
ZARZ1\DZENIE NR 0050.18.2023 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 10 lutego 2023 r. 

w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w 0 udzielanie dotacji z dofinansowaniem 
z Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w na prace konsenvatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub znajduj~cych 
si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie 

zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6in. zm.) oraz na podstawie 

Uchwaly XL VIII.369.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 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, 

zarz~dzam co nastypuje: 

§l. 

1. Oglasza siy nab6r wniosk6w 0 udzielenie w 2023 r. dotacji celowych 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, kt6re byd~ realizowane w ramach srodk6w z Rz~dowego Programu 

Odbudowy Zabytk6w, przyjytego uchwal~ nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 

23 listopada 2022 roku 

2. Trese ogloszenia 0 naborze wniosk6w stanowi zal~cznik do niniejszego Zarz~dzenia. 

§ 2. 

Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej , na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

Wykonanie Zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu. 

§ 4. 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podjycia. 





OGLOSZENIE 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 10 lutego 2023 roku 

Zal!jcznik nr 1 
do Zarz!jdzenia Nr 0050.18.2023 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 10 lutego 2023 r. 

W zwi'l-zku z uchwal'l- nr 23212022 Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie 
Rz'l-dowego Programu Odbudowy Zabytk6w oraz Uchwal'l- XLVIII.369.2023 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie okrdlenia zasad udzielania dotacji celowej 
z budzetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub znajduj'l-cych siy w gminnej ewidencji 
zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo 

oglasza 

nab6r wniosk6w 0 udzielenie w 2023 r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, lub 
znajduj'l-cych siy w ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo, kt6re byd'l
realizowane w ramach srodk6w z Rz'l-dowego Programu Odbudowy Zabytk6w, przyjytego 
uchwal'l- nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 roku. 

I. Rodzaj zadania planowanego do dofinansowania . 

Zgodnie z zalozeniami RZ'l-dowego Programu Odbudowy Zabytk6w, Gmina Baboszewo moze 
wnioskowae 0 udzielenie dofinansowania, kt6re zostanie przeznaczone na pokrycie wydatk6w 
zwi'l-zanych z udzieleniem przez gminy dotacji, 0 kt6rej mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, na naklady konieczne, okreslone wart. 
77 ustawy tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytk6w, lub znajduj'l-cych siy w gminnej ewidencji zabytk6w, 
polozonych na terenie Gminy Baboszewo, kt6re mog'l- bye realizowane w ramach srodk6w 
z RZ'l-dowego Programu Odbudowy Zabytk6w, przyjytego uchwal'l- nr 232/2022 Rady 
Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 roku. 

Ogloszony nab6r stanowie bydzie podstawy do wylonienia zadan, kt6re Gmina Baboszewo, po 
ich pozytywnej weryfikacji , zglosi do dofinansowania w ramach ogloszonego RZ'l-dowego 
Programu Odbudowy Zabytk6w. 

W przypadku otrzymania przez Gminy Baboszewo dofinansowania w ramach w/w Programu 
na realizacjy konkretnego zadania z Wnioskodawc'l- tego zadania zostanie podpisana umowa 0 

udzielenie dotacji. 

II. 0 udzielenie dotacji moze ubiegac si~ podmiot posiadaj~cy tytul prawny do 
zabytku wynikaj~cy z prawa wlasnosci, uiytkowania wieczystego, trwalego 
zarz~du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi~zaniowego, 
zwany dalej wnioskodawc~. 

III. Zasady skladania propozycji wniosk6w do dofinansowania: 
1. Wnioski nalezy skladae do Urzydu Gminy Baboszewo; 



2. Do zlozenia wniosku slu:zy fonnularz, kt6rego wz6r stano wi zal~eznik nr 1 do 
niniejszego ogloszenia; 

3. Podmiot uprawniony (wnioskodawea) moze zlozye wniosek 0 dofinansowanie w jednej 
z trzeeh kategorii: 
1) do 150 000 zlotyeh 
2) do 500 000 zlotyeh 
3) do 3 500000 zlotyeh 

4. Wniosek nale:zy zlo:zye w Kaneelarii Og6lnej Urzydu Gminy Baboszewo przy uliey 
Warszawskiej 9a - lub przeslae drog~ poeztow~ przesylk~ poleeon~ (rejestrowan~) na 
adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo w tenninie do 
dnia 27.02.2023 r. do godz. 15:00. 

5. 0 zaehowaniu terminu deeyduje data zlozenia wniosku bezposrednio w Kaneelarii 
Og6lnej Urz~du Gminy Baboszewo lub wplywu (doryezenia) do Urzydu Gminy 
Baboszewo drog~ poeztow~. 

6. Wniosek powinien bye wypelniony ezytelnym pismem lub na komputerze. 
7. Wniosek musi bye opieczytowany i podpisany przez osoby/osoby, kt6rale zgodnie 

z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/s~ uprawnionale do reprezentowania 
podmiotu i zaci~gania w jego imieniu zobowi~zan finansowych oraz zawierania um6w. 

8. Do wniosku nale:zy dol~czye: 
1) Dokument potwierdzaj~ey wpis do rejestru zabytk6w, 0 kt6rym mowa wart. 8 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami lub znajduj,!cym 
siy w ewideneji zabytk6w wskazanej wart. 22 ustawy. 

2) Wypelniony formularz infonnaeji przedstawianyeh przy ubieganiu siy 0 pomoe de 
mmlmlS, 

3) Kopie wszystkich zaswiadezen 0 pomoey de minimis,jakie otrzymal w roku, w kt6rym 
ubiega siy 0 pomoe, oraz w ci~gu dw6ch poprzedzaj,!cych go lat, alba oswiadczenia 0 

wielkosei pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, alba oswiadezenia 0 

nieotrzymaniu takiej pomoey w tym okresie, 
4) Oswiadczenie 0 poniesionych kosztach. 

IV. Zasady wyboru wniosku: 

1. Zlozenie wniosku w tenninie wyznaczonym w ogloszeniu 0 naborze. 0 dacie zlozenia 
wniosku decyduje data wplywu do Urzydu. 

2. Wniosek podlega sprawdzeniu pod wzglydem formalnym przez W6jta Gminy 
Baboszewo. Wnioskodawey przysluguje mozliwose uzupelnienialkorekty wniosku. 

3. Wnioski 0 przyznanie dotacji opiniuje Komisja Oceniaj~ea powolana przez W6jta Gminy 
Baboszewo. 

4. Przy opiniowaniu wniosk6w przez Komisjy Oceniaj,!c,! zastosowanie maja nastypuj,!ce 
kryteria: 

1) wpis do rejestru zabytk6w Wojew6dztwa Mazowieckiego - 3 pkt; 

2) znaezenie zabytku dla dziedzietwa kulturowego z uwzgl~dnieniem jego wartosei 
historyeznej , naukowej lub artystyeznej - od 1 do 3 pkt; 



3) dostypnosc zabytk6w dla spolecznosci Gminy Baboszewo, znaczeme zabytku jako 
atrakcji turystycznej i mozliwosc zwiedzania - od 1 do 3 pkt; 

4) stopiei1 zaawansowania przygotowania zadania do realizacji - od 1 do 3 pkt. 

5. Maksymalna liczba wniosk6w, jakie mog'l byc zlozone przez Gminy Baboszewo 
w ramach RZ'ldowego Programu Odbudowy Zabytk6w, wynosi dziesiyc. W przypadku 
wplywu wiykszej ilosci wniosku lub wniosk6w, kt6re uzyskaly identyczn'l oceny Komisji 
Oceniaj'lcej 0 zakwalifikowaniu wniosku do Programu Polski Lad decyduje data zlozenia 
wniosku. 

6. Decyzjy w sprawie wyboru wniosk6w podejmuje W6jt Gminy Baboszewo, a od podjytej 
decyzji nie ma odwolania. 

7. Wnioski zlozone po terminie oraz wnioski niespelniaj'lce wymog6w niniejszego 
Zarz'ldzenia. pozostawia sit:( bez rozpoznania bez wzywania do ich poprawy lub 
uzupelnieHi'a. 

8. Zlozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji. 

9. Warunkiem koniecznym przyznania dotacji i podpisania umowy z Wnioskodawq 
wylonionym w naborze jest uzyskanie przez Gmint:( Baboszewo dofinansowania w ramach 
Rzlldowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

V. Warunki umowy 0 uzyskanie dotacji: 

1. Dotacja moze bye przyznana wyl,!cznie na realizacjt:( zada6, dla kt6rych na dzien zlozenia 
przez Gmint:( Baboszewo wniosku 0 dofinansowanie z Rz'ldowego Programu Odbudowy 
Zabytk6w nie ogloszono postt:(powan maj'lcych na celu wylonienie wykonawcy lub 
wykonawc6w 

2. Przyznanie dotacji nast'lpi po otrzymaniu przez Gminy Baboszewo wstypnej promesy 
sfinansowania zadania w ramach RZ'ldowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

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

4. Szczeg610we i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania bydzie 
regulowala umowa zawarta pomiydzy Wnioskodawc'l, a Gmin'l Baboszewo. 

5. Dotacja zostanie wyplacona po otrzymaniu przez Gminy Baboszewo dofinansowania 
w ramach RZ'ldowego Programu Odbudowy Zabytk6w, nie wczesniej niz po zakonczeniu 
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego wydzielonego etapu. 

6. Zadanie musi bye zrealizowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ramach Rz,!dowego 
Programu Odbudowy Zabytk6w. 

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

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

9. Ostateczna kwota dotacji moze bye irma niz wnioskowana. 
10. W przypadku 0 kt6rym mowa w ust.9 wnioskodawca zobowi'lzany jest pokrye r6znicy 

koszt6w pomit:(dzy kwot'l uzyskanego dofinasowania, a rzeczywistym kosztem realizacji 
inwestycji. 



VI. Rozstrzygnitrcie naboru wniosk6w: 

Informacja 0 przyjyciu wniosku i zgloszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na 
adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzydu Gminy Baboszewo. 

VI. Postanowienia koncowe 
1. Dodatkowe informacje na temat naboru mozna uzyskac pod numerem telefonu 23/6611091 

wew. 13 u Pani Anny Zielaskiewicz. 
2. Wnioski 0 dofinansowanie zlozone po dniu 27.02.2023r nie byd~ rozpatrywane. 

/ .~ 
Janusz Pie1ruszewski 



Zal~cznik nr 1 
do Zarz~dzenia Nr 0050.118 . 2023 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 10 lutego 2023 r. 

Wniosek 0 udzielenie z budietu 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 UPOW AZNIONEJ DO KONTAKTU 

Imi«/lmiona: 

Nazwisko: 

Telefon : 

Adres e-mail : 

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

DANE 0 ZABYTKU 

Nazwa zabytkll (adres) : 

Nr w rejestrze/ewidencji zabytk6w 

Tytlll prawny do wladania zabytkiem 
(wlasnosc, utytkowanie wieczyste, trwaly 
:::ar:::qd, ograniczone prawo rzeczowe lub 
stosunek zobowiqzaniowy) 

Wlasciciele 
(nalety wy mienic wszystkich) 

Numer Ksiygi Wieczystej Nr . . .. .. . . .. . . .. . ...... . ........ . .......... 
(w przypadku zabytk6w nieruchomych) Prowadzonej przez S1ld Rejonowy w . .. .... . ... . ......... . ..... . 



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

DANE 0 PLANOW ANEJ INWESTYCJI 

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

Opis inwestycji 
(opis inwestycji (max. 2500 znak6w - bez 
spacji) - nalety tu wskazae najwatniejsze 
informacje charakteryzujqce lnwestycj~ 
np. wskazanie dzialan planowanych w 
ramach realizacji inwestycji. Nie nalety 
powtarzae w tym polu nazwy inwestycji 
wpisanej wczesniej w polu "Nazwa 
inwestycji ". lnwestycjr; w tym polu nalety 
opisywae haslowo bez zdan 
wprowadzajqcych typu: "Chcielibysmy 
zglosie do dofinansowania ", " lnwestycja 
ma wielkie znaczenie dla ... " Up.; nalety 
opisae stopien zaawansowania prac 
przygotowawczych.) 

Czy dla Inwestycji sporz~dzono 
dokumentacjy projektow~ 
(wpisae TAK, NIE, ROZPOCZ~TO 
PROCEDUR~, NIE DOTYCZY) 
Czy dla inwestycji uzyskano 
pozwolenie organu ochrony zabytk6w 
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 zgloszenia rob6t 
budow lanych? 
(wpisae TAK, NJE, ROZPOCZ~TO 
PROCEDU~, NIE DOTYCZy) 

Przewidywany okres realizacji 
inwestycji 
(prosz~ postawie x przy prawidlowej 
odpowiedzi) 

do 12 miesiycy 0 

powyzej 12 miesiycy 0 



Przewidywany termin zakonczenia 
inwestycji: Idd.mm .rrrri 

Przewidywana wartosc inwestycj i 
(jako wartose =adania inweslycyjnego 
przyjml!je sir;. calkowitq Iqcznq wartose 
H:l'nagrodzenia wykonawcy za wykonanie PLN : 
zadania imvestyc)jnego. w I)'m warlose 
ceny dostaw okreitonych 11' umowie tub slownie zlotych: 
umowach majqcych na celli realizacjr;. 
zadania inwestycyjnego alba wartosci 
dOlacji.) 

PLN: 

Wnioskowana kwota dotacji slownie zlotych: 

co stanowi ..... ... . % ogolnego kosztu 
PLN: 

Deklarowany udzial srodk6w 
wlasnych: slownie zlotych: 

co stanowi ... ... .. . % og61nego kosztu 
Na jakiej podstawie podano wartosc 
inwestycj i 
- na podstawie kosztorysu 
in westorskiego 
- wtasna kalkulacja oraz badanie rynku 
uslug i material6w budowlanych 
- inne, jakie 
(wpisae wlasciwe) 

Oswiadczenia: 

I. Oswiadczam, ze zapoznatam/em si~ z Uchwall! nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 
2022 roku w sprawie ustanowienia Rz'ldowego Programu Odbudowy Zabytkow. 

2. Oswiadczam, ze rozpoczycie postypowania zakupowego Ueslijest wymagane) nast'lpi w terminie 
12 miesiycy od daty udostypnienia wstypnej promesy dla Gminy Baboszewo w ramach 
RZ'ldowego Programu Odbudowy Zabytkow. 

3. W przypadku gdy waliosc ostateczna zadania inwestycyjnego objytego dofinansowaniem 
z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postypowania zakupowego wnioskodawcy, bydzie 
wyzsza niz jej waliosc przewidywana we wniosku 0 dofinansowanie z Programu, zobowi'lzujy 
siy do pokrycia r6znicy pomiydzy wartosci'l przewidywan'l, a wartosci'l ostateczn'l, zwiykszaj'lc 
tym samym udzial wlasny w sfinansowaniu zadania. 

4. Oswiadczam, ze zostalem poinfonnowany/a 0 sposobie przetwarzania moich danych osobowych 
w ramach przeprowadzenia postypowania dotycz'lcego udzielenia dotacji objytej niniejszym 
wnioskiem, zgodnie z rozporz'ldzeniem Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (ogolne 
rozporz'ldzenie 0 ochronie danych). 

(M iejscowosc i data) CPodpis Wnioskodawcy lub osoby upowainionej do 
dzialania w imieniu Wnioskodawcy) 





W zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Urz~d Gminy w Baboszewie, informujemy: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo 
(daJej: "ADMINISTRATOR"), z siedzib,!: ul. Warszawska 9A. 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna si~ kontaktowac pisernnie, za pomoq poczty tradycyjnej na adres: 
lit. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogl:! e-mailowq.podadresem:urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mozna siy skontaktowac pod adresem 
mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe sq. przetwarzane na podstawic art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c Rozporz,!dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiq.zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz lIchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz'!dzenie 0 ochronie danych), oraz ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ'!dzie gminnym; ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami oraz Uchwaly XLVII1.369.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 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, po1ozonych na terenie Gminy Baboszewo. 
4. Przetwarzanie odbywa siy w celu real izacji zlozonego wniosku udzielenie dotacji z dofinansowaniem 
z Rzl:!dowego Prograrnu Odbudowy Zabytk6\\:' na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub znajduj,!cych siy w gminnej ewidencji 
zabytk6w. p01020nych na tcrenie Gminy Baboszewo . w zwi,!zku z realizacj,! obowi,!zk6w lub uprawnien 
gminy wynikaj,!cych z przepis6w prawa lub do wykonania okreslonych prawem zadail realizowanych 
dla dobra publicznego. 
5. Dane osobowe nie pochodz,! od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamicrza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub orgamzacJl 
l11i ydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko 11a podstawie przepis6w 
prawa, w tyrn w szczcg61nosci: do instytucji publicznych i innych organ6w adrninistracji pUblicznej. 
8. Dane osobowe byd/::1 przetwarzane tak dlugo jak wynika to z przepis6w prawa (w szczeg61nosci 
dotyczi::1cych archiwizacji) . Dane, kt6rych nie ma obowi,!zku przechowywac, byd,! niszczone 
niezwtocznie po zakonczeniu dzialania, kt6rego dotycz/::1. 
9. Osoba. kt6rej dane dotycz'l rna prawo do ZC:}dania od Administratora dostypu do danych osobowych, 
ieh sprostowania, llslmiycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. a takze prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargy na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa, jezcli uzna Pani/Pan, ZC przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
II. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbydne do realizacji wniosk6w, jak r6\N11iez 
moze wynikac z przepis6w prawa - brak podania danych moze uniemozliwic realizacjy wniosk6w. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyz:ji , w tym profilowania. 

Zapozl1alam/ Zapozl1alem si~ z k1auzul~ informacyjn~ dotycz~c~ przetwarzal1ia moich danych 
osobowych. 

/datal /podpis/ 

Dzialaj~c w imieniu wlas l1ym wyraiam zgod-r na przetwarzanie moich danych osobowych 
w postaci nr telefonu do cel6w kontaktowych oraz oswiadczam, ie mam swiadomosc, it podanie 
nr telefonu kontaktowego jest dobrowolne oraz ie zgoda moze bye cofni-rta w kazdym czasie. 

/data/ /podpis/ 





OSWIADCZENIE 0 OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

(piecz~c naglowkowa) 

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sk!adanie fa!szywych zeznan, wynikajqcej 
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Oz. U. z 2022 r. poz. 
1138 z p6in . zm.) 

OSWIADCZAM 

te w ciqgu biezqcego roku podatkowego oraz dw6ch poprzedzajqcych go lat 
kalendarzowych w/w otrzymaf/a1 nie otrzymaUa1 pomocy de minmis* w wysokosci 
og6+em: 

zt, co stanowi euro. 

Zal~czniki1 : 
1) wykaz otrzymanej pomocy, 
2) zaswiadczenia 0 udzielonej pomocy de minimis (uwierzytelnione). 

1 odpowiednie zakreslic. 

DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO PODPISANIA OSWIADCZENIA: 

(imit;! i nazwisko) (stanowisko s!utbowe) (data) (pod pis wraz z pieczqtkq) 

* Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporz'ldzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Emopejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznan'l temu samemu podmiotowi 
gospodarczemu w ci'lgu biez'lcego roku podatkowego oraz dwoch poprzedzaj'lcych go lat 
podatkowych, ktora l'lcznie z pomoq udzielol1'l na podstawie wniosku nie przekroczy 
rownowartosci 200000 emo (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartose 
pomocy jest wartosci'l brutto, tzn. nie uwzglydnia potr'lcen z tytulu podatkow bezposrednich. 
Pulap ten stosuje siy bez wzglydu na formy pomocy i jej cel. 





WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

L.p. Nazwa podmiotu Dzien (data) Wartosc Wartosc 
udzielajC\cego udzielenia pomocy pomocy 

pomocy de minimis pomocy wzl weuro 
1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 
7. 

8. 

9. 

DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO PODPISANIA WYKAZU: 

(imi~ i nazwisko) (stanowisko sluzbowe) (data) (podpis wraz z pieczqtkcU 





Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si~ 0 pomoc de minimis 

Stosuje si~ do pomocy de minimis udzielanej na w a ru nkach okreslonych w rozporzCldzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w s prawie st osowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 

Euro pe jskiej do pomo cy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

A. lnformacje dotYCzilCe podmiotu, A1. Informacje dotyczCjce wspolnika spOtki cywilnej 

kt6remu ma bye udzielona pomoc de 
lub osobowej wnioskujllcego 0 pornoc de minimis 

w zwillZku z dZiatainoScili prowadzonll w tej 
minimis1

) ~p6tce2) 

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspolnlka3
) 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2) Iml~ i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) lmi~ i nazwlsko albo nazwa wspOlnika 

I I I I 
3) Adres miejsca zamieszkanla albo adres siedziby 
podmiotu 3a) Adtes mieJsca zamieszkania albo adres sledziby wspOlnlk 

I I I I 
4) ldentyfikator gminy, w kt6rej podmiot ma miejsce 

zamieszkania albo siedzib~4) 

I I I I I I I I 
5) Forma prawna podmiotu5

) 

D przedsi~biorstwo panstwowe 

D jednoosobowa sp6tka Skarbu Panstwa . ,. 

D jednoosobowa sp6tka jednostki s.amorzijdu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 irudnia 1996 r. 0 

gospodarce komunalnei (Oz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) 

D sp6fka akcyjna albo sp6/ka Z ograniao"" odpowiedzialnoSci'l, w stosunku do kt~ Skarb Panstwa, jednostka 
samorz'ldu terytorialnego, przedsi~biorstwo paristwowe lub jednoosobowa sp6tka Skarbu Panstwa S'I 
podmiotami, ktore posladaj<l uprawnienia takie, jak przedsi~biorcy domlnu]ilCV w rozumleniu przepls6w ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Oz. U. Nr SO, poz. 331, z pozn. zm.) 

D jednostka sektora finansow publicznych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz. 885, z pOzn. zm.) 

D inna (podacjaka) 

I I 
6) Wielkosc podmiotu, zgodnie z zatijcznikiem I do rozporzijdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznalijcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rvnklem wewn~trznym w zastosowanlu art. 107 i 108 Traktatu (Oz. Urz. 
UE l187 z 26.06.2014, str. 1)5) 

D mikroprzedsit:biorca 

0 ma/y przedsi~biorca 

0 sredni przedsiE:biorca 

D inny przedsit:biorca 

7) Klasa dzia/alnosci, zgodnie z rozporzijdzeniem Rady Minist r6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyflkacji 
Oziafalnosci (PKD) (Oz. U. Nr 251, poz. 1885, z pOzn. zm.)6) 

I I I I I 
8) Data utworzenia podmiotu , 

OJ-CD- I I I I I 
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9) P~zanla z Innymi przedsil;bloreami'J 

Czy poml,dzy podmlotem a Innyml przedshtbloreaml istniejet powletzania potegajetee na tym, ze: 

a) jeden przed~bIorca posiada w druglm wlekszosc praw gtosu? 

b) jeden przedsl,bIorca ma prawo powofat lub odwotac wi,kszosc eztonk6w organu 

zarzildzajilcego lub nadzorujilcego innego przedsi~biorcy? 

c) jeden przedsl,blorca ma prawo wywierat domlnuj'lcy wptyw na innego przedsiflbiorcfI zgodnie 

z umow'l zawart'l z tym przedsiebioreq lub jego dokumentami zatoiycielskimi? 

d) jeden przedsleblorca, kt6ry jest akejonariuszem lub wsp61nlkiem innego przedsiebiorcy lub jego 

cztonkiem, zaoclnle z porozumienlem z Innymi akejonariuszami, wsp61nikami lub cztonkami tego 
przedslflblorcy, samodzlelnie kontroluje wi,kszosc praw gtosu u tego przedslebiorcy? 

e) przedslebiorca pozostaje w jaklmkolwiek ze stosunk6w oplsanych powyiej poprzez iednego 
inn ego przedsl,biore, lub kllku Innyeh przedsi,biorc6w? 

W przypadku zaznaczenla przynajmnlej jednej odpowiedzl twlerdzqcej, nalely podac: 

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkieh powiqzanych z 
podmiotem przedsiebiorc6w 

Dtak Dn'e 

Dtak Dn'e 

Dtak Dnte 

Dtak Dnie 

Dtak Dn'e 

.. 

I 
I b) Ictezn'l wartosc pomocy de minimis udzielonej w biez<lcym I 

roku podatkowym oraz w dw6ch poprzedzajilcyeh latach L..-_________________ ----' 

podatkowych wszystkim powiltzanym z podmlotem 

przedsiebloreomlJ 

10) Informacja 0 utworzenlu wnloskodawey w wyniku podzialu Innego przedsiQbiorcy lub polite!enia z innym 
przedsl,blorc;a, w tym przez przej,de Innelo przedsi,bIorcy 
Czy podmiot w dUU biei'lcego roku podatkowego oraz w okresle dw6ch poprzedzaj'lcych lat podatkowyeh: 

a) powsta' wskutek po'ilezenia si, innych przedsi,biore6w? Dtak 

b) przejll' innego przedsi,biorc,? Dtak 

c) powstat w wynlku poclziatu Innego przedsi,biorcy? Dtak 

W przypadku zaznaczenla odpowiedzl twierdzllcej w lit. a) lub b) nalezy podac: 

Dn'e 

Dn'e 

Dn'e 

a) Identyflkator podatkowy NIP wszystkleh pofetczonyeh lub 1.-------------------....,1 
.... 1_' ...... "-. . 

b) '"cznq warto'c pomocy de minimis udzielonej w biez'lcym I I 
roku podatkowym oraz w dw6ch poprzedzaj'lcych latach L-__________________ --J 

podatkowyeh wszystkim pofqczonym lub przejetym 

przedsi,bioreom8
) 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twlerdz'lcej w lit. e) nalely podac: 

a) identyfikator podatkowy NIP przedslebiorey przed rl -rl--rl-'I-Ir--rl --r,-'I---;Ir--rl --'1 
podzia'em 

b) t'lezn'l wartosc pomocy de minimis udzielonej w biezeteym 1 I 
roku podatkowym oraz w dw6ch poprzedzaj'lcveh latach 1..-__________________ .-.. 

podatkowyeh przedsi,blorey Istniejlleemu przed podziatem 

w odnieslenlu do dzlatalnosci przejmowanej przez podmiot
8

) 

Jesli nle jest moiliwe ustalenie, jaka czese pomocy de minimis uzyskanej przez przedsi,biorct: przed podzialem 
przeznaezona byta na dziatalnosc przej,tll przez podmiot, nale;:z~y..:::p;:o;:d=ac::.·: ________________ ..., 

I I - ''leznet wartosc pomoey de minimis udzielonej w bieiilcym 
roku podatkowym oraz w dw6ch poprzedzajetcych latach 

podatkowych przedsi,blorcy przed podzia'em8
, 

- wartosc kapltatu przedsi,blorey przed podzlatem (w PLN) ~I ==================~I 
- wartosc kapitatu podmlotu na moment podziatu (w PLN) LI ___________________ ~I 

Strona 2 z 7 



B. Inforrnacje dotycz<lce sytuacji ekonornicznej podrniotu, ktorernu rna bye udzielona 

pornoc de minimis9
) 

1) ezy podmiot spe/nia kryteria kwaliflkui<tce go do obi~cia postl;:powaniem upadtosclowym? 

2) ezy podmlot b~di\cy przedsi'lbiorci\ innym nii mikro", maty lub sredni znajduje sill w sytuacji 

gorszej nii sytuacja kwalifikuji\ca sill do oeeny kredytowej B·10)? 

3) ezy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzajilcych dzien wyst'lpienia z wnioskiem 0 

udzielenie pomocy de minimis: 

a) podmiot odnotowuje rosn<tce straty? 

b) obroty podmiotu malej<t? 

c) zwi'lkszeniu ulegajq zapasy podmiotu lub nlewykorzystany Dtak 
potencjal do swiadczenia uslug? 

d) podmiot ma nadwyiki produkcjill)? 

e) zmnieJsza sill przeplyw srodk6w finansowych? 

f) zwillksza sill suma zadluzenla podmiotu? 

g) rosn<t kwoty odsetek od zobowi<tzan podmiotu? 

h) wartosc aktyw6w netto podmiotu zmniejsza si'llub jest 
zerowa? 

I) zaistnialy Inne okoJieznosci wskazujqce na tn;dnosc! w' 

zakresie plynnoSci finansowej? 

Jesli tak, nalezy wskazac Jakie: 

Dtak 

Dtak 

Dtak 

Dtak 

Dtak 
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Dnle 

Dnle 

Dnle 

Dnie 

Dnie 

Dn'e 

Dnle 

Dnle 

Dnie 

Dn'e 

Dtak Dnle 

Dnie dotyczy 

" 

. ' 



C. Informacje dotyczClce dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez podmiot, 
kt6remu ma bye udzielona pomoc de minimis 
Czy podmiot, kt6remu ma byt udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalnosc: 

1) w sektorze rybol6wstwa i akwakultury12l? Dtak Dnie 

2) w dziedzinie produkcji podstawowe; produkt6w rolnych wymienionych w zatclczniku I do Dtak Dnie 
Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

3) w dziedzinle przetwarzania i wprowadzania do obrotu produkt6w rolnych wymienronyeh w Dtak Dnie 
zaf'lczniku I do Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 
4) w sektorze drogowego transportu towar6w? Dtak Dnie 

Jesll tak, to ezy wnioskowana pomoc ~dzie przeznaczona na nabycie pojazd6w Dtak Dnie 
wykorzystywanych do swiadczenia ustug w zakresie drogowego transportu towar6w? 

5) Czy wnroskowana pomoc de minimis przemaczona b~dzie na dziatalnosc wskazanil w pkt 1-4? Dtak Dnie 

6) W przypadku zaznaczenla odpowiedzi twlerdz'leej w pkt 1, 2 lub 4 ezy zapewniona jest Dtak DOle 
rozdzielnosc rachunkowa131 uniemozliwiaj'lca przeniesienie na wskazan'l w tych punktach 

Dn'e dotyczy dzla.talnosc korzySci wynrkajilcvch z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki spos6b)? 
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D. Informacje dotyczClce pomocy otrzymanej W odniesieniu do tych samych kOszt6w, 

na pokrycie ktorych ma bye przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis 

elY wnioskowana pomoc de minimis lostanie przeznaczona na pokryde daj~cych sJ~ 

zidentyfikowac kosztow? 
Dtak Dnie 

Jesli tak, GZy na pokrycie tych samych koszt6w, 0 ktorych mowa powyiej,podmiot otrzyinat 
pomoc inni} nii pomoc de minimis? 

Dtak Dnie 

Jesli tak, naleiy wypefnic poniiszi} tabel~14) w odnies.ieniu do ww. pomocy innej nii de minimis oraz pomocy de minimis na 
te same koszty . 
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:::I 

.9- ... N ..., <of 11\ 1,1) .... co en 0 

" 
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Jeieli w tabeli wykazano otrzyman~ pomoc inn~ nii pomoc de minimis, naleiy dodatkowo wypetnic 
pkt 1-8 poniiej: 
1) opis przedsillwzillcla: 

2) koszty kwalifikujilce sill do objl:cia pomoq w wartosci nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje: 

I I 
3' maksymalna dopuszczalna intensywnosc pomocy: 

I I 
4) intensywnosc pomocy jui udzielonej w zwiilZku z kosztami, 0 kt6rych mowa w pkt 2: 

I I 
5) lokallzacja przedsif:wzi~cia: 

I I 
6) cele, kt6re majl1 bye osil1gni~te w zwll1zku z realizaci'l przedsi~wzi~cia: 

I I 
7' etapy realizacji przedsi~wzil:cia: 

I I 
8, data rozpoczllcla i zakonczenla realizacii przedsi~wzillcia: 

I I 
E. Informacje dotYCzClce osoby upowaznionej do przedstawienia informacji 

1m'! I nazwisko Numer telefonu 

I I I I 
Stanowlsko stuibowe Data i pod pis 

I I I I 
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1) vV p"vpadku gdy 0 pomoc de minimis wnioskuje wspolnik spolki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spOlki komandytowej albo komandytowo 

.key!',ej nieb~d~ey akcjona,ius,em, w zwi~zku z dziatalnoseiq prowadzon~ w tej spotce, w formularzu podaje si~ informacje dOlycz~ce lej spolki. W przypadku spolki 

VWllnej n.lezy pod.c NIP tej spolk:, nazw~, pod jakq spoika funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia dzialalnok i, a w przypadku braku nazwy i miejsea 

prowadzenia dzialalnosci ;mlona ; nazwiska oraz adresy wszystkich wspolnikow tej spolki. 

2) Wyp~ln i a si~ wylqcznie w przypadku. gdy 0 pomoc de minimis wnioskuje wsp61nik spolki cywilnej. jawnej albo parlnerskiej albo komplementariusz sp61ki 

komandytowej albo komandytO\.AJo·akcyjneJ n1ebt:dqcy akqonariuszern, w zwillZku z dZlata lnosciq prowadzonq w tej spoke (podaje s i~ informacje dotycz~ce tego 

Nspolnika albo komplementariusza) 

3) aile posiadil identy flkator podalkowy NIP. 

~) Wpisuje si~ siedmiocyfrowe oznaezenie nadane w sposob okreslony w rozporz~dzeniu Rady Ministr6w z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych zasad 

IProwadzenia, stosowania i udost~pni'ln ia krajawego rejestru urze;dowego podziatu terytoria lnego kraju oraz zwiCizanych z tym obowi~ zk6w organ6w administracji 

fl~dow~I' jednostek samorz'ldu terytoriatnego (Oz. U. Nr 157, poz . 1031, z poin. zm.). Lista identyfikatorew gmin znajduje si~ na stronie internelowej 

h tlp :/ /www.uokik.gov.pl/sporzadza n ie _spr aWOld a n _ z _ wykorzystan iem _ a pi ikacji_ s hrim p.ph p. 

5) Zaznacza siE'; wfasciw q pozycj~ znakiem X. 

~) Podajp. SlG klasQ dzialalnosci, w zWI~~ku z ktor'l podmiot ubiega siG 0 pomoc de minimis. ieieli brak jest moi tiwosci ustalenia jednej ta kiej dziala lnosci. podaje siQ klasQ 

PKD tej dziafalno5ci. ktora generuje najwi~kszy przychOd. 

7) Za powl .. zane nie uwaia si~ podmiotow, w przypadku ktorych powi.zanie wyst~puje wyl~Cln ie za p05rednietwern organu publ ieznego, np. Skarbu Paris twa, jednostki 

<amorz~du terylorialnego. 

~) Podaje siQ wartosc pomoey w ellra obliczonij zgodnie z arl . 11 usl. 3 uslawy ,dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 poslQPowaniu w sprawach dOlycZ'leych pomoey publieznej, 

rozporzqdzeniem Rady M inistrow wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy ora, wlasciwymi przepisa",i unijnymi. 

~) Wypelnia si~ jedynie w przypadku podmiotew, ktor)'m rna bye udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartose; ktorej konieezne jest ustatenie ieh stopy 

referencyjnej (tj. w formie takiej jak: poiyczki, gwaraneje, odroezenia, rozloienia na raty). ,wyj'ltkiem podmiotow, ktorym pomoe de minimis ma bye udzielona na 

podstawie arl. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. a por~ezeniaeh i gwarancjach udzielanyeh przez Skarb Paristwa oraz niektere osoby prawne (Oz. U. z 2012 r. paz. 657, 
pazn. zm.) oral bE:dClcych osobami fizyc!nyml, ktorzy na dzien zfozenia Informacji ok reslonych W niniejszym rozporzijdzeniu nie rozpocz~ l i prowadzenia dziala lnosci 

~ospodarczej. 

1.0) Ocena kredylowa 8· oznacz.a wysokie ryzyko kredytowe. Zdolnosc do obslug. zobowl ~zar\ istnieje jedyn.e przy sprzyjajijcych wa runkach zewnGtrznyeh . Poziom 

odzyskania wierzytelnosci w prIypadku wystqpienia niewyplaealnosci jest sredn i lub niski. 

11) Ootyczy wytocinie producentew. 

12) Obj~tvch rozporz~dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspolnej organizaej i rynk6w produkt6w 

rybotowstwa i akwakultury, zmieniajqcvm rozporz .. dzenia Rady (WE) nr 1184/ 2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylajqcvm rozporzqdzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Oz. 

Urz. UE L 354 z 28 .12.2013, str. 1). 

13) Rozdzlelnosc rachunkowa okreslone) dzialalno5ei gospodarezej potega na prowadzen iu odrGbnej ewideneji dla tej dzialalnoSci gospodarczej oraz prawidlowym 

przypisywaniu przychodow i kosztow na podstawie konsekwentnie stosowanych i maj~cych obiektywne uzasadnienie metod, a takie okresleniu w dokumentacji. 0 

ktorej mowa wart. 10 ustawy I dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z poin. zm.), zasad prowadzenia odr~bnej ewidencji oraz 

metod przypisywania kosztew i przyehod6w. 

14) Wypelnia siE": zgodnie z InstrukcjC} wypetnienia tabeli W cz~sci 0 formu larza. 
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