot podatku VAT
za uykonane zadanie objgte wnioskiem, powinni wskazai poni2ej kwoty netto, gdyZ odzyskany od dotacji
podatek VAT oodlegal bedzie zwrotowi do bud2etu Gminy Miasto Wloclawek).

Zr6dla finansowania oraw lub rob6t Kwota brutto/netto * [zl]: Udzial w calo5ci koszt6w [%] 
8)

Ogolem t00,00%

Wnioskowana kwota dotacji celowej
z budZetu Gminy Miasto Wloclawek
Wysoko66 do zaangu2ow ania
wlasnych Srodk6w fi nansowych
wnioskodawcy
Wysoko56 Srodk6w finansowych z
innych Zr6del, o kt6re wnioskodawca
ubiega sig / pozyskalt na zadanie
obiete wnioskiem (wskaza6 iakie):

IV. OSWIADCZENIA
l. @acjeujgtewniniejszymwnioskuorazwdol4czonychdoniego,--

zal4cmikach, s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycmym.
O6wiadczam, ze piowadzg dzialaino6d gospodarcz4 / nie prowadzg dzialalnoici gospodarczej * /
2e wnioskodawca prowadzi dzialalno66 gospodarcz4 / nie prowadzi dzialalnosci gospodarczei* .

oswiadczam, ze jestem / nie jestem+ / platnikiem VAT+ / 2e wnioskodawca jest / nie jest+

platnikiem VAT*.
b6*iud"-.,2e przysluguje / nie przysluguje* mi / wnioskodawcy* prawo do obni2enia kwoty

podatku nale2negl o kwotg podatku naliczonego zawart€go w wykazl'rvanych wydatkach lub

prawo do zwrotu podatku naliczonego, w zwigku z czym wydatkowanie otrzymanych Srodk6w

b9d9 / bgdzie* rozliczai w kwotach netto / brutto*.
oswiadczam, ze zalegam/ nie zalegam* / 2e wnioskodawca zalega lnie zalega* z platnosciami

na rzecz podmiot6w publiczno-prawnych.
Oiwiadciam, 2e wnioskodawca zapozng sig* I zapottalenJ-am* z informacj4 o zasadach

przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy i moich danych osobowych* / otaz

o przysluguj4cych wnioskodawcy / mi+ praw z tym zwiqzanych.
O6wiadczam, 2e jestem / nie jestem* zobowiqzanyl-a* / wnioskodawca jest / nie jest*

zobowiqzany* do wydatkowania przymanych 6rodk6w na realizacjg wskazanego zadania zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych, jedli z mocy

tej ustawy jestem / wnioskodawca jest* zobowiqzanyfa* do jej stosowania. W pr4padku braku

obowi+zku stosowania ww. ustawy jestem Swiadomy/-a+ / wnioskodawca jest swiadomy*,

Ze, je3ii zostanie przymata dotacja" b9d9 / wnioskodawca bgdzie* zobowi4zany/-a umow4

wVdatkowa6 Srodki pochodz4ce z dotacj i, uwzglgdniaj4c zasady r6wnego traktowania, uczciwe.i



konkurencji i przejrzystosci (na podstawie art.3 ust. 3 niniejszej ustawy).

miejscowoS6, data czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej
do reprezentowania, skladania o5wiadczeii woli w imieniu
wnioskodawcy wraz ze stosownymi pieczgciami

V . W\KAZ ZN,ACZNIKOW WYMAGANYCH PRZY S KLADANIU WN IOS KI- e)

Lp Lista zal4cmik6w
zamaczy| ,,X" we wlaSciwym miejscu: ,,Tak" - zat4cmik jest, ,,Nie" -
zalacznika nie ma. lub..Nie dotycrv" - gdy zal4cznik nie jest wymagany.

Tak Nie Nie
dotyczy

Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zab14k6w (wraz z zal4cznikami, jeLell

decyzia takie posiada)

Aktualny dokument potwierdzaj4cy tytul prawny do wladania zabytkiem:
odpis z ksiggi wieczystej lub wydruk z elektronicznego systemu ksi4g

wieczystych po5wiadczony przez wnioskodawca za zgodnoS6 ze stanem

faktycmym (w przypadku wsp6lnoty mieszkaniowej - odpis z ksiggi

wiecrystej nieruchomo6ci budynkowej i gruntowej, odpis z ksiggi wieczystej
odrgbnych wlasnoici lokali) lub w przypadku braku ksiggi wiecrystej -

wypis z rejestru grunt6w, akt notarialny lub inny dokument 6wiadcz4cy

o tytule prawnym do zabltku wynikaj4cym z uZ)4kowania wieczystego,

ograniczonego prawa rzeczowego, trwalego zan4du altl,o stosunku

zobowiqzaniowegolo)

ooda6 nazwg, nr i datg wydania dokumentu

O6wiadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania zabltkiem
ruchomym wpisanym do rejestm zabyk6w opatrzone wlasnorgcmym

podpisem wnioskodawcy (w prrypadku braku wymienionych wyzej

aktualnych dokument6w potwierdzaj4cych tytul prawny do wladania

zabwkiem)
Aktualny dokument potwierdzaj4cy qtul prawny osoby uprawnionej / os6b

uprawnionych* do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania

o5wiadczeri woli i zaci4gania w jego imieniu zobowi4zai, w tym

finansowvch:
aktualny wypis z wla6ciwego rejestru okedlaj4cego podstawg

dzialalno6ci, ze wskazaniem osoby uprawnionej lub os6b uprawnionych

do r€prezentowania wnioskodawcy, do skladania o6wiadczef woli
i zaci4gania w jego imieniu zobowi4za6, w tym finansowych (dotyczy

stowarzyszen, fundacji, organizacii pozarz4dowych i podmiot6w

prowadz4cych dzialalno5d gospodarcz4) I r)

oodad nazwe, ff i date $"ydania dokumentu

- deket o nominacji proboszcza / zaSwiadczenie kurii diecezjalnej /
prowincji zakonnej / aktualne zaSwiadczenie wojewody o pos^iadaniu

osobo*oSci p.u*nij* (w przypadku ko6cielnych os6b prawnych) 12)

poda6 nazwq, nr i datg wydania dokumentu

- nominacja / powotanie* na stanowisko zarz4dzaj4cego podmiotem,

w kt6rego wladaniu jest zabl,tek



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

lub roboty budowlane przy zabytku objgte niniejszym wnioskiem

ooda6 nr i date dokumentu
uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej o powolaniu zarz4dtt otaz
uprawniaj4ca zarz4l lub zarz4dc7 do reprezentowania wnioskodawcy,
skladania oSwiadczefi woli i zaci4gania zobowi4zali, w tym finansowych
(w przypadku udzielenia przez wsp6lnotg mieszkaniow4 pelnomocnictwa
zarz4dowi I zarzqdcy*)

ooda6 nr i date dokumentu

- umowa o sposobie zarz4du nieruchomoSci4 wsp6ln4 zgodnie z art.

ustawy o wlasnoSci lokali
l8

zgoda / pelnomocnictwo* wsp6harla6ciciela/li* zabytku nieruchomego lub

uZytkownika wieczystego nieruchomo6ci gruntowej, bgdacej zab)'tkiem
nieruchomym, na przeprowadzenie przy zabltku zadania w zakesie
objgtym niniejsrym wnioskiem - w przypadku wsp6twlasnoSci os6b

firycznych lub w przypadku, gdy wnioskodawc4 jest wsp6hvla6ciciel,
jednostka organizacyjna, na rzecz kt6rej ustanowiony jest trwaly zarzqd,

naiemca lub dzier2awca*
pelnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania

o6wiadczeri woli i zaci4gania w jego imieniu zobowi4za6, w tym
finansowych, w pr4ypadku, gdy wnioskodawc4 jest inna osoba niz

wynika to z KRS, ewidencii lub innego rejestru. 

-

Statut (gdy wnioskodawca zobowiqzany jest do jego posiadanil)

Pozwolenie na budowg (o ile zakres rzeczory zadania wymaga uryskania

takiego pozwolenia)

Projekt budowlany objgty pozwoleniem na budowq

ZaSwiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie

przyst4pienia do zamiaru wykonania rob6t budowlanych - *ydane przez

wlaSciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek

zalnteresowaneqo
Zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z kompletem

zalacznik6r+
Dokument okre6lajqcy stanowisko wlaSciwego organu ochrony zabytk6w:

- pozwolenie wlaSciwego organu ochrony zabytk6w zezwalajqce

na przeDrowadzenie prac lub rob6t budowlanych przy zabytL
- postanowienie wojew6dzkiego konserwatora zabltk6w dotycz4ce

uzgodnienia prowadzenia prac lub rob6t przy zabytku, znajduj4cym sig

w gminnej ewidencji zabytk6w, wymagaj4cych uryskania pozwolenia

na budowg
-_ opinia wojew6dzkiego konserwatora zab14k6w dolycz4ca uzgodnienia

prowadzenia prac lub rob6t przy zabyku, majduj4cym sig w gminnej

ewidencii zabrtk6w, nie wymagai4cych pozwolenia na budolryg

zalecenia konserwatorskie okre6laj4ce zakres i spos6b prowadzenia

planowanych pruc przy zabytku (w przypadku wniosku na *ykonanie
dokumentacji, o kt6rej mowa w art.'17 pkt 1 - 6 ustawy o ochronie

zabltk6w i oPiece nad zabYtkami)

program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badan

konserwatorskich albo badali architektonicmych przy zabytku (dotyczy

zabt4ku ruchomego)



Aktualny kosztorys inwestorski / ofenowy* It)

Harmonogram rzeczowo-fi nansowy ra)

Opinia wta6ciwego organu nadzoru budowlanego / ekspertyza*
rzeczonawcy, dotycz4ca stanu technicmego zabytku o)

Informacja o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybol6wstwie, otrzymanej pzez
wnioskodawcg w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz w ci4gu dw6ch
poprzedzaj4cych go lat podatkowych, sporz4dzon4 w zakesie i wedlug
zasad okeSlonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postgpowaniu w sprawach dotycz4cych pomocy publicmej (Dz. U. z 2018
r. poz.362), gdy wnioskodawca jest przedsigbiorcq:

za(wiadczenia o pomocy de minimis, w tym o pomocy de mrnrmrs
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybol6wstwie, jak4 wnioskodawca
otrzyrnal w roku, w kt6rym ubiega siE o pomoc, oraz w ci4gu dw6ch
poprzedzaj4cych go lat podatkowych,

oSwiadczenie o wielko6ci pomocy de minimis, w lim pomocy de mrnimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybol6wstwie, jak4 wnioskodawca
otrzymai w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc. oraz w ci4gu dw6ch
poprzedzaj4cych go lat podatkowych,

- oswlaoczenre o nleorzymanlu pomocy de mlnlmls, w rym pomocy
de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybol6wstwie, przez
wnioskodawcg w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz w ci4gu
dw6ch poprzedzaj4cych go lat podatkowych.

W przypadku wsp6lnot mieszkaniowych informacjg o pomocy de minimis
zal4czajq wszyscy wsp6twla6ciciele, kt6rz! prowadzq dzialalno56
gospodarcz4 w lokalach majduj4cych sig w zabytku bgd4cyn przedmiotem
wniosku.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sig o pomoc
de minimis, stanowi4cy ztl4cznik do rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakesu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 3l I,
z o6in. zm.\.

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcg przy ubieganiu
sig o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie, stanowiqcy
zal4czrnik do rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji skladanych przez pomioty ubiegaj4ce sig o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz. U. Nr l2l, poz. 810).

Dokumentacja fotograficma zabytku (min. 5 fotografii o wymiarach
min. 15 cm x 2l cm, w formie dobrej jakoSci odbitek fotograficznych lub
kolorowych wydruk6w lub w formacie JPEG na no6niku elektronicznym,
przedstawiaj4ca aktualny stan zachowania caloSci zabytku oraz jego czg6ci,
przy kt6rej prowadzone bgd4 prace lub roboty)

ObjaSnienia do wn iosku:

I niepotrzebne skeSli6
L) zaznaczyt ,,X"

1) Wszystkie rubryki formularza wniosku nale2y wypelni6 w spos6b c4telny (elektronicznie, maszynowo
lub pisemnie literami drukowanymi). W prrypadku braku danych nie nale2y zostawiai pustych rubryk,
lecz wpisa6 kreske, .,brak" lub ..nie dotvczv".



2) W pkt I ppkt 5 naleiry zawrzet zwarty opis zabyku, informacjg o czasie powstaniq roku lub latach jego
budowy, o jego historii i o znaczenit dla lokalnego dztedzicwa kulturowego. Nale2y poda6 informacje
odnosz4ce sig do warto6ci historycznej, naukowej, artystycznej zabytku i jego wykorzystania
w przeszlo6ci iobecnie na potrzeby spoleczne, turystyczne, kulturalne, o3wiatowe, kultu religijnego.
mieszkaniowe, cry usfugowe -je5li zabltek takie posiada.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpne s4 w siedzibie Urzgdu Miasta
Woclawek przy Zielonym Rynku 1l/13 we Wloclawku (w godzinach urzgdowania) oraz na stronie
Biuletynu Informacj i Publicznej Urzgdu Miasta Wloclawek: http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-
prywatnoscl.
W pkt III ppkt I nazwa zadania powinna w spos6b kompleksowy i jednomacmy okreSla6 obiekt
zabytkowy ze wskazaliem jego poloZenia i nawi4zyrvad do nazlly wskazanej w decyzji pozwolenia
na budowg lub w zgloszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz do zakesu rzeczowego zadania

objgtego wnioskiem.
W pkt III ppkt 2 nalezy zawrzet w spos6b syntetyczny opis planowanych dzialan w ramach zadania

objgtego wnioskiem. Opis powinien by6 sp6jny z dol4czonym do wniosku harmonogramem rzeczowo-
finansowym i kosztorysem.
W pkt III ppkt 3 nalery opisa6 obecny stan zachowania zabytku, uwzglgdniaj4c stopieri i rodzaj
zachowania poszczeg6lnych jego czg6ci (np. stan fundament6w, Scian zewngtrznych i wewngtrznych,
sklepieni4 stropu, konstrukcji i pokrycia dachu, wyposaZenia, instalacji), oraz opisa6 czy wymaga
przeprowadzenia zloZonych pod wzglgdem technologiczn)4n prac konserwatorskich, restauratorskich lub
rob6t budowlanych. W przypadku, gdy zabytek wymaga niezwlocznego podjgcia prac konserwatorskich,

restauratorskich lub rob6t budowlanych do wniosku mozna dol4czyd ekspertyzg rzeczoznawcy lub opinig
wla6ciwego organu nadzoru budowlanego.
W pkt I[ ppkt 6 nalery zwr6ci6 uwagg, ze dotacja moze by6 udzielona na zadanie (lubjego etap), kt6re
bgdzie realizowane w roku, w kt6rym ma by6 udzielona dotacja, z tym Ze termin zakoliczenia musi byi
okreSlony najp6Zniej do dnia l5 listopada roku, w kt6rym ma by6 udzielona dotacja.

W pkt III ppkt 7 udzial w caloSci koszt6w (%) powinien by6 liczony do dw6ch miejsc po przecinku.

Do wniosku powinny byi dol4czone zal4czntki w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonych

za zgodnoS6 z oryginalem w spos6b czytelny przez wnioskodawcg lub osobg upowa2nion4

do reprezentowania wnioskodawcy, opatrzone dat4, pieczgci4 wnioskodawcy (w przypadku braku

pieczgci imiennych wymaganejest zlo2enie czytelnych podpis6w) i ponumerowane w kolejno5ci.
l0), I l), 12) Aktualny dokument powinien by6 wydany nie wczeSniej niZ 3 miesi4ce przed zlo2eniem

wniosku.
13) W prqypadku rob6t budowlanych kosaorys ofertowy lub inwestorski powinien zawiera6: stronp

t1tulow4, szczeg6lowy przedmiar rob6l tabelg warto6ci element6w scalonych w postaci sumarycmego

zestawienia wartoSci rob6t, sporz4dzon4 w formie sumarycznego zestawienia warto6ci rob6t

okeSlonych przedmiarem, l4cznie z narzutami koszt6w poSrednich i zysku, odniesionych do elementu

obiektu, kalkulacje szczeg6lowe cen jednostkowych oraz szczeg6lowe analiry indyrridualne naklad6w
rzeczowych oraz powinien uwzglgdnia6 wartos6 netto i brutto oraz powinien by6 zweryfikowany
w zakesie zastosowanych cen i norm kosztorysowania i przyjqtych przedmiar6w, opatrzony dat4

sporz4dzenia kosztorysu i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcA prac

lub osobg sporz4dzaj4c4 kosztorys posiadaj4c4 uprawnienia budowlane i wnioskodawca lub osobg

reprezentuj4c4 wnioskodawcg.
W przypadku prac konserwatorskich i restauratorskich kosztorys powinien by6 opracowany przez

konserwatora dziel sztuki w oparciu o program konserwatorski zal4czony do decyzji zezwolenia albo

o zalecenia konserwatorskie w oparciu o cennik Srodowiskowy zawieraj4cy obmiar prac, wyceng

poszczeg6lnych zabieg6w lub etap6w prac na podstawie zasad ustalonych przez Og6lnopolsk4 Radg

Konserwator6w Dziel Sztuki ZPAP z wyodrgbnieniem zu2ycia i koszt6w material6w i ewentualnie

koszt6w rusztowafi oraz opatrzony dat4 sporz4dzenia koszorysu i podpisany przez wykonawca prac

i wnioskodawca lub osobg reprezentuj4c4 wnioskodawca.
Je2eli dla wnioskodawcy podatek VAT nie jest kosztem, ceny w kosztorysie rnusz4 byd kwotami netto.

14) Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera6 terminy rozpoczgcia i zakoliczenia
poszczeg6lnych etap6w prac lub rob6t, rodzaj prac lub rob6t, jakie b9d4 wykonywane w trakcie

realizacji zadania, calkowity koszt zadania w kwocie brutto lub netto (gdy dla podmiotu podatek VAT
nie iest kosaem) oraz okeSla6 z iakieso 2r6dla i w iakiei wysoko5ci

?\

4)

6)

7)

8)
e)



finansowany kosa realizacji zadania. Nale2y zwr6ci6 uwagg, aby daty i zakres poszczeg6lnych dzialari

byly opisane w kolejno6ci (nastgpstwie czasowym) i sp6jne z informacjami zawartymi w pkt lll pplct 2,

w pkt III ppkt 6 iw pkt III ppkt 7 wniosku oraz w dol4czonym do wniosku kosztorysie.

miejscowo66, data czltelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowaZnionej
do reorezentowania, skladania oSwiadczeli woli

w imieniu wnioskodawcy wraz ze stoso$Trymi



Uzasadnienie

Podstawq do spozqdzenia niniejszej uchwaly Rady Miasta Wloclawek iest art. 8'1 ust. 1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2018r.
poz. 2067 t.j.).

Zmiana zapisu art. 81 usiawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami

wprowadza mo2liwo6C dotowania prac konserwatonkich, restauratorskich lub rob6t budowlanych

nie tylko pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, ale tak2e znajdujqcym sig w gminnei ewidencji

zabytk6w, na zasadach okreSlonych pzez organ stanowiqcy gminy w trybie okreSlonym odrqbnymi

przepisami.

Pzedlo2ony projekt uchwaly, uwzglqdniaj4c aktualne pzepisy p.awa, ma zastqpiC obowi4zujqcq

uchwalg nr XVll/31/20'16 Rady Miasta Wloclawek zdnia2l marca 2016r. w sprawie zasad udzielania

dotacji na prace konsemratorskie, restauratonkie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym

do rejestru zabytk6w, znajdujqcym sig na terenie Gminy Miasto Woclawek' 
Jednoczesnie proponowane w pzedmiotowym projekcie uchwaly rozwiqzania prawne

doprecyzowujq warunki ubiegania siq o pzedmiotowq dotacjg oraz uszczegolawiajq procedurg

rozpatrywania 
'pod 

wzglgdem formalnym i merytorycznym wniosk6w o udzielenie dotacji na prace

konsenri,atorskie, restau-ra'torskie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w lub

znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytk6w.' -2!odni6 
zirt,7 ust.3 iust.3a ustawyz dnia 30 kwietnia 2004r. o postgpowaniu wsprawach

dotyczqcy-ch pomocy publicznej (Dz. u. z 2018r. poz, 362 t.j.) prqekt uchwaly zostal 
.zgloszony

pre,ies6rii Uzqdu Oihiony Koniurencji i Konsument6w i ministrowi wla6ciwemu do spraw rolnictwa

Z uwdgi na ogianiczony z'akres czasowy obowiqzywania rozponfizenia Komisji (UE)

Nr 1407/2013 idnia 18 grudnia 20'13r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej do pom6cy de minimis (Dz. Uz. UEt352l1 224 grudnia11|3r.) pomocy de minimis na

podstawie niniejlzej uchwaty bgdzie mo2na udzielai do dnia 30 czemca2021r'' pzyjqcie niniejszej-uchwaty przyc4ni sig do bardziej intensrynego wspierania i uzupelniania

dzialari wbSlicieli i poiiad'aczy zaliyiX6w, zar6wno tych wpisanych do rejestru zabytk6w, iak i ujqtych

w Gminnej Ewidencji Zabytk6w Miasta wloclawek, na rzecz wlasciwej ochrony,.pprawy..stanu

i odpowiedniego utzymania wartosciowej substancii zabylk9wej Stwozy tak2e .wigkszq 
mo2liwo56

ini.iJ*.nit, ws"pomagania i koordynowanii szezej pojqtej dzialalnoSci konserwatorskiej, maj4cej na celu

trwite zabezpieczenie zabytk6w-oraz wplynie na Swiadome uczestnictwo w zachowaniu lokalnego

dziedzictwa kulturowego i kreowaniu nale2ytego wizerunku naszego mlasta'

W zwiqzku z p-owyZszym proszg Wysokq Radq o pzyjqcie pzedmiotowej uchwaly'


