
UCIIWALA NR XVIII/2 03 I2OI9
RADY MIASTA WLOCLAWEK

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w lub

znajduj4cym sig w gminnej ewidencji zabytk6w

Na podstawie art.7 ust. I pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z20I9r. poz.506,poz. 1309,po2. 1696, poz. l8l5) iart. gl ust. I
ustawy 223lipca2003r._o ochronie zabyk6w iopiece nadzabytkami (Dz. tJ. z20l8r. poz.2067,poz.
2245 oraz z20l9r. po2.730, poz. 1696),

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1' w Uchwale Nr V/3/2019 Rady Miasta Woclawek z dnia 3l srycznia 2019r. w sprawie zasadudzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub rioty budowlane przy zabytkuwpisanym do rejestru zabytk6w lub znajduj4cym sig w gminnej ewidencji zabytk6w (Dz. Urz. Woj.Kujawsko-Pomorskiego poz. 844) *p.owaOra rig nurtgpuj4ce zmiany:l) $ 4 ust' 8 otrzymuje brzmienie:.,8.. Kazdy t+iziny wniosel podlega ocenie formalnej przez
Prerydenta Miasta woclau,ek wedfug nasigpui4cych kryteri6w: -
a) zlo2enie wniosku w terminie, o kt6rym *;;;; ust. i, ust. 5 i ust. 6,
b) zlolenie wniosku na obowi4zui4cym formurarzu, o kt6rym mowa w ust. 2,c) zlo2enie wniosku pnezuprawniony podmiot, o kt6ryrn mowa w $ 3 ust. l,
d) realizowanie zadania wskazanego we wniosku prrytbi"k.ie, o kt6rym 1no*u w $ 2 ust. l,e) realizowanie zadania wskazanego we wniosku zgodne z zak.esem okreslonym w art. 77ustawy z dnia23 ripca2003 r. o ochronie zabykow i opiece nad zabykami
f) kompletne i prawidlowe wypelnienie wniosku, r

g) podpisanie wniosku przez osobg do tego uprawnion4 oraz umieszczenie daty i wymaganychpieczgci we wskazanych we wniosku mie]rca"h,
h) zgodnosi rvnioskowanego zakresu rzeczowego zad,ania z przedlokonymi pozwoleniami,kosztorysem i harmonogramem wykon ania zaclaiia,
i) kompletnoSc zal4cznik6w do wniosku,
j) numeracj a zal4cznikow do wniosku,
k) wazno3d zal4cznikow do wniosku,
l) zlo2enie oryginal6w zal4cznik6w do wniosku podpisanych przez osoby do tego uprawnioneopatrzone dat4 i uynraganymi pieczgciami, ^

l) zlo2enie kserokopii zal4cznik6w do rvniosku potwierdzon e za zgodnosd z oryginat em przez
gsgbg do tego_uprawnion4 0patrzone dat4 i wymaganymi pieczgciami.,,2) zal4cznik do uchwaty otr4rmuje brzmienie iluituiqtmku do niniejszej uchwaty.

$ 2. wykonanie uchwalv powierza sig prezydentowi Miasta wioclawek.

$ 3'1' Uchrvala wchodzi w-4zcie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
l_oj-eyOarrtta I(ujawsko - pomorskiego. '

3;ff.Y.jL?:r,:?ilfi,iljt111i^": rviadomosci poprzezogroszenie w Biurerynie hrrormacji

3. Uchwala obowi4zuje do dnia 30 czerwca202l roku.



Zal4cznik do uchwaly nr XVIIV203|20I9
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA WLOCI.AWEK
Zielony Rynek l1l13
87-800 Woclawek

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE

LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB ZNAJDUJ,{CYM SIE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW MIASTA Wtr-OCtr.AWEKI)

5..znaczenie zabytku dla dziedz@
historycznej, naukcwej lub arfystyc znej z)

Woclawek, z uwzglgdnieniem jego *urtor.i

I. INFORMACJE O ZABYTKU
l- Dane adresowe zabytku llub miejsca.lego p.zecho*y**r)
miejscowo66 ulica, nr

2. Dane ewidencyjne zabytku (rub rnie@
jednostka ewidencyjna obrgb ewidencyjny (karta mapy) numer ewidencyjny dzialki I dzialek

3.Nazwa zabytku (zgodnie z de

- nr w rejestrze zabytk6w i data wpisu do rejestru zabytku

- nr pozycji zabytku ujgtego w gminnej ewidencji
zatz4dzenia Prezydenta MiastJwloclawek * sp.a*ie crninn"fa*ia"n.;i zuuytto* Miasta woclawek)

4. NieruchomoSi ujawniona w ksi

II. INFORMACJE O WNTOSKODA\TrcY

Imig i nazwisko / pelna nazwa*nioskodu*rv

2. Adres / siedziba wnioskodawcy

ulica, nr

telefon kontaktowy



3. Tytut prawny do zabytku (np. wlasno66, uZl,tkowanie wieczyste, trwaty zarz4d, ograniczone prawo
rzeczowe, stosunek zoborviazaniowv)

4. Forma organizacyjno-prawna (np. osoba frryczna,
zwi4zek wyznaniowy, podmiot prowadz4cy dzialalno66
wsp6lnota mieszkaniowa)

osoba prawna: stowarzyszenie, fundacja, kodci6l,
gospodarcz4 wpisany do rejestru przedsigbiorc6w,

).llytarywego relestru / ewidencji dziaialnoSci gospoda:.czej (e2eli po
nr NIP

data wpisu

nr REGON

data wpisu

Orc*U" "p"*"2"i"r "f,i zaci4gania w jego imieniu zobowi4z-ah, w tym finansowych (zgodnir
potwierdzeniemaktuul^/onenia lubuzyskan peinomocnittwem;:

dlega wpisowi) idata wpisu:

F, KRS-
I

I data wpisu

odawcy. skladania oSwiadczeri woli
r z danymi rejestrowymi, uchwalq

mtg I nazwrsko adres telefon kontaktowy

e-mail

imie i nazwisko adres telefon kontaktowy

e-mail

7. Konto bankowe wnioskodawcy:
nanYa i adres banku

rrr rachunku bankowcgo wnioskoda

l-l-l|.T-rn rr-rttttl

-C(JI\,lVIA\-JE U T.[,ANU!VANYM ZADANIU P
1. Nazwa z.adaniaa)

2. Zak res r."croW )iOuniuil-

VY ZABYTKU



3. Opis stanu zachowania zabytku z uzasadnieniem konieczno(ci przeprowadzenia zadaniaw zakresie
rzeczowym wskazanym w pkt III ppkt 2 6)

4. Zakladane rezultaty
publicznej po realizacji
zadania\

realizacji zadania (oczekiwany efekt
zadania, dostgpnoS6 zabytku dla og6lu

i rola zabytku w ksaaftowaniu przestrzeni
spoleczno6ci lokalnej i turyst6w po realizacji

lenia / loszenia i

wydane przez:

data lrrydania: nr pozlvolenta:

i:j:11"^:::T]::j:y_6d_rkiggo. 
konserwatora 

'ut [t-, aory"a." uzgodnienia prorvadzenia pracavrrr4 Pt d!
lr-rb rob<it przy zabfiku, znajdujqcym sie w gminnej ewidencji zabykEr,v, *y*u!u3a.fch uzyskaniapozwoienia na budorve

Pozwolenie wojew6dzkiego konserwuto.u rubytt Onu (*y*
4g$rtk6w i opiece nad zabltkami)

nr pozwolenia:

Pozwolenie na

numer postanowienia (znak sprawy):

Zalwiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przyst4pienia do zamiaru
konania robot budowlanych

numer zaSwiadczenia (znak sprawy): data wydania:

Op in ia woj ew6dzkie go konserw ator a zabytk6w dowc
przy zabltku, zn4idui4cym sig w gminnei ewidencii z

z7ca uzgodnienia prowa dzenia prac lub rob6t

numer opinii (znak sprawy):



6. P lanowany term in przeprowad zenia zadania: 7 )

termin rozpoczgcia (dzieri - miesi4c - rok):

7. Przewidywane koszty realizacji zadania objgtego wnioskiem oraz 2rodla jego finansowania
(Wnioskodawcy,kt6rry na dzieri sktadania wniosku wiedz4, ze bgd4 ubiegai sig o zwrot podatku VAT
za wykonane zadanie objgte wnioskiem. powinni wskazad poniZej kwoty netto, gdy2 odryskany od dotacji
podatek VAT podlegal bgdzie zwrotowi do budzetu Gminy Miasto wloclawek).

Zrodla finansowania praw lub rob6t Kwota brutto/netto* [zl] : Udzial w caloSci kosa6w l%1 
t)

Wnioskowana kwota dotacji celowej
zbu<l2etu Gminy Miasto Woclawek
Wysoko66 do zaanga2owania
wlasnych Srodk6w fi nansowych

Wysoko66 Srodk6w finansowych
z innych 2r6del, o kt6re
wnioskodawca ubiega sig / pozyskal*
na zadanie obj gte wn ioskiem (wskaza6

WIADCZENIA
OSwiadczam, ze wszystki" info.rnu"
zalqcznikach, sa zgodne z aktualnym stanem pru*nyrn i fukty"rny-. xoswiadczam, ze prowadzg.d,zialalnoS6 gospodar"t4l ni" p-r"ud.g dzialalnosci gospodarczej* /

2e wnioskodawca prowadzi dzialalno5i gospodarcz4l nie prowaclzi dzialalnosci go"spharczej*.
oSwiadczam, ze jestem / nie jestern* 7 platnikiem vAi* / 2e rvnioskodawca jest / nie jest*
platnikiem VAT'*.
oswiadczam, 2e ptzysfuguje / nie przyslirguje" mi / wnioskodawcy* prawo do obnizenia kwotypodatku naleznego o kwotg podatku naliczonego z.awartego w *ykazywanych wydatkach lub
prlwo_do zwrotu podatku naliczonego, w zwi4zku z czrym"*yaatto*air" otiry:^unycrr sroatow
bgdg / [rgdzie* rozlicza(, w kwotach n"tto / brutto*.

5' osq'iadczam,2e zalegam I nie zalegam* I 2e wnioskodawcd zalega / nie zalega* z platnosciami
, na rzecz podmiot6w publiczno_prawnych.
6' oswiadczam, 2e wnioskodaw"u ,upornut ,rtu* I zapoznalem/-amx z informacj4 o zasadachprze*varzania danych osobowych wnioskodawcy / moich danych osobori.ych* I oraz
_ o przyshrguj4cych 

.wnioskodawcy / rni* praw ztym zwipzanych.
7' oSwiadczam, 2e jestem / nie jestemi zobowi ezany'/-a*' / wnioskodawca jest / nie jest*zobowi4zany* do wydatkowania przyznanychsrodk6w na realizacjg wskazanego zadaniazgodniez przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych, jeSli z mocytej ustawy jestem /_wnioskodawcajest* zobowi4zany/-a* do jej stosowania. w pr4,padku brakuobowi4zku stosowania ww. ustawy jestem Swiadomy/-a* 7 

"wnioskodawca jest 6wiadomy*,t", i"sli tottuni" p.tytnunu dotuqiu, bgdg / *niorkodu*.u bgdri"* r obowi4zany/-a umowa



wydatkowad Srodki pochodz4ce z dotacji, uwzglgdniaj 4c zasady r6wnego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystoSci (na podstawie art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy).

mieiscowo56. data czStelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowaZnionej
do reprezentowania, sktadania oSwiadczeri woli w imieniu
wnioskodarvcy wraz ze stosownymi pieczeciami

upnzvffi
Lista zal4cznik6w' ""'"

zaznaczy(,,,X" we wla$ciwym miejscu: ,,Tak', - zalEcznik jest. ,,Nie" _

ika nie m4 lub,,Nie dotyczy'' - gdy zalaczLrik nie i
Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zaAlrtlrO@
decyzia takie posiada)
Aktualny dokument potwierdzaj4cl, twul pr"*ny do rlrtudunio ,abytt i"*
odpis z ksiggi wieczystej lub wydruk z erektroniczlego systemu ksi4g
wieczystych poswiadczony ptzez vrnioskodawca za rgJanose ze stanem
faktycznym (w przypadku wsp6lnotv mieszkaniowej-_ odpis z ksiggi
wieczystej nieruchomosci budynkowej i gruntowej, odpis z ksiggi r"iecrysiij
odrgbnych wlasnosci lokali) lub w 

-prlpadku 
braku ksiggi"wieczystej -

lvypis 
_z rejestru grunt6w, akt notarialny lub inny dokumint swiaicz4cy

o tlrtule prawnym do zabytku wynikai4cym z uitkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego. trwalego zarz4du albo stosunku
zobowi4zaniowegolo)

pg@qlgzyg:gf i4tg wydania dokumentu

dekret o. nominacji proboszcza r zaswiadczenie k*ii di"."rj"l*j /prowincji zakonnej / aktualne zalwiadczenie wojewody o posiadaniu
osobowoSci prawnej* (w przypadku koScielnyctr os6U pru*ny"t; r)

podad nazwg, nr i datg wydania dokumentu
nominacja / powolanie* na stanowisko zarz4dzaj4ce go podmiotem,
w kt6rego wladaniu jest zabytek

OSwiadczenie wnioskodawcy o
ruchomym wpisanym do rejestru zaby,tk6w opatrzone rvlasnorgcznym
podpisem wnioskodawcy (w przypadku braku wymieniony ch wy2ej
aktualnych dokument6w potwierdzai4cych tlrtut p**ny do wradania
zabttkiem)
Aktualny dokument
uprawnionych* do
o5wiadczeri rvoli i zaci4gania w jego

wnioskodarvcy, do skladania
imieniu zobowi1z.art, w tym

potwierdzaj4cy tytul
reprezentowania

prawny osoby uprawnionej / os6b

fina

a dokumentu



uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej o wyra2eniu zgody
na realizacjg zadania oraz ubieganie sig o udzielenie dotacji na prace
lub roboty budowlane przy zabytku objgte niniejszym wnioskiem

nr i date dokumentu

- uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej o powolaniu zarzqdu oraz
uprawniai4ca zarz4d lub zarz4dca do reprezentowania wnioskodawcy,
skladania oswiadczef woli i zaciqgania zobowi4zan, w tym finansowych
(w przypadku udzielenia przez wsp6lnotg mieszkaniow4 pelnomocnictwa
zarzqdowi I zarz1dcy*)

nr i datq dokumentu

- umowa o sposobie zarz4du nieruchomosci4 wsp6lnq zgodnie z art. lg
ustawy o wlasnoSci lokali

- zgoda / pelnomocnictwo* wsp6twlasciciela/li* zabytku ni.ru.hor*go lub
uitkownika wieczystego nieruchomosci gruntowej, bgd4cej zablikiem
nieruchomym, na przeprowadzenie przy zabytku zaclania"w zakresie
gbiEtv- niniejszym wnioskiem - w przypadku wsp6hvlasnodci os6b
fizycmych lub w przypadku, gdy wnioskodu*"4 iest wsp6hvlaSciciel,
jednostka organiTvsyjna, narzecz kt6rej ustanowiony jest tnvaty zarz4d,
najemca lub dzier2awca*
pelnomocnictwo
oSwiadczeri woli
finansowych, w

do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania

ewidencii lub inneso rei

i zaciqgania w jego imieniu zobowi4zah, w tym
przypadku, gdy wnioskodawc4 jest inna osoba niZ

Statut (gdy wnioskodawca zobowi nyjest do jego posiadania)
Pozwolenie na budowe (o
takiego pozwolenia)

ile zakres rzeczowy zadania orry-ug- uryrkaniu

Projekt budowlany objgry por*ol*i"r*- bud*e
Kopia oSwiadczenia o podjgciu f,
obiptych pozwoleniem na buclowe

- opinia wojew6dzkiego konserwuto.u ,u
prowadzenia prac lub. robdt przy zabytku, znajduj4cym sig w gminnej
ewidenc.ii zabltk6w, nie wymigqiq.y"h por*olenia-na budowe
zalecenia konserwatorskie okreSlaj4ce zakres
planowanych prac przy zabytku (w przypadku
dokumentacji, o kt6rej mowa w art.- 7i'pkt I
zabytk6w i opiece nad zabr,tkami)

i spos6b prowadzenia
wniosku na wykonanie
-6ustawyoochronie

konserwatorskich, prac restauratorskich. badari

Zaiwiadcz,enie o braku Oodr,uii

ll1:r,1-p_""i" 
do za1i1n1 wykonania.rob6t budowlanych _ rvydane przez

wlasciwy organ adrninistracji architektoniczno-budowlanej na wniosek
zainteresowaneso
zgloszenie zamiaru wykonania .obot -brdo*l",ry"h *r;;-komp let"m
zalacznikov,



konserwatorskich albo badari architektonicznych przy zabytku (dotyczy

Aktualny kosztorys inwestorski / ofertowy* t:)

Harmonogra m rzeczow o-fi nansowy la)

Opinia wla6ciwego organu nadzoru budowlanego
rzeczoznawcy, dotycz4ca stanu technicznego zabytku 0)

Informacja o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybot6wstwie, otrzym anej przez
wnioskodawcg w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc , oraz \y ci4gu dw6ch
poprzedzai}cych go lat podatkowych, sporz4deena .w zakresie i wedlug
zasad okreslonych w art. 37 ustaw)' z dnia 30 kwietnia 2004;.
o postgpowaniu w sprawach dotycz4cych pomocy pubricznei (Dz. U. z20lg
r. poz. 362), gdy wnioskodawca jest przedsigbiorc4:

form.ul-arz- informacji p.r"drtu*
de minimis, stanowi4cy zar4cznik do iozpoiz4dzeniaRuay uinirtr6w z dnia29 marca 2010 r. w sprawie zakresu infonnacji przeistawianych przez
podmint ubiegaj4cy sig o pomoc cle minirnis (bz. U. Nr 5-? poz. 3ll,
zpotn. zm.).

Formularz informacj i 
.przedstawiasig o pornoc de minimis rv rornicrwie lub rybol6wstivie, stanowiacy

zat4cznik,co rozporr, dzenia Racry M inis;.# r' #;" ii'ljh:T1r"ilf ?y tp..1*i.. informacji. skladanych przez pomioty ubiegaj4ce si9 o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybol6wstrvieiDz. U. N. tZi,:poz. Sl0).
Dokum_entacja fotograficmu rubyt
rnin. 15 cm x 2l cm, w_ fomrie dobrej jakosci odbitek fotograficznych lub
kolorowych wydruk6w lub w formacie JpEG na noSniku elektronicznym,
przedstawiai4ca aktualny stan zachorvania calosci zabltku oraz -jego "rgs"i,przy kt6rej prowadzone bgd4 prace lub roboty)

ObjaSnienia do wn iosku:

I niepotrzebneskre6lii

l) Wszystkie rubryki formularza wniosku nalezy wypelni6 w spos6b cz).telny (elektronicznie, maszynowo

- zaswiadczenia o pomocy de minimis, w tym o pomocv de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minirnis w rybol6wstwie, jak4 wnioskodawca
otrrymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz w ci4gu clw6ch
poprzedzaj4cych go lat podatkowycli,

- oswiadczenie o wielkosci po.o.y a".ini-ir, *ffi
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybor6wstwie, jak4 wnioskodawca
otrzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz r,r ci4gu dw6ch
poprzedzaj1cych go lat podatkowych,



lub pisemnie literami drukowanymi). W przypadku braku danych nie nalezy zostawia6 pustych rubryk,
lecz wpisa6 kreskg, ,,brak" lub ,,nie dotyczy".

2) W pkt I ppkt 5 nale'lry zawrze(, zwarty opis zabytku, informacjg o czasie powstania, roku lub latach jego
budowy, o jego historii i o znaczeniu dla lokalnego dziedzictwa kulturowego. Nalezy poda6 informacje
odnosz4ce sig do warto6ci historycznej, naukowej, afistycznej zabytku i jego wykorzystania
w przeszloSci i obecnie na potrzeby spoleczne, turystyczne, kulturalne, o6wiatowe, kultu religijnego,
mieszkaniowe, czy usfugowe - jeSli zabytektakie posiada.

3) Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpne s4 w siedzibie Urzgdu Miasta
Wloclawek przy Zielonym Rynku 1ll13 we Wloclawku (w godzinach urzgdowania) oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Wloclawek: http://www.bip.um.wlocl.pl/politvka-
prywatnosci.

4) W pkt III ppkt 1 nazwa zadania powinna w''spos6b komplelcsowy i jednomaczny okreSla6 obiekt
zabytkowy ze wskazaniem jego poloZenia i nawi4zyrva1 do nazwy wskazanej w decyzji pozwolenia
na budowg lub w zgloszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz do zakesu .r"cro*igo zadania
objgtego wnioskiem.

5) W pkt III ppkt 2 nale|y zawrzel w sposob syntetyczny opis planowanych dzialan w ramach zadania
obigtego wnioskiem. opis powinien by6 sp6jny z dot4izonym clo wniosku harmonogramem rzeazowo-
finansowym i kosztorysem.

6) W pkt III ppkt 3 nalezry opisad obecny stan zachowania zabytku, uwzglgdniaj4c stopie6 i rodzaj
zachowania poszczeg6lnych jego czgsci (np. stan fundament6w,- Scian r"*:nit.rny.h i wewngt rznych,
sklepienia, stropu,_ konstrukcji i pokrycia dachu, wyposa2enia, instalacji), Lraz-opisa6 czy *yn1ugu
przeprowadzenia zlo2onych pod wzglgdem technologic znym prac kons..*uiorskich, restauratorskich lib
rob6t budowlanych. W prrypadku, gdy zabytek*y*igu niezwlocznego podjgcia prac konserwatorskich,
restauratorskich lub rob6t budowlanych do wniosku mo2na dol4czyc 

"t 
rp..tyig rzeczoznawcy lub opinig

wla5ciwego organu nadzoru budowlanego.
7) W pkt III ppkt 6 naleiry zwrocil u*ugg, 2e dotacja mo2eby(, uclzielona nazadanie (lub jego etap), kt6re

bgdzie realizowane w roku, w kt6rym ma byt udzielona dotacja, z tym 2e termin zakoicieniamusi byi
okre6lony najp62niej. do dnia 15 listopada roku, w kt6rym ma Uye udzielona dotacja.

9) w pkt III ppkt 7 udzial w calodcikoszt6w (%) powinien byc liizony do dw6ch.i!;r" po przecinku.9) Do wniosku powinny byi dol4czone zal4czniki w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonychza zgodnoS6 z oryginalem w spos6b czytelny 
-pizez 

wnioskodawca lub osobg upowa2nion4do reprezentowania wnioskodawcy, opatrzone dat4,- pieczgci4 wnioskod'awcy (w przypadku braku
- ^ pieczgci imiennych wymagane jest zlo2enie czytelnyciipodpisow) i ponumerowun" y kolejno5ci.l0), 1l), 12) Aktualny dokument powinien by6-wydany'nie wczeSniej niZ 3 miesi4ce przed zlo2eniem

wnrosKu.
13) w prrypadku rob6t budowlanych kosztorys ofertowy lub inwestorski powinien zawiera6: strongt1tulow4, szczegolowy przedmiar rob6t, tabelg wartoSciLlernent6rv scalonyc'h w postaci ,u*ury.rn.go

zestawienia warto(ci robtlt, sporz4dzon4 w formie sumar-vcznego zestawienia wartoSci rob6t
okreslonl'ch przedmiarem, t4czie z narzutami koszt6w poSrednich i !sku, odniesionych do elementu
obiektu, kalkulacje szczeg6lowe cen jednostkowych oru) ,r"t"gotowe analizy indywidualne naklad6rv
rzeczowych oraz powinien uwzglgdniai wartoS6 netto i brutto oraz powinien by6 zweryfikowanyrv zakresie zastosowanych cen i norm kosztorysowania i przyjgtych przedmiar6w, opatizony dat4sporz4dzenia kosztorysu i podpisany Przez irispektora nuiro* inwestorski.go, *y[onu*.i p.u.lub osobg sporz{zw+9+ kosztorys poiindui4c4 uprawnienia budowlane i wnitskodawca lub osobg
reprezentuj4c4 rvn ioskodarvca.
W prrypadku prac konserwatorskich i restauratorskich kosztorys powinien by6 opraco wany przezkonserwatora dziel sztukiw oparciu o program konserwatorski zal4czony do decyzji zezwolenia alboo zalecenia konserwatorskie w oparciu o cennik Srodowiskowy zawierajqcy ou*iu. prac, wycengposzczeg6lnych zabieg6w lub etap6w prac na podstawie zasad ustalony"h'pini"t og6lnopolska-Radi
Konserwator6w Dziel Sztuki ZpAp z wyodrgbnieniem nLlrcia i koszt6w material6w i ewentualniekoszt6w rusztowafi oraz opatrzony dat4 iporz4dzenia kosaorysu i podpisany przezwykonawca praci wnioskodawcg lub osobg reprezentuj4c4 wnioskodawcg.
JeZeli dla wnioskodawcy podatek vAT nie jest kosztem, ceny w kosztorysie musz4 by6 kwotami netto.14) Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierie terminy ,ozpoctgcia i zakonczeniapot"t"g6lny.h 

"tup6* 
p.u. lub rob6t, .odr4i p.u" lub ,ob6t, .iuk-i" bgdi wykonywane w trakcie



,rulrni| tudania, catkowity koszt zadania w kwocie brutto lub netto (gdy dla podmiotu podatek VAT

nie jesi kosztem) oraz okre5lad z jakiego 2rodla i rv jakiej wysoko3ci planowany jest lub bgdzie

finansowany koszt realizacjizadania. Nalezv nvr6ci6 ulvagg, aby daty i zakres poszczeg6lnych dzialafl

byty opisane w kolejno6ci (nastgpstwie czasowym) isp6jne z informacjami zawarfymi w pkt III ppkt2,

* ptt iU ppkt 6 i w pkt III ppkt 7 wniosku orazw dol4czonym do wniosku kosztorysie.

I miejscowo66, data
I

I

czyteln,v- podpis rvnioskodarvcy lub osoby upowa2nionej

do reprezenlowan ia, skladania oSwiadczeri woli
I

lv imieniu lvnioskodaucy wraz ze stosownymt pteczgctamt I



Uzasadnienie

^Podstawq 
do spozqdzenia niniejszej uchwaty Rady Miasta Woclawek jest art. 81 ust. 1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytli6w i opiece 
-nad 

z'abytkami (Dz. U , z 2018r. poz. 2067 z pit2i,
zmianami),

Pzedlozony. ptoJ.lJ _!9!qtly, uwzglgdniajEc aktualne pzepisy prawa, ma uzupetnic
obowiEzujqcq uchwalg nr Vt3tv019 Ra-dy Mias[a-wtoctiwek z dnia St stybznia iOigr. w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow lub znajdujqcym sig w gminnejewidencji zaoytrow,

JednoczeSnie proponowane w pzedmiotowym ilrolet<cie' uchwaly rozwiqzania prawne
doprecyzowujq warunki. ubiegania sig o. pzedmiotowq ioticjq orrz urrLreg6lawiajq proceOurf
rozpatrywania pod wzglqdem formalnym i merytorycznym wniosk6w o udzielen-ie doticji 

'na 
prace

konsenruatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub
znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z arl.7 ust. 3 i ust, 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postqpowaniu w sprawach
dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. u. z 20i8r. poz. 362 z pohn. zmianami; 

-liiopkt 
uchwaly zostal

zgloszony Prezesowi Uzgdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w i ministro*i *tusci"emu do spraw
rolnictwa.

z uwagi na. ograniczony zakres czasowy obowiqzywania rozpozqdzenia Komisji (uE)
Nr 140712013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania lrt. loz i 10€i Tratiatu o funkcjonowaniu
unii Europejskiej do po.moc.y de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 224 grudnia1}l3ir:-poro.11 de minimis napodstawie niniejszej uchwaly bgdzie mozna udzielai do dnia 30 czerwca 2021r,

Pzyjgcie niniejszej uchwaly pzyczyni.sig do bardziej intensywnego wspierania i uzupelniania
dzialai wlaScrcieli i pgsrgd.aczy zabyik6w, 

iqlowno tych wpisanych do rejestru zabytkow, jak i ujqtychw Gminnej Ewidencji Zabytklw Miasta Wloclaweli, na zecz wlasciwej ochrony, poprawy stanui odpowiedniego utzymania warto6ciowej substancji zabytkowej. Stwozy takze wigksz4 mozliwo6i
inicjowania, wspomagania i koordynowaniaszezej pojgtej oziatatnosci konserwatorskiej, majqcej na celu
tnruale zabezpieczenie zabytk6w oraz wplynie na dwia'oor. ,.r.rtri.tu; ;';il;*rniu lokalnego
dziedzictwa kulturowego i kreowaniu nalezytlgo wizerunku nrrrrgo miasta.

w zwiqzku zpovrylszymprosze wysotE Radg o pzyigcii pzedmiotowej uchwary.


