
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/382/23 

Rady Gminy Sulików  

z dnia 27 lutego 2023r. 

 

Wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Sulików dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Sulików. 

A. WNIOSKODAWCA 

1. Nazwa i adres wnioskodawcy: ………………………................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

2. Konto bankowe wnioskodawcy (nazwa banku, nr konta): ……............................................................…… 

............................................................................................................................................................................... 

B.      DANE O ZABYTKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 

1. Nazwa zabytku (adres): ……………........................................................................................................….. 

............................................................................................................................................................................... 

2. Numer w rejestrze zabytków – wpis z dnia: …….........................................................................………..... 

............................................................................................................................................................................... 

3. Uzasadnienie (należy określić istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku dla 

gminy): ……………....................……..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

C.      TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA ZABYTKIEM 

(własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek 

zobowiązaniowy): 

1. Właściciele (należy wymienić wszystkich): …………………...................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

2. Numer Księgi Wieczystej (w przypadku zabytków nieruchomych) ……………...….…………….............. 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………………...............…………………………….......………............. 

D.      ZAKRES PRAC LUB ROBÓT ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI, O KTÓRĄ UBIEGA SIĘ 

WNIOSKODAWCA 

1. Zakres prac lub robót, na które ma być przyznana dotacja: ………......................................................……. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 



............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

2. Ogólny koszt prac lub robót objętych wnioskiem według kosztorysu inwestorskiego (brutto): 

…………............................................................................................................................................................ 

słownie złotych: ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

3. Wnioskowana kwota dotacji …………………………....................................................................………. 

słownie złotych: …………………………………….…...................................................................................... 

co stanowi ……….............% ogólnego kosztu. 

4. Udział środków własnych: …………………………..................................................................................... 

słownie złotych: ………………………............................................................................................................... 

co stanowi ……......…% ogólnego kosztu. 

5. Uzasadnienie celowości wykonania prac lub robót: …………….................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

6. Termin realizacji (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, zgodnie z harmonogramem): 

…………………................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

7. Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych 

organów udzielających dotacji: ………………………............................................................................................ 

…………………................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

…………………................................................................................................................................................... 



Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 

2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

2. Oświadczam, że rozpoczęcie postępowania zakupowego (jeśli jest wymagane) nastąpi w terminie 

12 miesięcy od daty udostępnienia wstępnej promesy dla Gminy Sulików w ramach Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków. 

3. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, 

ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość 

przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, zobowiązuję się do pokrycia różnicy pomiędzy 

wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu 

zadania. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

postępowania dotyczącego udzielenia dotacji objętej niniejszym wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

...........................................................    

(miejscowość i data) 

 

 

 

........................................................... 

podpis Wnioskodawcy lub osoby 

upoważnionej do działania w imieniu Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W SPRAWIE UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA PRACE 

KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH 

WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI 

ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SULIKÓW 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 

Sulików, adres e-mail: ug@sulikow.pl, tel. 75 77 87 288/289.    

-Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji 

korespondencji mailowej na adres: iod@sulikow.pl;  

-Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wnioskowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Sulików- na 

podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c), lit. b) oraz lit. e) RODO oraz ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także Uchwały 

Nr XLVII/382/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego  2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie 

Gminy Sulików, 

- Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wszczęcia postępowania. 

- Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania i do 

zakończenia okresu archiwizacji. 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania (przy czym przepisy odrębne 

mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z art. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Urząd Gminy Sulików. 

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/em 

poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. 

 

 

 

……………………………………………… 

podpis osoby której dane dotyczą 

 
 


