
ZARZ1\DZENIE NR 0050.38.2023 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie ogloszenia naboru uzupelniaj~cego wniosk6w 0 udzielanie dotacji 
z dofmansowaniem z Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w 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. 

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 p6m. zm.) oraz na podstawie 
Uchwaly XL VII1.369.2023 RadyGminy 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 sit( w gminnej ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo, 
zarz~dzam co nastt(puje: 

§1. 

1. Oglasza sit( nab6r uzupelniaj~cy wniosk6w 0 udzielenie w 2023 r. dotacji celowych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytk6w, lub znajduj~cych sit( w ewidencji zabytk6w, polozonych na 
terenie Gminy Baboszewo, kt6re bt(d~ realizowane w ramach srodk6w z Rz~dowego 
Programu Odbudowy Zabytk6w, przyjt(tego uchwal~ nr 232/2022 Rady Ministr6w 
z dnia 23 listopada 2022 roku 

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

§ 2. 

Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie intemetowej oraz na tablicy ogloszen Urzt(du Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

Wykonanie Zarz~dzenia powierza sit( Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu. 

§ 4. 

Zarz~dzenie wchodzi w :zycie z dniem podjt(cia. 

w6r{~ 
mgr int. Bogdan J~tnmewski 



OGLOSZENIE 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 marca 2023 roku 

Zall!cznik nr 1 
do ZarZlldzenia Nr 0050.38.2023 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 17 marca 2023 r. 

W zwi~u z uchwal~ nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie 
Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w oraz Uchwal~ 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 si~ w gminnej ewidencji 
zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo 

oglasza 

nab6r uzupelniaj~cy wniosk6w 0 udzielenie w 2023 r. dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytk6w, lub znajdujetcych si~ w ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy 
Baboszewo, kt6re b~det realizowane w ramach srodk6w z ~dowego Programu Odbudowy 
Zabytk6w, przyj~tego uchwalet nr 232/2022 Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 roku. 

I. Rodzaj zadania planowanego do dof'mansowania. 

Zgodnie z zalozeniami Rzetdowego Programu Odbudowy Zabytk6w, Gmina Baboszewo moze 
wnioskowae 0 udzielenie dofinansowania, kt6re zostanie przeznaczone na pokrycie wydatk6w 
zwietzanych 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 w art. 
77 ustawy tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytk6w, lub znajdujetcych siy w gminnej ewidencji zabytk6w, 
polozonych na terenie Gminy Baboszewo, kt6re moget bye realizowane w ramach srodk6w 
z Rzetdowego Programu Odbudowy Zabytk6w, przyjytego uchwalet nr 232/2022 Rady 
Ministr6w z dnia 23 listopada 2022 roku. 

Ogloszony nab6r uzupelniaj~cy stanowie bydzie podstawy do wylonienia zadafl, kt6re Gmina 
Baboszewo, po ich pozytywnej weryfikacji, zglosi do dofinansowania w ramach ogloszonego 
Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

W przypadku otrzymania przez Gminy Baboszewo dofinansowania w ramach w/w Programu 
na realizacjy konkretnego zadania z Wnioskodawc~ tego zadania zostanie podpisana umowa 
o udzielenie dotacji. 

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



III. 
1. 

Zasady skladania propozycji wniosk6w do dofinansowania: 
Wnioski naleZy skladac do Urz«du Gminy Baboszewo; 

2. Do zlozenia wniosku sluZy formularz, kt6rego wz6r stanowi zalq.cznik nr 1 do 
niniejszego ogloszenia; 

3. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) moze zloZyc wniosek 0 dofinansowanie w jednej 
z trzech kategorii: 
1) do 150 000 zlotych 
2) do 500 000 zlotych 
3) do 3 500 000 zlotych 

4. Wniosek naleZy zloZyc w Kancelarii Og6lnej Urzydu Gminy Baboszewo przy ulicy 
Warszawskiej 9a -lub przeslac drogq. pocztowq. przesylkq. poleconq. (rejestrowanq.) na 
adres: Urzq.d Gminy Baboszewo, ul Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo w terminie do 
dnia 21.03.2023 r. do godz. 15:00. 

5. 0 zachowaniu terminu decyduje data zlozenia wniosku bezposrednio w Kancelarii 
Og6lnej Urzydu Gminy Baboszewo lub wplywu (doryczenia) do Urzydu Gminy 
Baboszewo drogq. pocztowq.. 

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

z postanowieniami statutu lub innego aktu jestlsq. uprawnionale do reprezentowania 
podmiotu i zaciq.gania w jego imieniu zobowiq,zatl finansowych oraz zawierania um6w. 

8. Do wniosku naleZy dolq.czyc: 
1) Dokument potwierdzajq.cy wpis do rejestru zabytk6w, 0 kt6rym mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami lub znajdujq.cym 
siy w ewidencji zabytk6w wskazanej wart. 22 ustawy. 

2) Wypelniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si« 0 pomoc de 
minimis, 

3) Kopie wszystkich zaswiadczen 0 pomocy de minimis, jakie otrzymal w roku, w kt6rym 
ubiega siy 0 pomoc, oraz w ciq.gu dw6ch poprzedzajq.cych go lat, alba oswiadczenia 
o wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, alba oswiadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

4) Oswiadczenie 0 poniesionych kosztach. 

IV. Zasady wyboru wniosku: 

1. Zlozenie wniosku w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 0 naborze uzupelniajq.cym. 
o dacie zlozenia wniosku decyduje data wplywu do Urz«du. 

2. Wniosek podlega sprawdzeniu pod wzgl«dem formalnym przez W6jta Gminy 
Baboszewo. Wnioskodawcy przysruguje mozliwosc uzupelnienialkorekty wniosku. 

3. Wnioski 0 przyznanie dotacji opiniuje Komisja Oceniajq.ca powolana przez W6jta Gminy 
Baboszewo. 

4. Przy opiniowaniu wniosk6w przez Komisjy Oceniajq.c,! zastosowanie maja nastypujq.ce 
kryteria: 

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



2) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego z uwzglydnieniem jego wartosci 
historycznej, naukowej lub artystycznej - od 1 do 3 pkt; 

3) dostypnose zabytk6w dla spolecznosci Gminy Baboszewo, znaczenie zabytku jako 
atrakcji turystycznej i mozliwose zwiedzania - od 1 do 3 pkt; 

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

5. Maksymalna liczba wniosk6w, jakie mog~ bye zlozone przez Gminy Baboszewo 
w ramach Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w, wynosi dziesiye. W przypadku 
wplywu wiykszej ilosci wniosku lub wniosk6w, kt6re uzyskaly identyczn~ oceny Komisji 
Oceniaj~cej 0 zakwalifikowaniu wniosku do Programu Polski Lad decyduje data zlozenia 
wniosku. 

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

7. Wnioski zlozone po terminie oraz wnioski niespelniaj~ce wymog6w niniejszego 
Zarz~dzenia pozostawia siy bez rozpoznania bez wzywania do ich poprawy lub 
uzupelnienia. 

8. Zlozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji. 

9. Warunkiem koniecznym przyznania dotacji i podpisania umowy z Wnioskodawc~ 
wylonionym w naborze jest uzyskanie przez Gminy Baboszewo dofinansowania w ramach 
Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

V. Warunki umowy 0 uzyskanie dotacji: 

1. Dotacja moze bye przyznana wyl~cznie na realizacjy zadan, dla kt6rych na dzien zlozenia 
przez Gminy Baboszewo wniosku 0 dofinansowanie z Rz4dowego Programu Odbudowy 
Zabytk6w nie ogloszono postypowan maj~cych na celu wylonienie wykonawcy lub 
wykonawc6w 

2. Przyznanie dotacji nas~pi po otrzymaniu przez Gminy Baboszewo wstypnej promesy 
sfinansowania zadania w ramach Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

3. Udzielenie dotacji nast~pi 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~ a Gmin~ Baboszewo. 

5. 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. 

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~ane, a w szczeg61nosci moze stracie dofinansowanie. 

8. Dotacja moze zostac przyznana do wysokosci srodk6w uzyskanych w ramach 
dofinansowania uzyskanego w ramach Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

9. Ostateczna kwota dotacji moze bye inna niz wnioskowana. 



10. W przypadku 0 1ct6ryrn rnowa w ust.9 wnioskodawca zobowiqzany jest pokryc ramicy 
kosztaw porniydzy kwot'l uzyskanego dofinasowania, a rzeczywistyrn kosztern realizacji 
inwestycji. 

VI. Rozstrzygni~cie naboru wniosk6w: 

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

VI. Postanowienia koncowe 
1. Dodatkowe informacje na tern at naboru rnoma uzyskac pod numerern telefonu 23/6611091 

wew. 25 u Pani Aleksandry Chojnowskiej. 
2. Wnioski 0 dofinansowanie zlozone po dniu 21.03.2023 r. me byd'l rozpatrywane. 

, 
WOJT 

mil' 1m. BogdanJan~Ski 





Zahlcznik nr 1 
do ZarZlldzenia Nr 0050.38.2023 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 17 marca 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 UPOW AZNIONEJ DO KONTAKTU 

ImiC(lImiona: 

Nazwisko: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

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

DANE 0 ZABYTKU 

Nazwa zabytku (adres): 

Nr w rejestrze/ewidencji zabytk6w 

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

Wlasciciele 
(nalety wymienic wszystkich) 

Numer KsiC(gi Wieczystej Nr ...... ..... ............ ... ........ ... .... 
(w przypadku zabytk6w nieruchomych) Prowadzonej przez Slld Rejonowy w .. ...... .. . .. .. .. .... .. . .... 



Znaczenie zabytku dla dziedzictwa 
kulturowego z uwzgletdnieniem jego 
wartosci historycznej, naukowej lub 
artystycznej, dostetpnosc zabytku dla 
spolecznosci Gminy Baboszewo, 
znaczenie zabytkujako atrakcji 
turystycznej i mozliwosc zwiedzania 
(kr6tki o[!is zaby tku) 

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 pozyskac 
Dofinansowanie z Programu. Nie nalety 
wpisywac w tym potu zdan 
wprowadzajqcych, okreSienia watnosci 
inwestycji, czy tet uzasadnieniajej 
celowosci. 
Nazwa inwestycji musi bye konsekwentnie 
powtarzana we wszystkich dokumentach.) 

Opis inwestycji 
(opis inwestycji (max. 2500 znak6w - bez 
spacji) - nalety tu wskazac najwatniejsze 
iriformacje charakteryzujqce Inwestycj~ 
np. wskazanie dzialan planowanych w 
ramach realizacji inwestycji. Nie nalety 
powtarzac w tym polu nazwy inwestycji 
wpisanej wczeSniej w polu "Nazwa 
inwestyq i ". Inwestycj~ w tym polu nalety 
opisywae haslowo bez zdan 
wprowadzajqcych typu: "Chcielibysmy 
zglosie do dofinansowania ", "Inwestycja 
ma wielkie znaczenie dla ... " ifp.; na/ety 
opisac stopien zaawansowania prac 
przygotowawczych.) 

Czy dla Inwestycji sporz'!dzono 
dokumentacjet projektow,! 
(wpisae TAK, NIE, ROZPOCZI$TO 
PROCEDURI$, NIE DOTYCZy) 
Czy dla inwestycji uzyskano 
pozwolenie organu ochrony zabytk6w 
na prowadzenie prac przy zabytku 
(wpisac TAK, NJE, ROZPOCZI$TO 
PROCEDU~, NfE DOTYCZy) 
Czy dla Inwestycji uzyskano 
pozwolenie na budowet/zaswiadczenie 
wlasciwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej 0 braku 
pods taw do wniesienia sprzeciwu 
w odniesieniu do zgloszenia rob6t 
budow lanych? 
(wpisac TAK, NfE, ROZPOCZI$TO 
PROCEDUR4, NIE DOTYCZy) 

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

do 12 miesietcy D 

powyzej 12 miesietcy D 



Przewidywany termin zakonczenia 
inwestycji: Idd.mm.mrl 
Przewidywana wartose inwestycji 
Oako wartoN: zadania inwestycyjnego 
przyjmuje si? calkowitq /qcznq wartoie 
wynagrodzenia J.rykonawcy za wykonanie PLN: 
zadania inwestycyjnego. w tym wartose 
ceny dostaw okreSlonych w umowie tub slownie zlotych: 
umowach majqcych na celu realizacj? 
zadania inwestycyjnego alba wartosci 
dotacj i.) 

PLN: 

Wnioskowana kwota dotacji slownie zlotych: 

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

Deklarowany udzial srodk6w 
wlasnych: slownie zlotych: 

co stanowi ......... % og61nego kosztu 
Najakiej podstawie podano wartose 
inwestycji 
- na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego 
- wlasna kalkulacja oraz badanie rynku 
uslug i material6w budowlanych 
- inne, jakie 
(wpisae w/asciwe) 

Oswiadczenia: 

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

2. Oswiadczam, ze rozpocz~cie post~powania zakupowego Gesli jest wymagane) nas~pi w term inie 
12 miesi~cy od daty udost~pnienia wst~pnej promesy dla Gminy Baboszewo w ramach 
~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w. 

3. W przypadku gdy wartose ostateczna zadania inwestycyjnego obj~tego dofinansowaniem 
z Programu, ustalona po przeprowadzeniu post~powania zakupowego wnioskodawcy, b~dzie 
wyzsza niZ jej wartose przewidywana we wniosku 0 dofinansowanie z Programu, zobowiq.zujy 
siy do pokrycia r6i:.nicy pomi~dzy wartosci~ przewidywan~, a wartosci~ ostateczn~, zwiykszaj,!c 
tym samym udzial wlasny w sfinansowaniu zadania. 

4. Oswiadczam, ze zostalem poinformowany/a 0 sposobie przetwarzania moich danych osobowych 
w ramach przeprowadzenia post~powania dotyc~cego udzielenia dotacji obj~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 zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (og6lne 
rozporz~dzenie 0 ochronie danych). 

(Miejscowo~c i data) (Podpis Wnioskodawcy lub osoby upowainionej do 
dzialania w imieniu Wnioskodawcy) 





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

1. Administratorem P aniJP ana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo 
(dalej: "ADMINISTRATOR"). z siedzib~: ul. Warszawska 9A. 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem moma siy kontaktowac pisemnie, za pomoc~ poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog~ e-mailow~podadresem:urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym moma siy skontaktowac pod adresern 
mailowym: iod@gminababoszewo.pI. 
3. PanilPana dane osobowe s~ przetwarzane na podstawie 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 zwi1¢ru z przetwarzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), oraz ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie grninnym; ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami oraz Uchwaly XLVIII.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. 
4. Przetwarzanie odbywa siy w celu realizacji zlozonego wniosku udzielenie dotacji z dofinansowaniern 
z Rz~dowego Programu Odbudowy Zabytk6w 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~u z realizacj~ obowi~6w lub uprawnien 
gminy wynikaj~cych z przepis6w prawa lub do wykonania okreslonych prawern zadan realizowanych 
dla dobra pubIicznego. 
5. Dane osobowe nie pochodz~ od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacji 
miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepis6w 
prawa, w tym w szczeg61nosci: do instytucji publicznych i innych organ6w administracji publicznej. 
8. Dane osobowe byd~ przetwarzane tak dlugo jak wynika to z przepis6w prawa (w szczeg61nosci 
dotyc~cych archiwizacji). Dane, kt6rych nie rna obowi~u przechowywac, byd~ niszczone 
niezwlocznie po zakonczeniu dzialania, ktorego dotycz~. 
9. Osoba, ktorej dane dotyc~ rna prawo do z~dania od Administratora dostypu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. 
10: Skargy na dzialania Administratora moma wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jezeli uzna PanilPan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbydne do realizacji wnioskow, jak rowniez 
moze wynikac z przepis6w prawa - brak podania danych moze uniemozliwic realizacjy wnioskow. 
12. Administrator nie przewiduje zautornatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Zapoznalaml Zapoznalem si~ z klauzul~ informacyjn~ dotycz~c~ przetwarzania moich danych 
osobowych. 

Idatal Ipodpisl 

Dzialaj~c w imieniu wlasnym wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych 
w postaci nr telefonu do cel6w kontaktowych oraz oswiadczam, ze mam swiadomosc, ii podanie 
nr telefonu kontaktowego jest dobrowolne oraz ze zgoda moze bye cofni~ta w kazdym czasie. 

Idatal Ipodpis/ 





Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sir: 0 pomoc de minimis 

Stosuje sit: do pomocy de minimis udzielanej na warunkach okreslonych w rozporzlldzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

A. fnformacje do~ce podrniotu, A1. Infonnacje ~ wsp6lniJ<a $p6lk1 cywIIn.J 

kt6remu ma byt udzlelona pomoc de lub 0Hb0wej wnloskuJilcqo 0 pontoc de mlnlmfs 
w zwl,rku I dllafalnucl, prow~dlOmtW tej 

mlnfmisll ap6teelJ 

~lld.n[kator l!odatkO~ NIP [dMlotu 

I I II I I I I I 1a~ kJeT:kator :datkEr~p wsr1ntke!' I I . I I. I . I . I 
I 
2) ImlS I nazwlsko albo nazwa eodmlotu 

I I 
2&) lmlS I naJWisko alba I18twa wspdlnlks 

I 
3) Adres miej$a zamleszkanll alba adrel sledzlby 
eodr/Jlotu 3a) Adres mleJsca zamlelJkanla alba adrti sledzlby wsp6lnlk 

I I I I 
4. Identyflkator piny, w kt6rej podmlot ena mleJsca 

z.amleszkanhl atbo ITt' 
I I I I I I 
5) forme prawne podmIcm/l 

0 ~omwopaMtwowe 

0 Jec:fnOO$Obowa ~ Sbrbu hMtwa 

0 jednoosobowll ~ jednosdd samorz"du ~lneco. w rozumleniu us&awy z dnL120 pvdnla 1991 r. 0 

JOIpod:arce komunalnej (DL U. 12011 ,. Nr .. po-. lU) 

0 sp6lka akcyjna atbo sp6Ika I QlrMictOl't4 odpowledzlalnoUf" w ltosuI'Iku dO ~ Sfcatb PtUtwa, ,ednostlul 
sanaorqdu bIfYtOt'Iainelo, przed~orstwo pat\stwowe Iub JednOOICIbowa sp4IkI Skarbll PtI1S'tW8 " 
podmlotaml, kt6re posladaJ;t upr.wnlenla -Ide, Ilk pmd$1fIblotcy ~w rozuinlenlu ~pb6w UstaW'y Z 

0 
dnla 16 Iuteao 2007 r. 0 odtronle k~ I konsumtntOw (h U. Nr SO •. .,.. Jll, Z p6tft~ 1m.) 
jednostka sektora flnaas6w pUblianydt w rozumlenlu przepl56w ustawy z dltia .27 slerpnfa 2009 r. 0 flnansach 
pubtIanydt (0&. U. z 2013 r. POI. 815, z p6fn. 1m.' 

0 Inba (podK JakaJ 

I I 
8) Wlelkojt podmlotu, JpCInia z ~kIem I do ~dzenla KomIsJl fUEl nt651,1lOW J dnIa 1.7 caerwca 2014 r. 
uariaJ,cqo niekt6re roduje pomOCY18 zpdne • rynI<klm ~rmvm 1111 ustoJowaniu .... 107 1108 Tralttatu (01. Un. 
UE L 181126.06.2014, m.lt' 
D rnikroprze",bfGrQ 

0 maty pnadsl~ 

0 'redni pnad$lQbIorat 

0 Inny pnedslt:blorta 

71lClase d~cI, qodnIe z ~daeftlem lady MfnlItr6w z dRla 24 arudnla 2007 r. 1111 sprawl. Polsldej Kluyflkac;jl 
Dzlablnokl (PKO) (Oz. U. Nr 251. poz. 1885, Z p6bt. PD.) C} 

I I I I I 
1
8

) rt11lnra rdmtotu 

- -I I I I I 
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" Powf4QnIa z tnny;nl "rleds""loIUmI~l 
Oy pomtedzy 9OdmIotem 8 Innyrnl ~orcamllstrilej .. powl.-nta PGlegaJI&Ce na tym, tr. . . ' . Out Ole .) Jeden pnedld.blarca poaiada w dru8Im wI~ praw atosu? 

b) jedeft przeds.,a ma prawG POWolal tub odwotat WI.moU cztonk6w o .... n ... Oak Dole 
QrqclJaJ.eeao klb nadzontJ_cieao InneCO praedsf4blol'q? 
c) )eden tnedtlltblorca me prawo wywfenIt domlnuJ4cy Wptyw ftalrmep pmd~'orq aaodJtie Dak Dnle 
z u~ ._arq ztym "rzedslltblOl'CllIub )RIO dokumentamintoiydelsk1ml7 

d) Jeden ~fon;a, kt6ty jest idccjonaliuaem tub wsp6fnIJdem Inneao pnedslltbJorcy Jub Jeao [Jwtc Dnle 
ll!donld8~ ~. 1 pofOZUmlenhlm a InnymI akcfonarluszaml, wspanlkeml'ub cdoftkaml teao 
przedsltblorcy,samodzlelnle kontroJuJe wftlcsza« praw Ifosu u tqo ~Iorcy? 

Dtak Dnle ii' przedslltblorca poJOStaj.e w JaJdmkolwlak zestosunk6w oplSanych powyteJ poprzez Jedneao 
k1nep przedIiI4b~ tub kItku luych przadthrbfotc6w? 

W pnypadku wnacenta przy~ JedN!J o4poWledzl ~ceJ. natety podat: 

., ldentyftbtar poditkowy NIP wsayn1d.cb powl¥arIych z 

I I 
~ przedsl4blorcOw 

b, ~ warto4t.~ CIa m1nImJs udJfetoneJ w bJU¥ym I I 
rob poctatkowymorpw dw6ch ~ tatach 
podatkowych wszystklm powllll8nym z podmfotem 

1IttM""'lorcom-1 

to, Infotmacja 0 utworzenlu wnloskodawcy w wynOtu podzfafu kuIeao przad~ tub poqezema z Innym 

przedsltbtorc-. w tym prz., prJe. fMeao pnedst4blortY 
OV podmlOt \AI cJuu bleqce,o rUku podat/Iowep oruw oItresle dw6eh poprzedzaJ,eych lat podatkowych: 
a) powstaf _~ ~aen/a slclnnych p~bJorc6w7 Dtak []nie 
b} praJ,,'nneao pftedslltblon:,? Dak Die 
¢) pow$t8t w wYnIku pocIlilHu in.,. ptIIIdtlltbforcv? D ak Ollie 
W pnypadku IUftacaen'a odpowied:d twlerdqceJ w lit. a) fub b) naWy podat: 

I 

• 

I 
a) (dentyfttcator podatkoWy "1ft wnyst~ potCCZonym IUb 
pnetttYdt przedsl4blotc6w . . 

b, .... wartoU pomoey d. minimis udzfeloneJ w blet.,cym I I 
roJcu pocIatkowym om w dw6ch ~cych Iatach 

. podatkowydi wszystldm pof,c:zcmym !tAb przeJ4tym 

~biorcom·' 
W p...",adku zunaaenia odpoWIedzI twierdlltcel w lit. c) nalety pocW: 

a' ldentyflkatorpodatkowy NIP ~1oJ'cy pned I I I I I I I I I I I podzIatem 

b)~. wa~t PQl!IOCV de .mlrtl. ucf.defoneJ W bJebtcyrrl I I 
roJcu podatkowym oraz w dw6dt ~ Jatach 
podatkowych pnedsl4biorcy Istn~u pned podzlafem 
lilt odnIes"":"u do cfzIatainoRl przefmGwanej ptZft podmtotl) 

JUII n18 lest moillwe ustalenle. jalca c:qH pomocy de minimis uzyskaneJ prm j!IrZItd_io~ pned podziatem 
przenacr.ona byte na dzIataInoU prz_ pnez podmtot. nate'" podat: 
... "czn, warto.t pomocy de minimis udlietonej w bl .... c:ym I 
roku podadu.wym om w dw6dl poprndzaRcYth latach 

I 
ped8tkowych przadsI.blor~ prud podzlateml) 

... wartoU kapttatu pnedsl,blorcy praed podzIatern (w PLN) I I 

... wartoU kapltatu poclmlotli na moment podzIatu ,W PLNI I I 
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B. Informacje dotyCzClce sytuacJi ekonomkzneJ podmtotu, kt6renwma bye uctzfelona 
pOn1OC de mlnhnls9

) 

1, Oy poc:tmiot spefnla luyterfa kwallftkuJ~ 10 do obl,cIa ~powanlem upadtoKlOwym? 

2' Czy podmlat ..... cy pn~ ifUlym All mlkro-, maty Iub 'rednl zna,Jduk skj w sytuseJi 

(OrWIJ nfi fYbIact. kwallftkuRt» ska do oceny kr~J .11117. 

5) Czy w adnleslenlv do olnsu ostatnlc:b Slat popnecbaj~ dzIed wvst1Pf8nIa z wnlGSldem 0 

udzIelenle pomocy. minimis: 
a) podmlot odnotowuje FOSftlICe straty? 

b) obtoty podmlotu maleM? 

Dtak 
[]tak 

e) zwll;kszenlu utegaR zapeSYPodmfotu I .. n1ewykonystany Dtak 
potanqat do ~de&enla USIuI1 
ell podmIot Ina nadwyiJd prodllkc.filll} . [Jta!c 
e) amnJelsza 51, przeptyw §todl6w fInansowycIt? 

f) z~'" suma radft .. podmIotu? 

h) warto4C a1ctyw6w .ette podmIotu zmnIejAa -14 lub Jest 
zerowa? 

I, zatstnlafy Inne okoUcznokl wsIwu"ce na tntdnokl w 
zakrftte plynnokl ft~ 
JefII tak, naleiy wskaza4 jaid.: 

[]tak 
Dtak 
Oak 
Out 
Dut 
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C,, lnformacje dotycz'lte dilafalnokl gospodarczej prowamoneJ pnez podmiot, 
kt6remu rna ·bye udzlelona pomoc de mfntmls 

. Czy pcidmIot. kt6nimu ma byt udlletona pomoc de mtnImfs, prowad:d dztal~t: 

1) \II sektonte rybOl6wstwat akwakllltaryu,? Otak []me 
2) w dziecbI"" produkcjf podstawowej procIukt6w roInych wymtenIoayeh W labtcmlku I do Dtak Dnle 
TNIctatu 0 flilAkc:jonowanlu lhtIl &uropeJsJcJeJ? ' 

J) w Cfzficblhfe praetwartanJa I wprowadzanJa do ~ produkI6w roI_ wymlenionyc:h w [}ak onle 
af\mnfku I do Tnlictat\l-o funkc:jon~Unll EuropeJsIdeJ? 
4) w llelCtone droflOwe,o ttaMPtil1U tow.4w? Otak onie 

Jeffl tall, to f2I/ wnl05kowana pomoc btdzle ptZem8CZOna na naDycle pofazddw Otak Dnle 
'wYko~nych do 6wJactcz.nfa" Wl8kresle drocoweJO trMsportu toWar6w? 

5)Czy wntoaowan. pomoc de mtnlmls tirmnaaone ~ na dllafelnoU WIbzaft4 VI pkt 14? Dak Onle 
6, W przypadku zatnaczenla odpowledzl twlerdqceJ W pkt 1,2 rub 4 uy Dpewniona 1est Qtak Dnle 
~n~radMmkowa1l) un~~ przen .... na wskaaen,w tvdIpunktach Onle doI;yay dzlatalnoat ko~d wynfkaMcych % vzysbneJ pomoey de mlnlmts (w}ald spos6b)? 
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D. InformacJe dOtyCl~ pomocy otr%Y~ w odnlesiemu do tyeh samych k05zt6w, 
,.a pokryde kt6rych rna byt przeznacrona wnioskowana pomoc de minimis 

Czy wnlo$kowal'ia POmGI: de mlntm.1s zostanle pmtZMCZGM na pokrytie daJIl.c:ydl st, 
lldentyflkowa~ kom6W? 

Oak Onie 
Jdll tal<,. cry na pCikryde tych samych koutdw. I;) ktOrych. mowa powyiej, podmlDt otnymal []talc ·Ot1fe 
pomoe lnnq nl1 pomoc: cle mtnlmts.? 

Jelll tate, nate1y wypelnl~ ponlmot tabef4141 W oclnlaslenlu do ww. pomocy Innej nit de minimis ora~ pomocy cte mlntmts na 
te same komy • 

.!I 
Ii: 

I 
II 

I II» 

a. 

i I .a 

f 
lit 

r 
I I ! 

I! ~ E 
2 

j i ot 

I I .a ... 1'1'1 

J! f c 

i ~ 

I i I 
fO! i -& g 

0 , 

E 

jl ' t l eo.! 

It ( PI 

.9- " '" If! .. lit II» ,... III C7I ~ 
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Jetelt w tabeU Wykatano o~ pomoc Inn, nit pomoc de mlnimts, naletv dodatkowo wypetni~ 
pkt 1-8 ponita,: . 
1) opfs ~wzltcla: 

2) ItOuty kwallfitw1,ce 514: do oh14da JlOmoet w wartotd nomlnafnej I zdystcontowanel orR IdI rodzaJe: 

I I 
~I maksymalna dopunczalna Intensywn6tt pomoly: 

I I 

I 
4) IntensywnoU pom.ocy jut udzlelonej 'II ~ z koRtaml, 0 Ict6rych mowa 'II pkt 2: 

I 

I 
~J~~~.p~~~ 

I I 
6) eele, kc6te malt byf osiUtll~te 'II ~u z ,...nzllflJ4przeds~.cla: 

I I 
7) etapy .... llzacll pned$l~wdltcia: 

I I 
8) data Rlzpocq. II.k~enfa reducJl prads~": 

I I 
E. Informacje doty~ce fHOby upowainionej do przedstawlenfa lnformacji 

tmIe I naiiIIIskD Numer NIefonu 
I I I I 
I 
Stanowlslca stuibowe Data I podpls 

I I I 
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) W przypadku gdy a pamae de minimis wnioskuje wsp61nik spOlki eywilnej, jawnej alba partnerskiej alba kamplementarlus> spOlki komandytowej alba kamandytowa 

akeyjnej nieb~dijey akejonariuszem, w zwiqzku z dzialalnaseiij prowadzonq w tej sp61ee, w formularzu podaje si~ Informacje datyczijce tej spOlk!. W przypadku spOlki 

fywilnej nalezy padac NIP tej sp61ki, nazw~, pod jakq sp61ka funkcjonuje na rynku, araz miejsce prowadzenia dzialalno~el, a w przypadku braku nazwy i miejsca 

prowadzenla dzialalnasellmlona I nazwlska oraz adresy wszystkich wsp61nlk6w tej spolk!. 

~ ) Wypelnia si~ wylqeznie w przypadku, gdy 0 pomoc de minimis wnioskuje wsp61nik spOlki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spOlki 

omandytowej albo komandytowo-akeyjnej nieb~dqey akejonariuszem, w zwlqzku z dzialalnoSciq prowadzonq w tej spOlee (podaje si~ informaeje dotyczijce tega 

wspolnlka albo kamplementanusza). 

~ ) 0 lie pasiada identyflkator podatkowy NIP. 

4) Wplsuje sl~ sledmiocyfrowe oznaczenie nadane w spas6b okreslony w rozparzqdzenlu Rady Mlnlstr6w z dnla 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg610wych zasad 

prowadzenla, stosawania i udast~pnianla krajawego rejestru urz~dowega padzlalu terylorialnego kraju oraz zwiqzanych z tym obowlqzk6w organ6w adminlstracji 

zqdowej I jednostek samorzijdu terylorialnego (Oz. U. Nr 157, poz. 1031, z potn. zm.). Lista identyflkatorow gmln znajduje sl~ na stronie Internetowej 

http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanle_sprawozdan_z_wykorzystaniem_apllkacjUhrimp.php. 

5) Zaznacza sl~ w/aseiwq pozycj~ znakiem X. 

) Podaje sl~ klas~ dzlalalnoscl, w zwlijzku z kt6rq podmlot ubiega sl~ 0 po moe de minimis. Jeieli brak jest moiliwosd ustalenla jednej taklej dzlalalnakl, podaje si~ klas~ 

I'KO tej dzialalnosci, ktara generuje najwi~kszy przych6d. 

P) Za powiqlane nie uwaia si~ padmiatow, w przypadku kt6rych pawiqlanie wyst~puje wylqcznie za pasrednietwem arganu publleznego, np. Skarbu Paristwa, jednostkl 

~amorzqdu terylorialnego. 

~ ) Podaje si~ wartost pomocy w euro obliczanq zgodnie l art. 11 us!. 3 ustawy z dnia 3D kwietnia 2004 r. 0 post~powaniu w sprawach dotyczqeyeh pomocy publieznej, 

rozponqdzeniem Rady Ministrow wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz wlasciwyml przepisami unijnym!. 

9) Wypetnia sl~ jedynle w przypadku padmlat6w, kt6rym ma byt udzielana pamae de minimis, do abliczenla warlosel ktarej kanleezne jest ustalenle Ich stapy 

efereneyjnej (tj. w farmle takiej jak: poiyezkl, gwaraneje, adroezenla, rozloienla na raty), z wyjqtklem padmiot6w, kt6rym pamoe de minimis ma bye udzlelona na 

podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. 0 por~ezeniach i gwarancjaeh udzielanyeh przez Skarb Paristwa oraz nlekt6re osoby prawne (Oz. U. z 2012 r. poz. 657, 

p6in. zm.) araz b~d~eyeh osobaml fizycznymi, ktorzy na dzien zloienia Informaeji okreslonyeh w nlnlejszym rozporzqdzenlu nie rozpaez~1I prowadzenla dzialalnosel 

~ospodarczej. 
0) Deena kredytawa B- aznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolnosc do obstugi zobowiqzan Istnleje jedynle przy sprzyjajijeyeh warunkach zewn~trznyeh. Pozlom 

odzyskanla wlerzytelnosel w przypadku wyst~plenla nlewyptaealnakl jest srednllub nlskl. 

11) Ootyczy wyI~eznie producent6w. 

12) Obj~tych rozporzqdzenlem Parlamentu Europejsklega; Rady (UE) nr 1379/2013 z dnla 11 grudnla 2013 r. w sprawie wsp61nej arganizacjl rynk6w produkt6w 

rybol6wstwa i akwakultury, zmieniaj~cym rozporzqdzenla Rady (WE) nr 1184/2006 I (WE) nr 1224/2009 oraz uehylajqcym razporzijdzenle Rady (WE) nr 104/2000 (Oz. 

Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. I). 

13) Rozdzielnosc raehunkowa akreslonej dzialalnosel gaspodarezej pol ega na prowadzen;u odr~bnej ewideneji dla tej dzlalalnosel gaspodarezej oraz prawidtowym 

pr2yplsywan;u przychod6w I koszt6w na padstawie konsekwentnle stosowanych I majijeych oblektywne uzasadnienle metod, a takie okreslenlu w dokumentacjl, 0 

t6rej mowa wart. 10 ustawy z dnla 29 wrzesnla 1994 r. 0 rachunkawosci (Oz. U. z 2013 r. paz. 330, z p6in. zm.), zasad prowadzenla odr~bnej ewldenejl oraz 

metod przypisywania koszt6w I przychod6w. 

14) Wypelnla si~ zgodnie z Instrukcjq wypelnienla tabell w ez~sei 0 formularza. 
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OSWIADCZENIE 0 OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

(piecz~c nagt6wkowa) 

SWiadomy odpowiedzialnosci karnej za skladanie fatszywych zeznan, wynikajqcej 
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Oz. U. z 2022 r. poz. 
1138 z pozn. zm.) 

OSWIADCZAM 

ie w ciqgu biezqcego roku podatkowego oraz dwoch poprzedzajqcych go lat 
kalendarzowych w/w otrzymat/a1 nie otrzymat/a1 pomocy de minmis* w wysokosci 
ogotem: 

zt, co stanowi .................................. ........ . . euro. 

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

1 oA.powiednie zakreslic. 

DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO PODPISANIA OSWIADCZENIA: 

(imi~ i nazwisko) (stanowisko slui:bowe) (data) (podpis wraz z pieczE\tkq) 

* 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 
Europejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznan'l temu samemu podmiotowi 
gospodarczemu w ci'lgu biez'lcego roku podatkowego oraz dw6ch poprzedzaj'lcych go lat 
podatkowych, kt6ra l'lcznie z pomoc'l udzielon'l na podstawie wniosku nie przekroczy 
r6wnowartosci 200000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartosc 
pomocy jest wartosci'l brutto, tzn. nie uwzglydnia potr'lceii z tytulu podatk6w 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 
udzielajetcego udzielenia pomocy pomocy 

~omocy de minimis pomocy wzl weuro 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

DANE OSOBY UPOWAiNIONEJ DO PODPISANIA WYKAZU: 

(imi~ i nazwisko) (stanowisko stui:bowe) (data) (pod pis wraz z piecz~tk<v 


