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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  
z dnia 08.02.2023 r.  

  

Informacja  

o zamiarze podjęcia współpracy 
w związku z ogłoszeniem z dnia 08.02.2023 r.  

  
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I ZGŁOSZENIODAWCY:  

 

A. DANE O ZABYTKU 

1. Nazwa zabytku: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Nr w rejestrze/ewidencji zabytków: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Data wpisu do rejestru/ewidencji: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Dokładny adres zabytku: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
5. Opis stanu zabytku: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości 

historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla mieszkańców Gminy Zawonia (krótki opis) 
 

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

 
7. Tytuł do władania zabytkiem (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ……………………....................................................... 
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B. ZGŁOSZENIODAWCA  
 

1. Imię i nazwisko / nazwa 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres / siedziba zgłoszeniodawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. NIP…………………………………………………………………………………….. 

4. REGON .............  ... ……………………………………………………………………… 

5. Forma prawna……………………………………………………………………………………………………. 

6. Osoby uprawnione do reprezentowania zgłoszeniodawcy: …………………………………………………. 

7. Tel kontaktowy:………………………………adres e-mail ………………………………………………… 

 

C. UZYSKANE POZWOLENIA: 

1. Pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku: 

a) wydane przez: ................ …………………………….......................... 

b) numer: …………………………………………………………….. 

c) data  ....... …………………………………….. …………… 

 

2. Pozwolenia na budowę: 

a) wydane przez : .....................................  ...  ...........................................  

b) numer:  ............................  .........................................................  

c) data:  ......................................................................................  

 

 

II.  INFORMACJE O PLANOWANYM ZADANIU:  

 

A. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA I KOSZTY REALIZACJI 

 

a. Opis planowanego  zakresu rzeczowego zadania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Uzasadnienie celowości prac 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Ogólny koszt prac objętych zgłoszeniem: ………………………………………………PLN 

  (słownie: ………………………………………………………………………………………) 

  Dokument  na podstawie, którego dokonano wyceny wartości prac (kosztorys inwestorski, wycena itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Wnioskowana kwota dotacji:  

……………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
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         Wysokość dotacji, o jaką ubiega się Zgłoszeniodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac 

………….. %  (proszę wpisać %) 

 

B. TERMIN REALIZACJI: 

1. Planowany termin realizacji od .............................................do ………………………………… 

 
III. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW: 

Lp. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: DOŁĄCZONY NIE DOTYCZY 
1. dokument potwierdzający posiadanie przez 

zgłoszeniodawcę tytułu prawnego do zabytku                    (w 
przypadku, jeżeli jest kilku właścicieli to zgłoszeniodawca 
powinien dostarczyć pisemną zgodę wszystkich stron 
postępowania) 

 
 

  

 
 

  

2. pełnomocnictwo, jeżeli zgłoszeniodawca reprezentowany 
jest przez przedstawiciela 

    
3. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub kopię 

karty wpisu do ewidencji zabytków 
    

4. pozwolenie/opinie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na prowadzenie prac, które mają być 
przedmiotem dotacji 

 
    

5. pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub 
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy 
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym 

 
    

6. kosztorys inwestorski lub inna wycena w zależności od 
rodzaju planowanych prac 

    
7. oświadczenie o posiadaniu wymaganego wkładu własnego 

w wysokości nie niższej niż 2% kwoty wartości zadania 
inwestycyjnego 

 
    

8. informacja o pomocy publicznej otrzymanej w zakresie i na 
zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).  

 
    

 

 

IV. OŚWIADCZENIA: 

 Oświadczam, że w przypadku udzielenia dotacji pokryję pozostałą część kosztów zadania lub 
zapewnione zostanie ich pokrycie z innego źródła finansowania.  

 Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą (zgodnie z art. 233 k.k), oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje 
są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  

 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 
2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, szczegółowymi zasadami 
programu, trybem udzielania dofinansowania z programu oraz regulaminem naboru wniosków o 
dofinansowanie, 

 Oświadczam , że w odniesieniu do wydatków przeznaczonych do sfinansowania ze środków 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (poza udziałem własnym) nie otrzymał żadnych środków 
publicznych, ani innych form wsparcia, a w przypadku otrzymania dofinansowania z Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków nie będzie wnioskował o takie dofinansowanie w odniesieniu do 
takich wydatków. 

 Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie podjęto żadnych działań w kierunku wyłonienia 
Wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych objętych wnioskiem 

 Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma, że warunkiem do otrzymania dotacji jest posiadanie 
zadeklarowanego udziału wkładu własnego najpóźniej w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego 
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lub przyznania dotacji. 

 Oświadczam, że nie zalegam/my z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, 

 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Zgłoszeniodawcy: 

 
 
Miejscowość, data ……………………...……                                                        (pieczęć Zgłoszeniodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIACH DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 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 
RODO) oraz w związku ze złożoną do Gminy Zawonia Informacją o zamiarze podjęcia współpracy w zakresie 
złożenia wniosku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 

▪ w odniesieniu do Aplikacji Polski Ład służącej m.in. do obsługi i zaopiniowania złożonych Wniosków o 

dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ich przekazania do Prezesa Rady 

Ministrów jako dokonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy z Wnioskodawcą  – Bank 

Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7 (dalej: „BGK”); 

▪ w zakresie złożonej Informacji o zamiarze podjęcia współpracy w zakresie złożenia wniosku na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,                     

jej rozpatrzenia, ewentualnego wyboru i dalszej realizacji – Wójt Gminy Zawonia z siedzibą                     

w Zawoni,  ul. Trzebnicka 11, 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

▪ Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”), e-mail iod@bgk.pl; 

▪ Wójt Gminy Zawonia, iod@zawonia.pl oraz telefonicznie: +48 608294903, 
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonej Informacji                

o zamiarze podjęcia współpracy w zakresie złożenia wniosku, realizacji, w szczególności kontroli, audytu              

i sprawozdawczości, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz 

statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych  jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art.              

6 ust. 1 lit. b) c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”).  

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”),  

Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa oraz  Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia. 

6) Moje dane osobowe, będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie 

zawarcia i realizacji  współpracy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym w celu realizacji tej informacji, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem jej rozpatrzenia. 

8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.  

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                 

w rozumieniu art. 22 RODO. 

10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 
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