
UCHWALA XLVIII.369.2023 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 08 (utego 2023 r. 

w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu gminy na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytk6w lub znajduj~cych si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, poJozonych na 
terenie Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marea 1990 
r. 0 samorUldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipea 
2003 r. 0 oehronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6in. zm.) 
oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych 

akt6w prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. 

1. Z budzetu Gminy Baboszewo mogll bye udzielane dotacje eel owe na praee 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytk6w lub znajdujllcych si~ w ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie 
Gminy Baboszewo, kt6re b~dll realizowane w ramach srodk6w z Rzlldowego Programu 
Odbudowy Zabytk6w, przyj~tego uchwalq. nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 
23 listopada 2022 roku, zwanego dalej Programem. 

2. Przy udzielaniu dotacji stosuje si~ zasady jawnosci, otwartosci i przejrzystosci. 
3. Informacja 0 naborze wniosk6w 0 udzielenie dotaeji eelowej, 0 kt6rej mowa w § 1 ust.1 

zostanie podana do publicznej wiadomosci przez W6jta Gminy Baboszewo w formie 
ogloszenia 0 naborze. 

4. Ogloszenie 0 naborze zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogloszeil w budynku urz~du. 

§ 2. 

o udzielenie dotaeji moze ubiegac siy podmiot posiadajq.ey tytul prawny do zabytku 
wynikajq.ey z prawa wlasnosci, tiZytkowania wieczystego, trwalego zarzq.du, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowi¥aniowego, zwany dalej Wnioskodawcll. 

§ 3. 

1. Dotacja, 0 kt6rej mowa w § 1 moze zostac udzielona na dofinansowanie naklad6w 
koniecznych na wykonanie prae konserwatorskich, restauratorskieh lub rob6t 
budowlanyeh przy zabytku bydq.eym przedmiotem wniosku zlozonego w ramach 
naboru wniosk6w, kt6re wnioskodawca zamierza wykonae zgodnie z przepisami 
Rzq.dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

2. Dotacja moze obejmowac naklady konieczne na: 



1) sporz,!dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2) przeprowadzenie badail konserwatorskich lub architektonicznych; 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 
6) sporz,!dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnytrz; 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizacjy konstrukcyjn,! czysci skladowych zabytku lub ich odtworzenie 

w zakresie niezbydnym dla zachowania tego zabytku; 
9) odnowienie lub uzupelnienie tynkow i okladzin architektonicznych albo ich 

calkowite odtworzenie, z uwzglydnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynalemosci zabytku, jezeli odtworzenie to nie 
przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynalemosci; 

11) odnowienie lub calkowite odtworzenie okien, w tym osciemic i okiennic, 
zewnytrznych odrzwi i drzwi, wiyzby dachowej, pokrycia dachowego, rynien 
i rur spustowych; 

12) modernizacjy instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub 
w zabytkach, ktore posiadaj,! oryginalne, wykonane z drewna czysci skladowe 
i przynalemosci; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupelnianie narysow ziemnych dziel architektury obronnej oraz zabytkow 

archeologicznych nieruchomych 0 wlasnych formach krajobrazowych; 
15) dzialania zmierzaj,!ce do wyeksponowania istniej,!cych, oryginalnych 

elementow zabytkowego ukladu parku lub ogrodu; 
16) zakup materialow konserwatorskich i budow]anych, niezbydnych do 

wykonania prac i robot przy zabytku wpisanym do rejestru, 0 ktorych mowa 
w pkt 7-15; 

17) zakup i montai: instalacji przeciwwlamaniowej oraz przeciwpozarowej 
i odgromowej. 

3. W przypadku gdy wartosc ostateczna zadania inwestycyjnego objytego 
dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postypowania 
zakupowego wnioskodawcy, bydzie wyzsza nizjej wartosc przewidywana we wniosku 
o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowi'!Zany do pokrycia romicy 
pomiydzy wartosci,! przewidywan,!, a wartosci,! ostateczn,!, zwiykszaj,!c tym samym 
udzial wlasny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego. 



§ 4. 

Dotacja moze bye przyznana wyhlcznie na realizacjy zadan 0 kt6rych mowa w § 3, dla kt6rych 
na dzien zlozenia przez Gminy Baboszewo wniosku 0 dofinansowanie z Rz'ldowego Programu 
Odbudowy Zabytk6w nie ogloszono postypowan maj,!cych na celu wylonienie wykonawcy lub 
wykonawc6w. 

§ 5. 

1. Przyznanie dotacji nast'lpi po otrzymaniu przez Gminy Baboszewo wstypnej promesy 
sfinansowania zadania w ramach Rz,!dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

2. Udzielenie dotacji nast'lpi na podstawie umowy 0 udzielenie dotacji podpisanej 
pomiydzy Wnioskodawc,!, a Gmin'l Baboszewo. 

3. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania bydzie 
regulowala umowa zawarta pomiydzy Wnioskodawc,!, a Gmin,! Baboszewo. 

§ 6. 

1. Dotacja zostanie wyplacona po otrzymaniu przez Gminy Baboszewo dofinansowania 
w ramach Rz,!dowego Programu Odbudowy Zabytk6w, nie wczesniej niz po 
zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego lub jego wydzielonego etapu. 

2. Zadanie powinno bye zrealizowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ramach 
Rz'ldowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

3. W przypadku nieprzestrzegania zasad, 0 kt6rych mowa w ust. 2 Wnioskodawca ponosi 
wszelkie konsekwencje z tym zwi,!zane, a w szczeg61nosci moze stracie 
dofinansowanie. 

§ 7. 

Dotacja moze zostae przyznana do wysokosci srodk6w uzyskanych w ramach dofinansowania 
uzyskanego w ramach Rz,!dowego Programu Odbudowy Zabytk6w .. 

§ 8. 

1. Podstaw'l udzielenia Dotacji, 0 kt6rej mowa w § 1, jest wniosek 0 przyznanie dotacji, 
zlozony przez uprawniony podmiot na podstawie ogloszenia 0 naborze, 0 kt6rym mowa 
w § 2 zawieraj,!cy projekt realizacji zadania, w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 
o naborze. 

2. 0 dacie zlozenia wniosku decyduje data wplywu do Urzydu. 
3. Wniosek podlega sprawdzeniu pod wzglydem formalnym przez W6jta Gminy 

Baboszewo. Wnioskodawca moze zostae wezwany do uzupelnienialkorekty wniosku. 
4. Wnioski 0 przyznanie dotacji opiniuje Komisja Oceniaj'lca powolana przez W6jta 

Gminy Baboszewo. 
5. Przy opiniowaniu wniosk6w przez Komisjy Oceniaj,!c,! zastosowanie maj,! nastypuj,!ce 

kryteria: 



1) wpis do rejestru zabytk6w Wojew6dztwa Mazowieckiego - 3 pkt; 
2) znaczenie zabytku dla dziedzietwa kulturowego z uwzglydnieniem jego 

wartosei historyeznej, naukowej lub artystyeznej - od 1 do 3 pkt; 

3) dostttpnose zabytk6w dla spolecznosei Gminy Baboszewo, znaczenie zabytku 

jako atrakcji turystycznej i mozliwose zwiedzania - od 1 do 3 pkt; 

4) stopien zaawansowania przygotowania zadania do realizaeji (posiadanie 
pozwolen, zaleeen itp.) - od 1 do 3 pkt. 

6. Liezba wniosk6w mog'!ey bye zlozonych przez Gminy Baboszewo w ramaeh 

Rz,!dowego Programu Odbudowy Zabytk6w, wynosi dziesiyc. 

7. W pierwszej kolejnosci w ramaeh programu skladane byd,! wnioski na obiekty 

zabytkowe bttd,!ce wlasnosci,! Gminy Baboszewo. Nastypnie rozpatrywane bttd,! 

wnioski skladane w ramaeh ogloszenia 0 naborze. W przypadku wplywu wiykszej 

ilosei wniosk6w, 0 ktarych mowa w ust. 1 lub wniosk6w, kt6re uzyskaly identyezn,! 

oeentt Komisji Oeeniaj,!cej 0 zakwalifikowaniu wniosku do Programu Polski Lad 
decyduje kolejnose zgloszen. 

8. Ostateezn,! deeyzjtt w sprawie wyboru wniosk6w podejmuje W6jt Gminy Baboszewo, 
od podjytej deeyzji nie rna odwolania. 

9. Wnioski zlozone po terminie oraz wnioski niespelniaj,!ce wymog6w niniejszej uchwaly 

pozostawia sitt bez rozpoznania bez wzywania do ieh poprawy lub uzupelnienia. 

§ 9. 

Wzar wniosku 0 udzielenie dotaeji stanowi zal'!eznik nr 1 do niniejszej uehwaly. 

§ 10. 

1. Wnioskodawey, dla ktarego uzyskanie dotacji eelowej stano wi pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybolawstwie moze bye przyznana dotaeja, 0 ktarej mowa w § 1 

w przypadkach i na zasadach okreSlonyeh w zale:znosci od prowadzonej dzialalnosei 

w: 

1) Rozporz'!dzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkejonowaniu Unii 

Europejskiej do pomoey de minimis (Dz. U. DE L 352 z 24.12.2013 str. 1) 

w takim przypadku pomoe de minimis na podstawie niniejszej uehwaly moze 
bye udzielana do dnia 30 ezerwea 2024 r.; 

2) Rozporz'!dzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkejonowaniu Unii 

Europejskiej do pomoey de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L352 

z 24.12.2013 str. 9 z pain. zm.), w takim przypadku pomoe de minimis w 

sektorze rolnym na podstawie niniejszej uehwaly moze bye udzielana do dnia 

30 ezerwea 2028 r.; 

3) Rozporz'!dzenia Komisji (UE) nr 71712014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkejonowaniu Unii Europejskiej do 

pomoey de minimis w sektorze rybo16wstwa i akwakultury (Dz. U. L. 190, 



z 28.06.2014 r. str. 45 z poin. zm.) w takim przypadku pomoc de minimis na 
podstawie niniejszej uchwaly moze byc udzielana do dnia 30 czerwca 2023 r. 

2. Do udzielenia dotacji celowej, jako pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybolowstwie maj,! rowniez zastosowanie przepisy ustawy 
o postypowaniu w sprawach dotycZC!cych pomocy publicznej oraz przeplsy 
wykonawcze wydane na podstawie ustawy. 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiybiorc,! do wniosku 0 udzielenie dotacji 
winien dol,!czyc zaswiadczenia, oswiadczenia oraz informacjy 0 pomocy publicznej 
otrzymanej przed dniem zlozenia wniosku, sporz'!dzone w zakresie i wedlug zasad 
okreslonych wart. 37 ust. 1 ustawy 0 postypowaniu w sprawach dotycz'!cych pomocy 
publicznej. 

4. Podmiot prowadZC!cy dzialalnosc gospodarcz,! w zakresie rolnictwa lub rybolowstwa, 
jest zobowi'!zany przedloZyc wraz z wnioskiem wszystkie zaswiadczenia 0 pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie,jakie otrzymal wroku, 
w ktorym ubiega siy 0 pomoc oraz w ci,!gu poprzedzaj,!cych go lat podatkowych, albo 
oswiadczenia 0 wielkosci tej pomocy otrzymanej w tym okresie, alba oswiadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

5. Zakres informacji przedstawianych przez podmioty wymienione w ust. 3 i 4 okresla 
rozporz,!dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegaj,!cy siy 0 pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 
311 ze zm.) alba rozporz,!dzenie Rady Ministrow z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji skladanych przez podmioty ubiegaj,!ce siy 0 pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybolowstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

§ 11. 

Na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale wnioskodawca moze zloZyc wiycej niz jeden 
wniosek 0 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z tym 
zastrzezeniem, iz tylko jeden wniosek moze przypadac na jeden zabytek. 

§ 12. 

Zlozenie wniosku 0 udzielenie dotacji nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji i nie 
gwarantuje rowniez przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcy wysokosci. 

§ 13. 

Wojt Gminy Baboszewo po dokonaniu weryflkacji zlozonych wnioskow od uprawnionych 
Wnioskodawcow, sklada w imieniu Gminy Baboszewo wnioski do Programu Polski Lad, 
a nast((pnie na podstawie udzielonych promes wst((pnych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego podejmuje decyzjy 0 udzieleniu dotacji. 



§ 14. 

Zakres prac lub rob6t objytych dotacj,! oraz jej wysokosc S,! ustalane odrybnie dla kazdego 

wniosku. 

§ 15. 

1. Przekazanie dotacji nastypuje na podstawie umowy zawartej pomiydzy wnioskodawc,!, 
aGmin~. 

2. W ramach przedmiotowej umowy Wnioskodawca zobowi~uje siy do przestrzegania 
zasad Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

3. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z powszechnie 
obowi~j,!cymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci z zasadami Programu, 
Wnioskodawca zobowi,!zany jest do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. 

§ 16. 

1. Przed zawarciem umowy dotacji Wnioskodawca przedklada W6jta Gminy Baboszewo: 
1) dokument potwierdzaj~cy posiadanie przez wnioskodawcy tytulu prawnego do 

zabytku; 
2) kopiy decyzjy 0 wpisie zabytku do rejestru zabytk6w - w przypadku zabytk6w 

rejestrowych; 
3) kopiy pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w na przeprowadzenie 

prac lub rob6t, objytych wnioskiem - w przypadku zabytk6w rejestrowych lub 
uzgodnienia WKZ - w przypadku pozostalych zabytk6w; 

4) dokument poswiadczaj~cy prawo osoby/os6b wskazanejlwskazanych we 
wniosku 0 udzielenie dotacji do reprezentowania wnioskodawcy, skladania 
oswiadczen woli i zaci~gania w jego imieniu zobowi,!zan, w tym finansowych; 

5) kopiy pozwolenia na budowy, jezeli zakres planowanych prac wymaga takiego 
pozwolenia lub zgloszenia 0 kt6rym mowa w art. 29 ustawy Prawo budowlane 
wraz z zaswiadczeniem uprawnionego organu 0 braku sprzeciwu lub 
oswiadczeniem Wnioskodawcy, iz organ nie wni6s1 sprzeciwu w ustawowym 
terminie - jezeli zakres planowanych prac wymaga takiego zgloszenia; 

6) kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t 
budowlanych przy zabytku. 

2. W przypadku zlozenia dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, razem z wnioskiern, nie 
rna koniecznosci ponownego dostarczania dokument6w, 0 ile nie ulegly zmianie. 

§ 17. 

1. W przypadku przyznania dotacji nizszej niz wnioskowana beneficjent dotacji moze: 
1) dostosowac zakres realizowanego zadania do wysokosci przyznanych srodk6w; 
2) odst,!pic od zawarcia umowy dotacji; 



3) zwiykszyc finansowy wklad wlasny i zrealizowac zadanie w pelnyrn zakresie, 
tj. w zakresie przedstawionyrn we wniosku. 

2. Beneficjent zobowi~zany jest do prowadzenia wyodrybnionej dokurnentacji 
finansowo-ksiygowej srodk6w finansowych otrzyrnanych na realizacjy zadania. 

3. W przypadku, 0 kt6ryrn rnowa w § 1 ust. 1 warunkiern koniecznyrn jest akceptacja 
zmian przez Bank Gospodarstwa Krajowego w rarnach przyznanej prornesy. 

§ 18. 

Wykaz beneficjent6w, wysokosc przyznanych dotacji oraz zakres realizowanych prac objytych 
dotacj~ podawany jest do publicznej wiadornosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie intemetowej Urzydu Grniny Baboszewo. 

§ 19. 

W 6jt Grniny Baboszewo rna prawo do kontroli realizowanego zadania zgodnie z umow~ 
o udzieleniu dotacji. 

§ 20. 

Zwrot dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniern, pobranej 
nienaleZnie lub w nadrniemej wysokosci nastypuje w trybie i na zasadach okreslonych 
w ustawie 0 finansach publicznych. 

§ 21. 

W celu rozliczenia dotacji podrniot, kt6rernu zostala przyznana dotacja sklada Wojta Gminy 
Baboszewo sprawozdanie z wykonania prac lub robot. 

§ 22. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 23. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniern podjycia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowyrn 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 





UZASADNIENIE 

do Uchwaly XLVIII.369.2023 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 08 lutego 2023 r. 

w sprawie okreSlenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu gminy na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytk6w lub znajduj~cych siy w gminnej ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy 
Baboszewo 

W zwi~ku z ogloszeniem naboru wniosk6w w rarnach Rz~dowego Prograrnu Odbudowy 
Zabytk6w, przyjytego uchwal~ nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 roku, 
w celu umozliwienia zlozenia wniosk6w na dofinansowanie zadania na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub 
znajduj~cych siy w ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo konieczne 
jest podjycie niniejszej uchwaly okreslaj~cej zasady ubiegania siy 0 dofinansowanie. Uchwala 
rna na celu wylonienie potencjalnych beneficjent6w rnog~cych ubiegac siy 0 r~dowe wsparcie 
zgodnie z wyzej wymienionym Programem Rz~dowyrn . 

Wobec powyzszego podjycie niniejszej uchwaly jest zasadne. 

Sln ... )/11 ,tW J ,szczycki 





Zal/!cznik nr I 
do Uchwaly Nr XL VIII.369.2023 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 08 lutego 2023 r. 

Wniosek 0 udzielenie z budzetu Gminy Baboszewo dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytk6w lub znajduj~cych si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, polozonych na 
terenie Gminy Baboszewo. 

A. DANE WNIOSKODA WCY 

Nazwa Wnioskodawcy: 

Adres: 

REGON: 

NIP: 

B. DANE PERSONALNE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO KONTAKTU 

Imiy/lmiona: 

Nazwisko: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

C. DANE 0 ZABYTKU, KTOREGO DOTYCZY WNIOSEK I PLAN OW ANEJ INWESTYCJI 

DANE 0 ZABYTKU 

Nazwa zabytku (adres): 

Nr w rejestrze/ewidencji zabytk6w 

Tytul prawny do wladania zabytkiem 
(wlasnosc, utytkowanie wieczyste, trwaly 
zarzqd, ograniczone prawo rzeczowe tub 
stosunek zobowiqzaniowy) 

Wlasciciele 
(nalety wymienic wszystkich) 

Numer Ksiygi Wieczystej Nr ... . ........ . . . ........ . . . .......... .. . .. 
(w przypadku zabytk6w nieruchomych) Prowadzonej przez S~d Rejonowy w ... . . . " ............ . . .. .... 



Znaczenie zabytku dla dziedzictwa 
kulturowego z uwzglydnieniem jego 
wartosci historycznej, naukowej lub 
artystycznej, dostttpnosc zabytku dla 
spolecznosci Gminy Baboszewo, 
znaczenie zabytku jako atrakcji 
turystycznej i mozliwosc zwiedzania 
(kr6tki opis zabytku) 

DANE 0 PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Nazwa inwestycji: 
(nazwa inwestycji (max. 140 znak6w - bez 
spacji) -jest to pole tekstowe, w kt6rym 
utytkownik wpisuje nazw? zadania 
inwestycyjnego, na kt6re planuje pozyskac 
Dofinansowanie z Programu. Nie nalety 
wpisywae w tym polu zdan 
wprowadzajqcych, okreslenia watnosci 
inwestycji, czy tet uzasadnienia jej 
celowosci. 
Nazwa inwestycji musi bye konsekwentnie 
pow tarzana we wszystkich dokumentach.) 

Opis inwestycji 
(opis inwestycji (max. 2500 znak6w - bez 
spacji) - nalety tu wskazac najwatniejsze 
informacje charakteryzujqce Inwestycjf/ 
np. wskazanie dzialan planowanych w 
ramach realizacji inwestycji. Nie nalety 
powtarzae w tym polu nazwy inwestycji 
wpisanej wczeSniej w polu "Nazwa 
inwestycji". Inwestycjf/ w tym polu nalety 
opisywae haslowo bez zdan 
wprowadzajqcych typu: " Chcielibysmy 
zglosic do dofinansowania ", .. 1nwestycja 
ma wielkie znaczenie dla ..... itp.; nalety 
opisac stopien zaawansowania prac 
przygotowawczych.) 

Czy dla Inwestycji sporz~dzono 
dokumentacjy projektow~ 
(wpisae TAK, NIE, ROZPOCZ~TO 
PROCEDURE;, NIE DOTYCZYj 
Czy dla inwestycji uzyskano 
pozwolenie organu ochrony zabytkow 
na prowadzenie prac przy zabytku 
(wpisae TAK, NIE, ROZPOCZ~TO 
PROCEDURE;, NIE DOTYCZY) 
Czy dla Inwestycji uzyskano 
pozwolenie na budowylzaswiadczenie 
wlasciwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej 0 braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu 
w odniesieniu do zg.J:oszenia robot 
budowlanych? 
(wpisae TAl( NIE, ROZPOCZ~TO 
PROCEDU~, NIE DOTYCZYj 

Przewidywany okres realizacji 
inwestycji 
(proszf/ postawic x przy prawidlowej 
odpowiedzi) 

do 12 miesiycy 0 

powyzej 12 miesiycy 0 



.. 

Przewidywany terrnin zakonczenia 
inwestycji: Idd.mm.rrrrl 
Przewidywana wartosc inwestycji 
Oako wartoN: zadania inwestycyjnego 
przyjmuje si? calkowitq lqcznq wartosc 
wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie PLN: 
zadania inwestycyjnego, w tym wartosc 
ceny dostaw okrdlonych w umowie lub slownie zlotych: 
umowach majqcych na celu realizacj? 
zadania inwestycyjnego alba wartosci 
dotacji.) 

PLN: 

Wnioskowana kwota dotacji slownie zlotych: 

co stanowi ......... % og6lnego kosztu 
PLN: 

Deklarowany udzial srodk6w 
wlasnych: slownie zlotych: 

co stanowi ......... % og6lnego kosztu 
Na jakiej podstawie podano wartosc 
inwestycji 
- na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego 
- wlasna kalkulacja oraz badanie rynku 
uslug i material6w budowlanych 
- inne, jakie 
(wf)isac wlasciwe) 

Oswiadczenia: 

1. Oswiadczam, ze zapoznalam/em si~ z Uchwah~ nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 
2022 roku w sprawie ustanowienia Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

2. Oswiadczam, ze rozpocz~cie postt(powania zakupowego (jeslijest wymagane) nast~pi w terminie 
12 miesit(cy od daty udostt(pnienia wst~pnej promesy dla Gminy Baboszewo w ramach 
Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

3. W przypadku gdy wartosc ostateczna zadania inwestycyjnego objt(tego dofinansowaniem 
z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postt(powania zakupowego wnioskodawcy, bt(dzie 
wyzsza niz jej wartosc przewidywana we wniosku 0 dofinansowanie z Programu, zobowi~zujt( 
sit( do pokrycia r6znicy pomit(dzy wartoscilt- przewidywan~, a wartoscilt- ostatecznlt-, zwit(kszaj~c 
tym samym udzial wlasny w sfinansowaniu zadania. 

4. Oswiadczam, ze wyratam zgodt( na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia postt(powania dotycz~cego udzielenia dotacji objt(tej niniejszym wnioskiem, 
zgodnie z rozporz~dzeniem Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwilt-Zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46IWE (og6lne 
rozporz~dzenie 0 ochronie danych). 

(Miejscowosc i data) (Podpis Wnioskodawcy lub osoby upowaznionej do 
dzialania w imieniu Wnioskodawcy) 




