UCHWALA NR VIII/57/2019
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszaze rewitalizacji Miasta
Vl/foclawek

Na podstawie art,18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U. 22019r.
poz. 506) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 pa2dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz,U,
22018r. poz. 1398), na wniosek Prezydenta Miasta Woclawek

uchwala siq, co nastgpuje:

$ 1. Dla calego obszaru rewitalizacji Miasta Woclawek ustanawia sig Specjalnq Strefg Rewitalizacji,
zwanqdalej ,,Strefq'.
S 2. W celu zapewnienia sprawnej realizacji pzedsiqwzig6 rewitalizacyjnych, o ktorych mowa w art. 15
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 pa2dziernika 2015 r, o rewitalizacji, ustanawia sig Strefq na okres 10 lat, od

dnia wejScia uchwaly w zycie.
$ 3, Okre6la sig szczegolowe zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegajqce na remoncie lub

i

pzebudowie oraz na prace konserwatorskie restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo6ci
niewpisanych do rejestru zabytkow dla wlaScicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomo6ci
polozonych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizaq| zwane w tre6ci Uchwaly zasadami, stanowiqce
Zalqcznik do niniejszej uchwaly.
$ 4. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

S 5, W zakresie, w jakim niniejsza uchwala pzewiduje udzielenie pomocy de minimis, jej pzepisy
obowiqzujqdo dnia 31 grudnia 2020 roku.

$ 6,

Uchwala wchodzi

Wojew6dztwa Kujawsko

w zycie po uplywie 14 dni od dnia

-

Pomorskiego,

ogloszenia

w

Dzienniku Uzqdowym

Uzasadnienie
Uchwalq Nr /rXX44/2017 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 marca 2017 r, w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji na terenie Miasta Woclawek (Dz.Urz. Woj. Kujawsko
Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. poz. 1552) okreSlono granice obszaru rewitalizacji. Obszar

-

ten polozony jest pomigdzy ulicami: Towarow4 Targow4 wzdlu2 Zielonego Rynku (do poludniowej
granicy dziatki nr ew. 81 KM 50), Kr6lewieckq (od poludniowej granicy dzialki nr ew. 78 wzdluz ulicy
Kr6lewieckiej do poludniowej granicy dzialki nr ew. 16, wzdlu2 zachodniej granicy dzialek nr ew. 16, 17,
18 KM 50), Zdufiskq (od zachodniej granicy dziatki nr ew. 20 vlzdlu? potudniowej granicy dziatek
nr ew. 21

i 161KM 50), Placem

Wolno6ci, wzdluz Bzeskiej (do poludniowej granicy dzialki nr ew. 56/2

KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy dzialki nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopemika,
Wyszyflskiego, GdafiskEoraz bzegiem zekiWisly na odcinku od ulicy Gdaflskiejdo ulicy Towarowej.
UchwalqNr XLVI/91/2018 Rady Miasta Wloclawek zdnialT lipca 2018r. zostal pzyjqty Gminny Program
Rewitalizacji Miasta Wloclawek na lata 2018-2028, w ktorym w rozdziale 12. ,,Ustanowienie Specjalnej
Strefy Rewitalizagi" pzywolanego dokumentu wskazano

,i2 na wniosek Prezydenta Miasta Wfoclawek,

Rada Gminy Miasta Woclawek, w celu zapewnienia sprawnej realizacji pzedsigwziqd rewitalizacyjnych
wynikajqcych z zapis6w GPR, podejmuje uchwalq w sprawie ustanowienia na obszaze rewitalizacji
Specjalnej Strefy Rewitalizacji obowiqzujqcej pzez okres 10 lat od dnia wej5cia uchwaly w zycie. Uchwala
ta stanowi akt prawa miejscowego.

Gl6wnq pzeslankq do objqcia obszaru rewitalizacji Specjalnq Strefq Rewitalizacji jest mozliwoSi
efektywnego wykozystania nanqdzi prawnych wskazanych w ustawie o rewitalizacji, ulatwiajqcych
wdra2anie pzedsiqwziqd rewitalizacyjnych w zakresie:
mo2liwoSci udzielania dotacji dla wlaScicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomo$ci
polozonych w Strefi e w zwiqzku z realizacjqpzedsiqvziqd rewitalizacyjnych,
prawa pierwokupu nieruchomoSci polo2onych na terenie Strefy,
ulatwienia w prowadzeniu polityki remontowej w odniesieniu do wspolnot mieszkaniowych z
udzialem gminy,
braku obowiqzku wptaty odszkodowafi do depozytu sqdowego w proceduze wywlaszczen
nieruchomo6ci polozonych na terenie Strefy,

mozliwoSci zaspokojenia roszczei majEtkowych dotyczqcych wlasno6ci nieruchomoSci
polozonych na obszaze Strefy objgtych pzedsiqwziqciami rewitalizacyjnymi sluzqcymi
realizacji celu publicznego ptzez Swiadczenie pieniqzne lub nieruchomo6d zamienn4

ulatwienia

w

ustalaniu stron

i wyja6nianiu stosunkow wlasno6ciowych

na obszaze

rewitalizacji,

mozliwo$ci podwy2szenia oplaty adiacenckiej

do

75o/o

w pzypadku wzrostu warto6ci

nieruchomo6ci na terenie SSR,

i

eksmisji na czas wykonywania robot budowlanych
najemcow lokaliwchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy na obszaze Strefy,

ustalenia zasad pzeprowadzek
preferencji

w

zam6wieniach publicznych

dla ofert spoldzielni socjalnych i

organizacji

pozazqdowych, uwzglqdniajqcych aktywizacjq zawodowq mieszkahcow obszaru SSR,

bonifikaty pzy spzedazy nieruchomoSci polo2onych na terenie Strefy,
pzeznaczenia ich na cele zgodne z GPR.

w

pzypadku

Obowiqzywanie ww. nazqdzi na obszaze SpecjalnejStrefy Rewitalizacji niezalehy od wpisu w uchwale

o ustanowieniu SSR, lecz wynika z mocy obowiqzujqcej ustawy o rewitalizacji. Dlatego niniejsza uchwala
nie musi zawieraeszczegolowych zapisow dot. zakresu pzysluguj4cych w SSR uprawniefi.

Nazgdzia dedykowane Specjalnej Strefie Rewitalizacji ulatwiajE kompleksowe, sp6jne i zintegrowane
prowadzenie procesu zmian w obszaze rewitalizacji Wloclawka, kt6rych celem jest wyprowadzenie
obszaru ze stanu kryzysowego. Ponadto pzewidziany w niniejszej Uchwale system dotacjido remont6w

dla wla6cicieli lub uzytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci polozonych na obszaze Strefy (Zalqcznik
do niniejszej Uchwaly), stanowi silny impuls oraz zachqtq do zmian w pzestzeniobszaru rewitalizacji.
Zgodnie z art, 35 ust. 2 Ustawy z dnia 9 pa2dziernika 2015 r. o rewitalizacji wymaganym do szczeg6lnej

identyfikacji nazqdziem

w pzedmiotowej Uchwale sq szczeg6lowe zasady udzielania pzez

gming

dotacji w wysoko6ci niepzekraczalqce! 50% naklad6w koniecznych, dla wlaScicieli lub uzytkownik6w
wieczystych nieruchomoSci polozonych na obszaze Strefy, ktore zostaly okre6lone w Zalqczniku do
niniejszej Uchwaly.
Dotacja mo2e zostad udzielona na wykonanie:

1)
2)

robot budowlanych polegajqcych na remoncie lub pzebudowie,
prackonsenruatorskich irestauratorskich wrozumieniu

art,3 pkt6

i7 ustawyzdnia23

lipca

2003 r, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.22018 t. poz.2067) w odniesieniu
do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow,
jezeli wnioskowane dzialania slu2q realizacji pzedsigwziqd rewitalizacyjnych, o ktorych mowa w art. 15
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 pa2dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.z2018t.poz.1398).
Wysoko6d udzielonej dotacji bqdzie uzale2niona od zakresu pzewidzianych prac

i

moze wynosi6,

zgodnie z Zalqcznikiem do nin iejszej Uchwaly:
,,lnwestycja z klasq'- 50 % nakladow koniecznych, na prace lub roboty, dotyczqce tylko czqSci
wspolnych budynku, zgodnie z $ 7 pkt 1 zasad,
,,Remont krok po kroku" - 30% naklad6w koniecznych, na prace lub roboty, dotycz4ce tylko
czq6ciwspolnych budynku lub lokali uslugowych, zgodnie z $ 7 pkt 2zasad,
,,Witryna +"

-

30% nakladow koniecznych, na prace lub roboty, obejmujqce opracowanie projektu

budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny i reklamy lokalu uslugowego, zgodnie

z$7pkt3zasad,
,,Historia siq oplaca"

-

50% naklad6w koniecznych, na prace konsenruatorskie i restauratorskie,

wymienione w arl.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami,

dotyczy budynkow ujqtych

w

Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Woclawek, zgodnie

z $ 8 zasad.

Niniejsza uchwala poddana byla od 26 lutego do 21 marca 2019 roku konsultacjom spolecznym, kt6re
mialy na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji zmian jej zapis6w. Konsultacje
pzeprowadzone byly w nastqpujqcych formach:
spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacjiw dniu 5 marca 2019 roku w Starej Remizie

pzy ulicy Zabiej

8,

cyklu spotkan zorganizowanych w kawiarni obywatelskiej ,,Srodmie6cie Cafe" 26 lutego, 12marca
i 19 marca 2019 roku,

zbierania uwag w formie papierowej ielektronicznej,
zbierania uwag w formie ustnej.
Dodatkowo protekt uchwaly pzekazano do konsultacji i opiniowania nastqpujqcym podmiotom: Uzqd
Ochrony Konkurencji i Konsument6w, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo lnwestycji
i Rozwoju oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionow,

W procesie konsultacji projektu Uchwaly zostalo zlozonych 25 uwag, z ktorych 13 wplynqlo na ksztalt
pzedlo2onej Uchwaly.

Zalqcznik
do uchwaly Nr Vlll/57/2019
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Zasady
udzielania dotacji na roboty budowlane polegajqce na remoncie lub pzebudowie
oraz na prace konsenruatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo6ci niewpisanych
do rejestru zabytk6w dla wla6cicieli lub uiytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci pofoionych
w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

ROZDZIAL

I

Pzepisy ogolne
S 1. 1. Z budzetu Gminy Miasto Wloclawek, moze byd udzielona dotacja na wykonanie:

1)
2)

na remoncie lub pzebudowie, zwanych dalejrobotami,
prackonsenuatorskich irestauratorskich wrozumieniu art.3 pkt6 i7 ustawyzdnia23lipca
2003 r, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz, 2067),
robot budowlanych polegajqcych

w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow, zwanych dalej pracami,
jezeli
wnioskowane dzialania sluzq realizacji pzedsigwziqc rewitalizacyjnych wynikajqcych z Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Woclawek na lata 2018-2028.
2. Lqcznqkwotg dotacji przeznaczonych w danym roku budzetowym na ten cel, okre6la ka2dorazowo
uchwala budzetowa,

3. Dotacja moze byc udzielona na zakres robot i prac, o kt6rych mowa w ust. 1, pzewidzianych
do realizacjiw danym roku budzetorrym, w ktorym nastqpuje udzielenie dotacji lub stanowiqce zamkniqty
etap zadan ia wieloletniego,

4. Dotacja pzyznawana jest w

wysokoSci faktycznie poniesionych kosztow kwalifikowanych,
pomniejszonych o rozliczony podatek VAT.
5. Do dotacji na roboty lub prace stosuje sig odpowiednio pzepisy ar1.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami(Dz. U.22018 r., poz. 2067).

2, 1. Dotacja, o ktorel mowa w $ 1 ust. 1,moze by6 udzielona podmiotowi posiadajqcemu tytul prawny
do nieruchomo5ci, wynikajqcy z prawa wlasno5ci lub u2ytkowania wieczystego, zwanym dalej
S

wnioskodawcq.

2,

Dotacja udzielona wnioskodawcy prowadzqcemu dzialalno66 gospodarcz4 w tym dzialalnoSc
w zakresie rolnictwa lub rybolowstwa, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozpozqdzenia Komisji
(UE) nr 140712013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
w rozumieniurozpozqdzenia Komisji (UE) nr 140812013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
arL 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektoze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r,) i w rozumieniu rozpozEdzenia Komisji (UE) nr 71712014

i

z dnia 27 czerwca2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektoze rybol6wstwa i akwakultury (Dz, Urz. UE L 190 z dnia 28 czerwca
2014 r.),
3. Wnioskodawca, o ktorym mowa w $ 2 ust. 2, do wniosku o udzielenie dotacji obowiqzany jest dolqczyc
informacjg o pomocy publicznej otzymanej pzed dniem zloZenia wniosku, spozqdzonq w zakresie

i wedlug zasad okre5lonych w pzepisach o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej,
w szczegolno6ci zobowiqzany jest do pzedstawiania:
1) wszystkich zaSwiadczefi o pomocy de minimis, jakie otzymal w roku, w ktorym ubiega siq o pomoc

2)

oraz w ciqgu 2 popzedzajqcych go lat podatkowych, albo oSwiadczenia o wielko5ci pomocy de
minimis otzymanej w tym okresie, albo o6wiadczenia o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
wszystkich zaSwiadczei o pomocy de minimis w rolnictwie i rybolowstwie, jakie otzymal w roku,
w ktorym ubiega sig o pomoc oraz w ciqgu 2 popzedzajqcych go lat podatkowych, albo o6wiadczenia
o wielko6ci pomocy de minimis otzymanejw tym okresie, albo o6wiadczenia o nieotzymaniu takiej

3)

pomocy w tym okresie,
informacji okre5lonych w rozpozqdzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji pzedstawianych pzez podmiot ubiegajqcy sig o pomoc de minimis (Dz. U. 22010 r. nr 53,

poz.312 ze zm.) albo w rozporzqdzeniu Rady Minishow z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji skladanych pzez podmioty ubiegajqce siq o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybot6wstwie (Dz, U. Nr 121, poz.810),

3, W celu rozpatzenia wnioskow o udzielenie dotacji, Prezydent Miasta Woclawek powoluje w drodze
zazqdzenia Komisjg do spraw oceny wnioskow o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegajqce na
remoncie lub pzebudowie oraz na prace konserwatorskie
restauratorskie w odniesieniu do
nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow dla wla6cicieli lub uzytkownikow wieczystych
nieruchomo6ci polozonych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Komisja sklada siq z pracownikow

S

i

wlaSciwych merytorycznie kom6rek organizacyjnych Uzqdu Miasta oraz radnych Rady Miasta Wloclawek

reprezentujqcych wszystkie kluby radnych.
S 4, W pzypadku niepzydzielenia w danym roku budzetowym wszystkich Srodk6w pzeznaczonych
na dotacje, Prezydent Miasta Woclawek moze w ciqgu roku budzetowego ogtosii dodatkowy nabor
wnioskow. Informacja o dodatkowym naboze zostanie podana do publicznej wiadomoSci na stronie

internetowej Uzgdu Miasta Woclawek orcz na tablicy ogloszen
co najmniej30 dni pzed wyznaczonym terminem naboru.

w Uzqdzie Miasta

Woclawek,

$ 5, Komisja, o ktorej mowa w S 3, dziala na podstawie regulaminu dzialania pracy Komisji do spraw
udzielania dotacji, ustalonego w drodze zarzqdzenia Prezydenta Miasta Woclawek.
S 6. O udzielenie dotacji w ramach Specjalnej Strefy

Rewitalizaqi na tg samq nieruchomoSc, na ten sam
zakres robot lub prac, mozna ubiegai sig ponownie po uplywie 5 lat od daty rozliczenia popzedniej
dotacji.
ROZDZIAL II

Zakres dzialaf objgtych dofinansowaniem
$ 7. Dotacja moze zostac udzielona na roboty w ramach programow w ponizszym zakresie:
1, ,,lnwestycja z klasq'- dotyczy tylko czqSci wspolnych budynku :

1)

2)

kompleksowa pzebudowa budynku z remontem element6w konstrukcyjnych oraz instalacji
wewngtznych (dzialania majqce na celu usunigcie zagroleniadla 2ycia i mienia),
generalny remont ze szczegolnym uwzglgdnieniem elementow konstrukcyjnych budynku onz
instalacjiwewngtznych (dziatania majqce na celu usuniqcie zagrozenia dla zycia i mienia).

2. ,,Remont krok po kroku"

1)

2)

- dotyczy tylko czqsci wsp6lnych budynku oraz lokali uslugowych:
remont poszczeg6lnych elementow konstrukcyjnych budynku oraz instalacji wewngtznych,
remont lub pzebudowa lokalu uslugowego (wgzla sanitarno-socjalnego, instalacji co., wentylacji,

instalacji elektrycznej, podlog, dostqpu
zewngtznej).

do lokalu dla os6b

niepelnosprawnych, witryny

3, ,,Witryna +" - obejmuje opracowanie prolektu budowlanego i graficznego witryny i reklamy lokalu
uslugowego oraz jego wykonanie.

$ 8.

- dotacja moze byc udzielona na prace konserwatorskie i restauratorskie,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

,,Historia siq oplaca"

wymienione w ar1.77

w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow.

$ 9, Pod pojqciem prac wykonywanych na czg5ciach wspolnych budynkow, z wylqczeniem S 8, nale2y
rozumiec:
1) prace budowlane pozwalajqce na eksploatacjg budynku,,

2)
3)
4)

prace instalatorskie na sieci wod,-kan, zgodnie z projektem technicznym do zaworow
odcinajqcych poszczegolne punkty pomiarowe, a w pzypadku kanalizacji do trojnika
umieszczonego w pionie pzed lokalem,
prace instalatorskie na sieci gazowej, jak w pkt 2 do zaworu odcinajqcego punkt pomiaru,
prace instalatorskie na sieci elektrycznej, jak w pkt 2 do zabezpieczenia wewngtznej instalacji
lokalu,

5)

prace instalatorskie na sieci centralnego ogzewania, jak w pkt
poboru energii wewngtznej instalacji lokalu,

6)

prace instalatorskie obejmujqce system odprowadzania wod deszczowych do kolektora

7)
8)

zbiorczego,
prace instalatorskie na sieci niskoprqdowejdo gniazda poboru w lokalach,
prace budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wokol nieruchomo6ci, w pelnym zakresie.

2

do zaworu odcinajqcego punkt

S 10. 1. Dotacja z budzetu Gminy Miasto Woclawek, moze byd udzielona do wysokoSci 50% naklad6w
koniecznych, na prace lub roboty, o ktorych mowa w $ 7 ust. 1,
2, Dotacja z budzetu Gminy Miasto Woclawek, moze byc udzielona do wysoko6ci 30% nakladow
koniecznych, na prace lub roboty o ktorych mowa w $ 7 ust. 2,
3. Dotacja z budzetu Gminy Miasto Wloctawek, mo2e byc udzielona do wysokoSci 30% nakladow
koniecznych, na prace lub roboty, o ktorych mowa w $ 7 ust. 3,
4. Dotacja z budzetu Gminy Miasto Woclawek, moze byc udzielona do wysoko6ci 50% nakladow
koniecznych na prace, o ktorych mowa w S 8.

$ 11.1. W pzypadku, gdy wnioskodawca na roboty lub prace otzymuje r6wniez inne Srodki publiczne,
kwota pzyznana z bud2etu Gminy Miasto Woclawek wtazz kwotami pzyznanymi na ten cel z innych
Srodkow publicznych, nie moze pzekroczyc 100 % nakladow koniecznych na wykonanie tych robot
lub prac.

Dotacja udzielona z budzetu Gminy Miasta Wloclawek, nie moze pzekroczy6 lqcznie 50%
pzedsiqwzigcia na danej nieruchomoSci.

2,

RozDztAL ill
Tryb skladania wniosk6w oraz zasady ich oceny
S 12. 1 . Skladanie i ocena wnioskow, odbywa sig w dw6ch etapach.

1) | etap -

skladanie informacji o zamiarze ubiegania sig o dotacjq na zakres robot lub prac

okreSlonychw$7i$8,

2)

ll etap

-

skladanie wnioskow o udzielenie dotacji.

2.Brakzlohenia informacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, nie wyklucza mozliwo6ci zlozenia wniosku
o udzielenie dotacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2.

mowa w $ 12 ust. 1 pkt 1, sklada sig do Prezydenta Miasta Woclawek,
formulazu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszych zasad.

$ 13, Informacjq, o ktorej
na

S 14. 1, lnformacjg o zamiarze ubiegania sig o dotacjq na prace lub roboty okreSlone niniejszymi
zasadami, sklada sig w terminie; od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia kazdego roku, popzedzaj4cego
rok, w ktorym dotacja ma byi udzielona.
2. Dla dotacji realizowanych w 2019 roku nie bgdzie pzeprowadzony etap, o ktorym mowa w 5 12 ust. 1
pkt 1)

$ 15, WaSciwy merytorycznie wydzial Uzqdu Miasta Woclawek, w terminie 30 dniod daty zakoficzenia

naboru informacji
wnioskodawcow

i

o

o

zamiarze ubiegania sig o dotacjq, dokona ich weryfikacji poinformuje
mozliwo$ci zlolenia wniosku o udzielenie dotacji, na formulazu okreSlonym

zalqcznikiem nr 2 do niniejszych zasad.

$ 16. Ogloszenie o naboze wnioskow, o kt6rych mowa w $ 12 ust. 1, pkt 2, nastqpi w terminie

14 dni

od daty zatwierdzenia budzetu Gminy Miasto Wloclawek na dany rok budzetowy,

S 1i.

Wnioski,

o ktorych mowa w $ 12 ust. 1 pkt 2 sklada sig do Prezydenta Miasta

na formulazu stanowiEcym zalqcznik nr 2 do niniejszych zasad,

Wloclawek,

w terminie okre5lonym w ogloszeniu

o naboze wnioskow.

$ 18, Wnioski o udzielenie dotacji, zlozone po terminie wskazanym w ogloszeniu o naboze wniosk6w,
o ktorym mowa w $ 16, pozostanq bez rozpatzenia.
$ 19. Zlozenie poprawnego pod wzglgdem formalnym wniosku o udzielenie dotacji, nie jest rownoznaczne

z jejprzyznaniem i nie stanowi gwarancji przyznania dotacji we wnioskowanejwysoko6ci.

$ 20. Komisja, o ktorej mowa w S 3, w terminie 60 dni od daty zakoiczenia naboru wniosk6w, dokona
oceny zlozonych wnioskow pzedstawi propozycje udzielenia dotacji na dany rok bud2etowy,
uwzg lqdn iajqc mozliwoSci fin ansowe G m ny M iasto Woclawek.

i

i

.Kahdy zlolony wniosek podlega ocenie formalnej pzez Komisjq wedlug nastqpujqcych kryteriow:
1) zlozenie wniosku w terminie, o ktorym mowa w ogloszeniu o naboze,
2) zlo2enie wniosku na obowiqzujqcym formulazu, stanowiqcym zalqcznik nr 2 do niniejszych

S 21.

1

3)
4)
5)
6)
7)

zasad,
zlo2enie wniosku pzez uprawniony podmiot, o ktorym mowa w $ 2 ust. 1,
realizowanie zadania wskazanego we wniosku, zgodnie z zakresem wykonywanych rob6t lub
prac okreSlonych w$ 1 ust, 1,
kompletne i prawidlowe wypelnienie wniosku,
zgodnoSi wnioskowanego zakresu zeczowego zadania pzedlozonymi pozwoleniami,
kosztorysem i harmonogramem wykonania zadania,
podpisanie wniosku pzez osobg do tego uprawnionq oraz umieszczenie daty i wymaganych
pieczqci we wskazanych we wniosku miejscach,
wazno6i zalqcznikow do wniosku,

z

8)
9) zlozenie oryginalow zalqcznik6w do wniosku, podpisanych pzez osoby do tego uprawnione,

opatzonych datq i wymaganymi pieczgciami lub zlo2enie kserokopii zalqcznikow do wniosku,
potwierdzonych za zgodno66 z oryginalem, opatzonych datq i wymaganymi pieczgciami,
10) zgodnoSc terminow realizacjizadania z terminamiwskazanymi w niniejszych zasadach.

2. Wniosek powinien byc podpisany pzezwla6ciciela lub uzytkownika wieczystego bqdz te2przezosoby

upowaznione do jego zlo2enia.

W przypadku wspolnot mieszkaniowych nale2y zalqczyc

stosownq
uchwalq do nastqpuj4cych czynnoSci:
1) upowazniajqcqzarzqd lub inne osoby do reprezentowania wspolnoty do ubiegania siq o dotacjg
w imieniu wsp6lnoty, oraz wykonywania wszystkich czynno6ci, zwiqzanych z pzygotowaniem i
zlozeniem wniosku,
2) do nadzoru i rozliczenia umowy dotacyjnej ,
3) do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla wrazz deklaracjqwekslowq.
1) Jezeli osobami upowaznionymi sq czlonkowie zarzqdu, nalezy dolqczyd uchwalq wspolnoty o

wyboze zazqdu.
3. W pzypadku zlozenia wniosku pzez osoby upowaznione do jego zlozenia, nalezy dolqczyd
pelnomocnictwo wraz z oplatq skarbowq wynikajqcq z ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o oplacie
skarbowej(Dz, U. 22018 r., poz. 1044zezn.),
4, W pzypadku zlozenia wniosku pzez wspolwtaScicieli lub wspoluzytkownikow wieczystych wymagana
jest zgoda wszystkich wspolwla6cicieli lub wspoluzytkownikow wieczystych nieruchomo6ci na ubieganie
siq o dotacjg, w kwocie okre6lonej we wniosku onz na pzeprowadzenie rob6t lub prac lub uchwala,
o ktorej mowa w art.22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czervuca 1994 r. o wlasnoSci lokali (Dz. U.22018r.,
poz.716zezm.).
5. Komisja moze wezwad wnioskodawcq, w formie pisemnej lub elekhonicznej, do jednorazowej poprawy
blgd6w i usuniqcia brakow, w terminie 7 dni od dnia otzymania wezwania.
6. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego do ich usunigcia, podlegajq

odzuceniu.
7. W pzypadku propozycji udzielenia dotacji w wysoko5ci mniejszej niz wskazana we wniosku, Komisja
w formie pisemnej lub elektronicznej, zwroci sig do wnioskodawcy o dokonanie aktualizacji zakresu
planowanych robot lub prac oraz wielkoSci wlasnych Srodkow finansowych. W takim pzypadku
wnioskodawca zobowiqzany jest przedlo2ye zaktualizowany kosztorys, w terminie 14 dni pod rygorem
odmowy udzielenia dotacji.
8. Wnioski niezaktualizowane, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, podlegajqodzuceniu.

$ 22. Komisja o ktorej mowa w S 3, w czasie

posiedzenia dokona oceny merytorycznej wedlug

nastgpujqcych kryteriow:
1) zgodnoS6 dzialania z pzedsigwzigciami rewitalizacyjnymi wynikajqcymi z Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Woclawek na lata 2018-2028,
2) celowo6c pzeprowadzenia zadania zakresie zeczowym wskazanym we wniosku,
wyn ikajqcym z faktycznego stan u n ieruchomoSci,
3) zgodno5c wnioskowanego zakresu rzeczowego zadania z zakresami dzialania objqtymi
dofinansowaniem, o ktorych mowa w S 7, S 8 i S 9,
4) ko m pleksowo6i za kres u zeczowe go r ealizaqi zadania o bj gtego wn ios kiem,

w

5)

oczekiwany efekt

i

rola nieruchomoSci w ksztaltowaniu pzestzeni publicznej po realizacji

zadania objgtego wn ioskiem.

$ 23. Komisja w oparciu o kryteria, o ktorych mowa w $ 22, uwzglgdniajqc lqcznqkwotq pzeznaczonE
na dotacje w danym roku budzetowym, proponuje wysokoS6 pzyznania kwot dotacji na zadania
wskazane we wnioskach.
S 24. Z posiedzeri Komisj i, spozqdzane sq protokoly.

$ 25. Na podstawie protokotow z posiedzen Komisji, spozqdzany jest projekt zarzqdzenia.
S

26. 1. Dotacje, pnyznale Prezydent Miasta Woclawek w drodze zarzqdzenia.

2.W zazqdzeniu, o ktorym mowa w ust, 1, okre6la sig:

1)
2)

podmiot otzymujqcy dotacjg,
prace lub roboty, na wykonanie ktorych ptzyznano dotacjg,
3) kwotg pzyznanej dotacji.
3. Zarzqdzenie, o ktorym mowa w ust. 1, oglasza siq na stronie internetowej
Uzgdu Miasta Woclawek,

4. Po ogloszeniu

onz na tablicy ogloszen

zarzqdzenia, Prezydent Miasta Woclawek zawiera z wnioskodawcami umowe o

udzielenie dotacji,

$ 27. Pzekazanie dotacji

nastqpuje na podstawie umowy

o

udzielenie dotacji okre5laj4cej w

szczegolnoSci:

1)

opis robot lub prac,

2) termin ich wykonania,
3) kwotq dotacji i tryb jej ptatno5ci, uzale2niony od wyniku kazdorazowej

kontroli postgpu prac lub
robot i rozliczenia tych wydatkow,
4) sposob i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykozystanej kwoty dotacji,
5) pouczenie odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych ptzy
wydatkowaniu otzymanej dotacji,
6) zobowiqzanie ubiegajqcego siq o dotacjq, do poddania sig pelnej kontroliw zakresie nalezytego
wykonania prac lub rob6t, w tym udostgpnienie nieruchomoSci i niezbgdnej dokumentacji,
$ 28. Niepodpisanie umowy o udzielenie dotacji w terminie 30 dni od dnia uzyskania pzez wnioskodawcg
powiadomienia o udzielonej dotacji, jest r6wnoznaczne z decyzjq wnioskodawcy o rezygnacji z
pzyznanej dotacji,

o

ROZDZIAL IV
Zasady i spos6b rozliczenia dotacji oraz warunkiarrotu
29. 1 , Podstawq rozliczenia dotacji jest komisyjny odbior wykonanych prac lub robot.
2. Rozliczenie finansowe i merytoryczne stanowi:
S

1)

rozliczenie wszystkich poniesionych wydatkow,

z wyodrgbnieniem wydatkow poniesionych z

udzielonej dotacji;

2)
3)

4)
5)

uwiezytelnione umowy z wykonawcami, rachunki lub faktury wrcz z dowodami uiszczenia
wynikajqcych z nich nalezno6ci,
protokoly z czgSciowych i koricowego odbioru wykonanych rob6t lub Vac Wzy udziale os6b, o
ktorychmowawS30;
kosztorys powykonawczy z podzialem na czg56 finansowq z wkladu wlasnego oraz czq56
finansowanqz dotacji;
dokumentacjq powykonawczq- opisowE i fotograficznq.

$ 30, W sklad komisji odbioru, o kt6re1 mowa w $ 30 ust.1, wchodzEW szczegolno6ci: inspektor nadzoru,

kierownik robot, pracownicy wlaSciwych merytorycznie komorek organizacyjnych Uzgdu Miasta
i wyznaczony pzedstawiciel sluzb konserwatorskich.
S 31. W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca sklada Prezydentowi Miasta Woclawek sprawozdanie
z wykonania rob6t lub prac na formulazu stanowiqcym zalqcznik nr 3 do niniejszych zasad.

S 32. Do rozliczenia dotacji, zwrotu dotacji niewykozystanej lub wykozystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, stosuje sig odpowiednio art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U.22017 r.poa.2077 zezm.l.
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S 33. 1. Jezeli zgodnie z

pzedlozonym sprawozdaniem, beneficjent poniesie na realizacjq
dofinansowanych robot lub prac koszty wy2sze niz okre6lone w umowie o udzielenie dotacji, wowczas
dotacja w warto6ciach bezwzglqdnych pozostanie bez zmian, natomiast zmniejszy sig procentowy udzial
Gminy Miasto Woclawek w zrealizowanych robotach lub pracach.
2. Jeleli, zgodnie zpzedlohonym sprawozdaniem, beneficjent poniesie na realizacjq dofinansowanych
rob6t lub prac koszty nizsze niz okre5lone w umowie o udzielenie dotacji, wowczas dotacja zostanie
zmniejszona do kwoty uzyskanej pzez pomnohenie zeczywistych poniesionych kosztow pzez warto66
procentowqdotacji okreSlonej w umowie o udzielenie dotacji.
3, Jezeli, zgodnie z pnedlohonym sprawozdaniem, beneficjent nie wykonal wszystkich robot lub prac,
na ktorych wykonanie zostala udzielona dotacja, w6wczas kwota dotacji zostanie pomniejszona o kwotg

uzyskanq poprzez pomnozenie kosztow kwalifikowanych, ktore nie zostaly poniesione, pzez wartoSc
procentowq dotacji okre5lonq w umowie o udzielenie dotacji.
S 34. 1. Dotacje wykozystane niezgodniezWzeznaczeniem, pobrane nienaleznie lub w nadmiernej
wysokoSci podlegajq zwrotowi,

2, W pzypadkach

stwierdzonych w ust. 1 oraz w pzypadku stwierdzenia wykozystania dotacji
niezgodnie z umow4 w tym niepzedstawienia rozliczenia w terminie okre6lonym w umowie,
nieterminowego zwrotu niewykozystanej czqsci dotacji, podania nieprawidlowych danych,

wnioskodawca traci prawo do ubiegania siq o dotacjq z mocy niniejszej uchwaly, na ten sam zakres robot
lub prac, z budzetu Gminy Miasto Woclawek pzez kolejne 3 lata.
ROZDZIAI. V
Sposob gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach

S 35. 1. Prezydent Miasta Woclawek, prowadzi rejestr udzielonych dotacji, zawierajqcy informacje
pochodzqce ze zlo2onych wnioskow o dotacje, w tym:

1)

dane teleadresowe,

2) dane wnioskodawcy, ktoremu pzyznano dotacjg,
3) kwotg pzyznanej i rozliczonej dotacji oraz calkowity koszt robot lub prac,
4) zakres dofinansowanych robot lub prac.
2. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 1 jest jawny i prowadzony jest w formie elektronicznej. Wykaz ten
ogloszony jest na shonach BIP Uzgdu Miasta Woclawek.
3. Dokumenty pzechowywane sqprzezokres obowiqzywania Specjalnej Shefy Rewitalizacji na obszaze

rewitalizacji Miasta Woclawek, pzez wla5ciwy merytorycznie wydzial.

4. Po okresie, o ktorym mowa w pkt. 3, caloSc dokumentacji
Zakladowego Uzgdu Miasta Woclawek.

LI

przekazana zostanie do Archiwum

Zalqczniknr I
do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegajqce na remoncie lub pzebudowie oraz
na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu
do nieruchomo5ci niewpisanych do rejestru zabytk6w,
dla wlaScicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomoSci
polo2onych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

PREZYDENT MIASTA WTOCLAWEK

Zielony Rynek 11/13
87-800 Wloclawek
Informacja
o zamiaze ubiegania sig o dotacje na roboty budowlane polegajqce na remoncie

lub pzebudowie oraz na prace konsenruatorskie i restauratorskie w odniesieniu
do nieruchomo6ci niewpisanych do rejestru zabytk6w dla wla6cicieli lub uiytkownikow
wieczystych nieruchomo6ci poloionych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
w ramach programu:
1, ,,lnwestycja z klas{',
2. ,,Remont krok po kroku",
3. ,,Historia sig oplaca",
4. ,,Witryna +".
*

Lp.

1

wlaSciwe podkreilic

Tytul

oprs

Dane wnioskodawcy:
lmie i nazwisko

2.

Adres zamieszkania

3,

Dane adresowe nieruchomoSci,
kt6ra ma byc objgta dotacjq

4.

Prawo wlasno6ci lub uzytkowania
wieczystego nieruchomo5ci lub lokalu
uslugowego, na kt6ry ma byd udzielona
dotacja

5.

Wskazanie wysokoSci Srodkow
stanowiqcych zabezpieczen ie
na wykonanie czqSci robot
nieobjgtych dofinansowaniem
Gminy Miasto Wloclawek

L2

6.

Wyszczeg6lnienie zakresu planowanych
prac lub rob6t dla caloSci pzedsigwziqcia
oraz wskazanie tego zakresu, ktory ma
byd objqty dotacjq

7.

Planowany harmonogram dzialari
z zakresem prac lub robot

8.

Wplyw robot lub prac

na realizacjq

pzedsiqwzigc rewital izacyjnych
okreSlonych w GPR Woclawka

Wloclawek,

/podpis wnioskodawcy
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Zalqczniknr 2
do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegajqce na remoncie lub pzebudowie oraz
prace
na
konsenrvatorskie i restauratorskie w odniesieniu
do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow
dla wlaScicieli lub uzytkownikow wieczystych
nieruchomoSci polozonych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizaqi

PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK

Zielony Rynek 11/13
87-800 Woclawek

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegajqce na remoncie lub pzebudowie
oraz na prace konsenratorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo6ci niewpisanych
do rejestru zabytk6w dla wla5cicieli lub uiytkownikow wieczystych
n ieruchomo6ci poloionych w obsza ze Specjal nej Strefy Rewitalizacj i,
w ramach programu:
1. ,,lnwestycja z klas{',
2. ,,Remont krok po kroku",
3. ,,Historia sig oplaca",
4. ,,Witryna +".
*

wlaSciwe podkreSlic

I. NAZWAZADANIA

II.

INFORMACJE O NIERUCHOMOSCI

1, Dane adresowe nieruchomoSci

miejscowo66

lkod

OocztowV

nr

lulica,

2, Nieruchomo$6 ujawniona w ksigdze wieczystel
W

III. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1.

lmie i nazwisko / Pelna nazwa wnioskodawcy

2. Adres / siedziba
miejscowoSA

kod pocztowy

t4

ulica, nr

telefon kontaktowy*
* podanie numeru telefonu i e-mail jest dobrowolne islu2y usprawnieniu komunikacji pomiqdzy Wnioskodawcq a Urzqdem Miasta
Wloclawek
3. Tytulprawny do nieruchomoSci (wlasnoSC

lub u2ytkowanie wieczyste)

4, Forma organizacyjno-prawna (np. stowarzyszenie, fundacja, zwiqzekwyznaniov,ly, podmiot prowadzqcy
dzialalnoSc gospodarczE wpisany do rejestru pzedsiqbiorcow, inne)
5. Nazwa i nr wla6ciwego rejestru / ewidencji (je1eli podlega wpisowi)

6. Osoba upowazniona / osoby upowaznione do reprezentowania wnioskodawcy, skladania oSwiadczen
woli
i zaciqgania w jego imieniu zobowiqzan, w tym finansowych (zgodnie z aktualnym wpisem w odpowiednim

rejestrze, uchwal4 potwierdzeniem aktu utworzenia lub uzyskanym pelnomocnictwem)

* podanie numeru telefonu i e-mailjest dobrowolne

i slu2y usprawnieniu komunikacji pomiqdzy Wnioskodawcq a Urzqdem

Miasta Wloctawek

nazwa, adres banku
nr rachunku bankowego wnioskod awcy

o

INFORMACJE
robotach budowlanych polegajEcych na remoncie lub
pnebudowie oraz o pracach konsenrvatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomoSci
niewpisanych do rejestru zabytkow dla wla5cicieli lub uiytkownik6w wieczystych nieruchomo6ci

1,

Opis stanu technicznego nieruchomoSci z uzasadnieniem konieczno6ci pzeprowadzenia prac lub rob6t
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2.

Zakres Eeczowy prac lub robot

3'Zakladanerezu|tatyrea|izacjizadanianarea|izacjqpzedsigwzi9ire
Wloclawka (planowany efekt prac)

4. Uzyskane pozwolenia / postanowienia / opinie

-

Pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow (wymagane art. SO
zabytkow i opiece nad zabytkami - wskazad jakie)

usn

wydane przez:
z dnia:

nr pozwolenia:

L6

usbwy

o

ocnronie

-

Pozwolenie na budowe
wydane przez:
nr pozwolenia:

z dnia:

Za5wiadczenie, o skutecznym dokonaniu zgloszenia wraz ze wskazaniem rob6t lub prac zgodnym z
zakresem zgloszenia

5. Planowany termin pzeprowadzenia prac lub rob6t:
termin rozpoczgcia (dzieh

- miesiqc - rok):

termin zakohczenia (dzien

-

miesiqc - rok):

6. Harmonogram zeczowo-finansowy prac lub robot:
Koszt z podzialem na 2rodla
finansowania
Kwota wnioskowanej
Srodkiwlasne
dotacjiz budzetu
/ inne 2rodla
Gminy Miasto
(zt)
Wloctawek (zt)

Termin

pzeprowadzeni

Rodzaj robot lub prac

Koszt ogolem

a robot lub prac

Udzialw

Udzial w caloSci koszt6w

f/')

caloSci

kosztow (%)

7.Pzewidywanekosztyrealizacjizakresurobot|ubpracujgtychw$7|ubs8@
sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizaqi na obszaze rewitalizacji Miasta Wloclawek objgtych
wnioskiem oraz2rodla ich finansowania (je1eli dla podmiotu podatekVAT nie jest kosztem, ceny w
koszto ry sach m u szq pyc kwotami netto)
Zr6dla finansowania

S rod

ki fi nansowe wedlug plan u (brutto/netto)-

.

L7

niepotrzebne skreSlic

Kwota (w zlotych)
Ogolem

Udziatw caloSci koszt6w (w %)
100%

Wnioskowana kwota dotacji
z budzetu Gminv Miasto Wloclawek
Srodki wlasne wnioskodawcy
Inne podmioty, od ktorych
wnioskodawca ubiega siq i otzymal*
dotacjg na roboty/prace objqte
wn ioskiem (w skazac jakie) :
*

niepotzebne skreSlic

8, Wykaz robot lub prac ujgtych w $ 7 lub $ 8 zatqcznika do Uchwaly w sprawie ustanowienia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji na obszaze rewitalizacji Miasta Woclawek w okresie ostatnich 5 lat kalendazowych

popzedzajqcych zlozenie wniosku z podaniem tqcznejwysokoSci nakladow, w tym wysokoSci i zr6dla
dotacji otzymanych ze Srodkow publicznych

:

Dotacje ze Srodkow
Poniesione wydatki

Zakres pzeprowadzonych robot lub
Rok

prac

publicznych (wysokoS6, 2rodlo

iwskazanie prac, na ktore
zostaly pzeznaczone)
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V. OSWIADCZENIA
O5wiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku oraz w dolqczonych jako
zalqczniki dokumentach, sqzgodne z aktualnym stanem prawnym ifaktycznym.
2. OSwiadczam, 2e prowadzq dzialalno6c gospodarczqlnie prowadzg. dziatalnoScigospodarczej.
3, O6wiadczam, ze jestem / nie jestem" podatnikiem VAT.
4. OSwiadczam ,2ezalegam/ nie zalegam. z ptatnoSciami na zecz podmiotow publiczno-prawnych.

n

5, OSwiadczam, ze w pzypadku otzymania dotacji zobowiqzujq sig do wydatkowania pzyznanych

Srodkow na realizacjg wskazanego zadania zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r, Prawo zamowief publicznych (Dz. U. 22018 t. poz. 1986 ze zm.), je6li z mocy tej ustawy
zobowiqzany jestem do jej stosowania.

informacyjne pzewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z pze$rarzaniem danych osobowych i w sprawie

o. O6wiadczam,

ze wypelnilem obowiqzki

swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Uz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osob
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub poSrednio pozyskatem w niniejszym
postgpowaniu.

/ nie wyra2am zgody- na wykozystanie zawartych we wniosku informacji
dotyczqcych nieruchomoSci znajdujqcych siq w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz dolqczonej
dokumentacjifotograficznejw celach promujqcych proces rewitalizacjiw MieScie Woclawek,

7. Wyrazam zgodg

miejscowoSf, data

czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowaZnionej
d o re p reze

ntow an i a, sklad an i a o Sw i ad cze h wol i

w imieniu wnioskodawcy wraz ze stosownymi pieczqciami

niepotzebne skre6lii
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n

VI. WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZY SKLADANIU WNIOSKU

Lista zalqcznik6w

Lp

Nie

zaznaczye ,,X" we wla6ciwym miejscu:
,,Tak" - zalqcznik jest,
,,Nie" - zalqcznika nie ma,
,,Nie dotyczy" - qdy zalacznik nie iest wymagany.

Tak

n

z

ieruchomosci wyn kajqcym z prawa wlasnoSci
i

podad nazwe,

lu

b uzytkowan ia wieczystego.

nr idate wvdania dokumentu

Aktualny dokument potwierdzajqcy tytut prawny osoby uprawnionej / osob
uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania oSwiadczefi
woli izaciqgania w iego imieniu zobowiazad, w tym finansowych.

z

aktualny wypis
wla5ciwego rejestru okre5lajqcego podstawg
dzialalno6ci, ze wskazaniem osoby uprawnionej / osob uprawnionych do
reprezentowania wnioskodawcy,

do

skladania o6wiadczef woli

i

zaciqgania w jego imieniu zobowi4zafi, w tym finansowych (dotyczy m.in,
organizacji pozazqdowych podmiotow prowadzqcych dzialalno56
gospodarczq)

i

podac nazwQ,

-

nr

pelnomocnictwo

i datq wydania dokumentu

do zarzqdzania podmiotem w imieniu

wlaSciciele lub

uzvtkownika wieczvsteoo

uchwala czlonk6w wspolnoty mieszkaniowej o wyraZeniu zgody na
realizacjg zadania oraz ubieganie sig o dotacjg na prace lub roboty
budowlane pzy zabytku objqte wnioskiem (w pzypadku wsp6lnoty
mieszkaniowei)

uchwala czlonkow wspolnoty mieszkaniowej

o powolaniu Zarzqdu,

udzielen u pelnomocn ictwa do reprezentowan ia wn ioskod awcy, skladan ia
i

o5wiadczen woli izaciqgania zobowiqza(r,w tym finansowych w zakresie
pzypadku udzielenia Wzez wsp6lnotq
wniosku
dotacje
m esz k a n owa oel n o m o c n ictvr a Zarzadowi I Zarzadcv\

o

i

-

(w

i

umowa o sposobie zarzqdu nieruchomo5ciq wspoln4 zgodnie z art. 18
ustawv o wtasno6ci lokali (Dz. U.z2018ooz.716zezm.\
zgoda / petnomocnictwo wspolwlaSciciela/li nieruchomo6ci lub
wspoluzytkownik6w wieczystych, na pzeprowadzenie robot lub prac
20

dotycz
v

Aktualny dokument potwierdzajqcy posiadani e przez wnioskodawcg tytulu
prawnego do nieruchomoSci: odpis z ksiqgi wieczystej (w pzypadku
wsp6lnoty mieszkaniowej
odpis Ksiggi Wieczystej nieruchomoSci
budynkowej i gruntowej, odpis z Ksiggi Wieczystej odrgbnych wlasno5ci
lokali), lub (w pzypadku braku KsiggiWieczystej) wypis z relestru gruntow,
akt notarialny lub inny dokument Swiadczqcy o tytule prawnym do

-

Nie

pelnomocnictwo

do reprezentowania wnioskodawcy, do skladania
i zaciqgania w jego imieniu zobowiqzafi, w tym

o6wiadczef woli

finansowych w pzypadku, gdy wnioskodawcqjest inna osoba niz wynika
to z KRS, ewidencii lub inneqo reiestru.
Zgoda wla6ciciela / wspolwla6cicieli lub uzytkownika / wspoluzytkownik6w

wieczystych nieruchomoSci, na pzeprowadzenie robot lub prac na
nieruchomoSci, w pzypadku gdy wnioskodawcq jest wspolwla6ciciel lub
wspoluzytkowniekm wieczystym.
Pozwolenie na budowq (o ile prace lub roboty wymagajE uzyskania takiego
pozwolenia) wrazz 1 eqzemolazem oroiektu budowlaneoo
Zgloszenie zamiaru wykonywania robot budowlanych wraz z kompletem
zalacznikow
Za5wiadczenie o braku podstaw do wniesienia spzeciwu w pzedmiocie

pzystqpienia do zamiaru wykonania rob6t budowlanych

-

wydane pzez wla6ciwy

organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek zainteresowanego

Aktualny kosztorys inwestorski / ofertowy
Dokument okreSlaiacy stanowisko wlaSciweqo orqanu ochrony zabytkow

-

:

opinia wla5ciwego organu ochrony zabytkow na temat zakresu
planowanych robot lub prac przy zabytku (w pzypadku braku
wvmaqanych pozwolen)

-

pozwolenie wlaSciwego organu ochrony zabytkow zezwalalqce
na pzeprowadzenie rob6t lub prac ozv zabvtku
zalecenia konsenruatorskie okreSlajqce zakres i spos6b prowadzenia
planowanych robot lub prac pzy zabytku (w pzypadku wniosku
na wvkonanie dokumentacii)

program prac konserwatorskich, prac restauratorskich,

-

badan

konsenrvatorskich albo badafi architektoniczny ch przy zabytku (dotyczy
zabytku ruchomeqo)
inne (podac jakie)

Informacja o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie
lub pomocy de minimis w rybolowstwie, otzymanej pzez wnioskodawcg
w roku, w ktorym ubiega siq o pomoc, oraz w ciqgu dwoch popzedzajqcych
go lat podatkowych, spozqdzonE w zakresie i wedtug zasad okreslonych
w art, 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach
poz. 362), gdy
dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U.
2018
wnioskodawca iest ozedsiebiorca:
za6wiadczenia o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, jakq wnioskodawca
otzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, otaz w ciqgu dwoch
popzedzaiacych oo lat podatkowych,

z

t.

oSwiadczenie o wielkoSci pomocy de minimis, w tym pomocy d e minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, jakq wnioskodawca

otzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, otaz w ciqgu dwoch
popzedzaiacych qo lat podatkowych,

2t

-

o nieotzymaniu pomocy de minimis, w tym pomocy de
minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolowstwie, pzez

oSwiadczenie

wnioskodawcg w roku, w ktorym ubiega sig o pomoc,otazw ciqgu dwoch
popzedzajqcych go lat podatkowych.
W pzypadku wspolnot mieszkaniowych informacjg o pomocy de minimis
zalqczalq wszyscy wspolwlaSciciele, ktozy prowadzq dzialalno6c
gospodarczq w lokalach znajdujqcych sig w zabytku bgdqcym pzedmiotem
wniosku.

Formulaz informacji pzedstawianych pzy ubieganiu sig o pomoc
de minimis, stanowiqcy zalqcznikdo rozpozqdzenia Rady Ministrow z
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji pzedstawianych
pzez podmiot ubiegajqcy sig o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.
311,2 po2n. zm,).

-

Formulaz informacji pzedstawianych Wzez wnioskodawcq Wzy
ubieganiu sig o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie,
stanowiqcy zalqcznik do rozpozqdzenia Rady Ministrow z dnia 11
czerwca 2010 r, w sprawie informacji skladanych Wzez pomioty

ubiegajqce sig o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz, U.
Nr 121, poz.810).
Dokumentacja fotograficzna zabytku (min, 5 fotografiio wymiarach

min. 15 cm x 21 cm, w formie dobrel jakoSci odbitek fotograficznych lub
kolorowych wydrukow lub w formacie JPEG na noSniku elektronicznym,
pzedstawiajqca aktualny stan zachowania calo5ci zabytku oraz jego czg6ci,
pzy kt6rei prowadzone beda prace lub roboty)

;;;i;,;;i;;,;,;i;
czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upowa2nionej
do rep rezentow ani a, sklad ania oSwiadczefi woli
w imieniu wnioskodawcy wraz ze stosownymi pieczgciami
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Zalqczniknr 3
do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegajqce na remoncie lub pzebudowie oraz
prace
na
konsenruatorskie i restauratorskie w odniesieniu
o nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow,
dla wla6cicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomoSci
polo2onych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizaqi

PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK

Zielony Rynek 11/13
87-800 Wloclawek

SPRAWOZDANIE
z rozliczenia

dotacji, udzielonej na roboty budowlane polegajqce na remoncie lub pzebudowie

lub na prace konsenratorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych
do rejestru zabytk6w, dla wfa5cicieli lub uiytkownik6w wieczystych
nieruchomo6ci poloionych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w ramach programu:
1. ,,lnwestycja z klasq",

2. ,,Remont krok po kroku",
3. ,,Historia siq oplaca",
4. ,,Witryna +".
*

wlaSciwe podkre$li1

(nazwa zadania zgodna z umowq)

okreSlonegowumowienr.........,...,.

...................zawartejwdniu

pomiqdzy Gminq Miasto Woclawek

(imiq inazwisko lub nazwa otrzymujqcego dotacjq)
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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Stopien realizacji zaplanowanych prac lub rob6t

2. Opis realizowanych robot lub prac

(opis musi zawierac szczegolowq informacjq o zrealizowanych dzialaniach zgodnie z ich ukladem
zawaftym we wniosku o dotacjg i umowie. NaleZy uwzglqdni| wszystkie planowane prace, zakres,

w

jakim

zostaly one zrealizowane, wyjaSni1 ewentualne odstqpstwa od planowanego zakresu iharmonogramu)

Lp.

Zakres wykonanych robot lub prac

3. Wymierne rezultaty realizacji zadania

24

data rozpoczgcia

data zakofczenia

prac lub rob6t

prac lub robot

4. Rola partnerow w realizacji zadania (ze szczegolnym uwzglqdnieniem organ6w administracji
publicznej)

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Jezeli dla Wnioskodawcy podatek VAT jest wydatkiem odzyskiwanym, wszystkie kwoty wpisane w dziale

ll muszq byc kwotami netto.

1.

Rozliczenie ze wzglgdu na rodzaj kosztow (w zl)

Lp.

Rodzaj kosztow (zgodny z

Planowane koszty realizacji

Wykonane koszty realizacji

rodzajem kosztow z wniosku

zadania

zadania

oraz harmonogramem

zeczowo-finansowym)

koszt

w tym:

catkowity

2.
3,
4.
5.
o.
7.

Ogolem
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w tym:

calkowity
z dotacji

1.

koszt

z dotacji

2.

Rozliczenie ze wzglgdu na 2rodlo finansowania

Planowane koszty realizacji

zadania

2r6dlo finansowania
zl

Yo

Wykonane koszty realizacji
zadania
zl

Yo

koszty pokryte z dotacji
Srodkiwlasne
inne ir6dla finansowania w tym:
srodki publiczne
(podad nazwQ organu)
pozostale 2r6dla

fi n ansowan

ia

(podad jakie)
Ogotem

3. Zestawienie dokumentow ksiggowych (faktur/rachunkow) - nalezy ujqc wszystkie dokumenty ksiggowe

zwiqzane

Lp.

z

realizacjqzad

Numer
dokumentu
ksiggowego

an

Numer
pozycji
kosztorysu

i

a

Data
wystawienia
dokumentu
ksiggowego

Data
zaplaty

Ogolem
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Nazwa
wydatku

Kwota
brutto
(zt)

w tym: kwota
poniesiona
ze Srodkow
dotacji (zl)

III. DODATKOWE INFORMACJE

rv. ZAL{GZNrKr:

Lista zalqcznik6w
zaznaczy c,,X" we wla5ciwym miejscu

:

-

zalqcznik jest,
Nie" - zalqcznika nie ma,
Lp. Nie dotyczy" - gdy zalqcznik nie jest wymagany,
uskazac ilosd sztuk;
Tak"

Tak

topie zalqcznikow powinny by6 potwierdzone za zgodnoSd z
lryginalem pzez Wnioskodawcg lub osobq upowaznionq do
eprezentowania Wnioskodawcv
1

kosztorys powykonawczy

-

orvoinalv do woladu

waz z obmiarem pzeprowadzonych

prac lub rob6t, podpisany pzez uprawnione osoby;
2

protokot odbioru pzeprowadzonych prac lub rob6t, na ktore

zostala udzielona dotacja, spozEdzony przy udziale
wnioskodawcy lub osoby Wzez niego upowaznionej,
pzedstawiciela wlaSciwego organu uzgdu ochrony zabytkow
pzedstawiciela Uzedu Miasta Woclawek
3

i

kopie prawidlowo opisanych dokument6w ksiggowych (faktu/
rachunk6w) dokumentujqcych poniesione wydatki na realizacjg

zadania

oryginaly

do

Wnioskodawcy fieSli posiada)

wglqdu opatzone pieczqciq
i spozqdzonq w sposob trwaly

adnotacjq (na odwrocie dokumentu): ,,Faktura

/

rachunek

w kwocie..... .................21 oplacona zostala / oplacony zostal* ze
Srodk6w otzymanejdotacji z budzetu Gminy Miasto Wloctawek w
ramach umowy nr...,.,..,,..,.,....... z dnia ,..,.......................... na

realizacjq zadania
...

....21

pn.

Pozostala kwota

zostala pokryta ze Srod k6w wlasnych."
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Nie

Nie

lloSd

dotyczy

sztuk

4
5

do kazdego oplaconego
dokumentu ksigqowego)- np. wyciaq bankowy, pzelew bankowy
kopia protokolu z wyboru wykonawcy spozqdzona zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefi
pu bl icznych, o le obowi qzek jej stosow ania pzez Wn ioskod awcq
wvnika z tei ustawv (oo6wiadczona za zoodnoSi z orvoinalem)
oSwiadczenie Wnioskodawcy o zastosowaniu zasad rownego
traktowania, uczciwei konkurencii i pzeizystoSci
dowod zaplaty (nalezy dolqczyc

i

6
7

kopie umow Wnioskodawcy z wykonawcami prac lub robot na
nieruchomoSci

8

kopie protokolow odbioru prac lub robot na nieruchomo6ci

I

podoisanvch miedzv wvkonawcami a Wnioskodawca
oSwiadczenie, o prawie odliczenia podatku VAT i o jego
wysokoSci,

V. OSWADCZENIA

1.
2.

3.
4.

Wnioskodawcy.

OSwiadczam, 2e od daty zawarcia umowy nie zmienil siq status prawny
OSwiadczam, ze wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje orazzalqczniki

sqzgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym.
z
prawa

O6wiadczam, ze wszystkie procedury zwiqzane
realizaQq zadania zostaly
pzeprowadzone zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami
O5wiadczam, ze wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur/rachunkow zostaly
faktycznie

poniesione.

Woctawek, dnia

pieczqc

Wnioskodawcy

podprs osoby upowa2nionejlub podpisy os6b
upowahnionych do skladania oSwiadczen woliw imieniu
Wnioskodawcy wraz z pieczgciami imiennymi
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UCHWALA NR VIIU57/2019
RADY MIASTA WLOCI-AWEK
z dnia9 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Woclawek

Na podstawie art.18 ust.2pkt15ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorz4dzie gminnym (Dz.U. 22019r.
poz. 506) orv art.25 ust. I i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 puldziemika 2015 r, o rewitalizacji (Dz.U. z20l8r.
poz. 1398), na wniosek Prezydenta Miasta Woclawek
uchwala sig, co nastgpuje:
$

l. Dla calego obszaru rewitalizacji Miasta Wloclawek

ustanawia sig Specjaln4 Strefg Rewitalizacji,

zwan4dalej ,,Stref4".
$ 2. W celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsigwzigt rcwitalizacyjnych, o kt6rych mowa
wart. 15ust. l pkt5ustawy zdnia9puldziemika2015r. orewitalizacji, ustanawiasig Strefg naokres l0lat,

od dnia wejScia uchwaly w 2ycie.
$ 3. Okre5la sig szczeg6lowe zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegaj4ce na remoncie lub

przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do
rejestru zabytk6w dla wlaScicieli lub uZytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci poloZonych w obszarze
Specjalnej StreS Rewitalizacji, zwane w tre5ci Uchwaly zasadami, stanowi4ce Zal4cznik do niniejszej
uchwaly.
$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.
S 5. W zakresie, w jakim niniejsza uchwala przewiduje udzielenie pomocy
obowi4zujq do dnia 3l grudnia 2020 roku.

$6.Uchwala wchodzi
Woj ew6dztwa Kuj awsko

-

w\cie po uplywie l4dni od dnia ogloszenia

de minimis,

jej przepisy

wDzienniku Urzgdowym

Pomorskiego.

Przewodnicz4cy Rady Miasta

Stanislaw Wawrzonkoski

Id: F905B964-E9AD-4489-8FF9-52lB4FDl75BF. Uchwalony

Strona

I

Zal1cznik do uchwaly Nr VIII/57/2019
Rady Miasta Wloclawek

z dnia9 kwietnia 2019 r.
Zasady

udzielania dotacji na roboty budowlane polegajqce na remoncie lub przebudowie

orazn

prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo5ci niewpisanych do
rejestru zabytk6w dla wla5cicieli lub uiytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci poloZonych
w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Rozdzial

l.

Przepisy og6lne
$ 1.

l)

l

Z budzetu Gminy Miasto Wloclawek, moZe byd udzielona dotacja na wykonanie:

rob6t budowlanych polegaj4cych na remoncie lub przebudowie, zwanych dalej robotami,

2)prac konserwatorskich irestauratorskich wrozumieniu art.3pkt6i7 ustawy zdnia 23lipca 2003r.

ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22018 r.,
w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w, zwanych dalej pracami,

po2.2067),

jezeli wnioskowane dzialania slu24 realizacji przedsigwzigi rewitalizacyjnych

wynikaj4cych

o

-

z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wloclawek na lata 2018-2028.

2.L4czn4 kwotg dotacji przeznaczonych w danym roku budZetowym na ten cel, okreSla ka2dorazowo
uchwala bud2etowa.
3. Dotacja mo2e

byi

udzielona

na zakres rob6t i prac,

o kt6rych mowa w ust.

l,

przewidzianych

do realizacji w danym roku bud2etowyfl, w kt6rym nastEpuje udzielenie dotacji lub stanowi4ce zamknigty etap
zadania wie lo I etniego.

4. Dotacja przlznawara jest w wysokoSci
pomniejszonych o rozliczony podatek VAT.

faktycznie poniesionych koszt6w kwalifikowanych,

5. Do dotacji na roboty lub prace stosuje sig odpowiednio przepisy art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22018 r.,poa.2067).
$ 2. l. Dotacj4 o kt6rej mowa w $ I ust. l,moZe byi udzielona podmiotowi posiadaj4cemu t5rtul prawny do
nieruchomo5ci, wynikaj4cy zprawawlasno5ci lub uzytkowania wieczystego, zwanym dalej wnioskodawc4.
2. Dotacja udzielona wnioskodawcy prowadz4cemu dzialalnoS6 gospodarcz4, w tym dzialalno56 w zakresie

rolnictwa lub rybol6wstwa, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporz4dzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia l8 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352zdnia 24grudnia 2013 r.), wrozumieniu
rozporz4dzenia Komisji (UE) nr 140812013 zdnia l8 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Tralctatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w seklorze rolnym
(Dz.Urz.UEL 352 z dnia24 grudnia 2013 r.) i w rozumieniu rozporz4dzenia Komisji (UE) nr 71712014 z dnia
27 czerwca 2014r. wsprawie stosowania art.l}7 i 108 Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybol6wstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L I 90 z dnia 28 czerwca 2014 r.).
3. Wnioskodawca, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2, do wniosku o udzielenie dotacji obowi4zany jest dol4czy1
informacjg o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem zlohenia wniosku, sporz4dzon4 w zakresie i wedlug
zasad okreSlonych w przepisach o postgpowaniu w sprawach dotycz4cych pomocy publicznej, w szczeg6lno5ci
zobowi4zany jest do przedstawiania:

jakie otrzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc oraz
w ci4gu 2 poprzedzaj4cych go lat podatkowych, albo oSwiadczenia o wielko5ci pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo o$wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

1) wszystkich zaSwiadczert o pomocy de minimis,

de minimis w rolnictwie i rybol6wstwie, jakie otrrymal w roku,
w kr6rym ubiega sig o pomoc otaz w ci4gu 2 poprzedzajqcych go lat podatkowych, albo oSwiadczenia

2) wszystkich zalwiadczef o pomocy
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de minimis otrzymanej w tym okresie, albo ofwiadczenia o nieotrzymaniu takiej

o wielkoSci pomocy

pomocy w tym okresie,

3)informacji okre5lonych wrozporz4dzeniu Rady Ministr6w zdnia 29 marca 2010r. wsprawie zakresu
informacji przedstawianychprzez podmiot ubiegaj4cy sig opomoc de minimis (Dz.U.22010 r. nr 53,
poz.3l2 ze zm.) albo w rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia ll czerwca 2010 r. w sprawie informacji
skladanych przez podmioty ubiegaj4ce sig o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz. U.
Nr l2l, poz. 810).

W

celu rozpatrzenia wniosk6w o udzielenie dotacji, Prezydent Miasta Woclawek powoluje w drodze
zarz4dzenia Komisjg do spraw oceny wniosk6w o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegaj4ce na
remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo5ci
niewpisanych do rejestru zabytk6w dla wla6cicieli lub uzytkownik6w wieczystych nieruchomoSci poloZonych
w obszarze Specjalnej Streff Rewitalizacji. Komisja sklada sig z pracownik6w wlaSciwych merytorycznie
kom6rek organizacyjnych Urzgdu Miasta oraz radnych Rady Miasta Wloclawek reprezentuj4cych wszystkie
kluby radnych.
$ 3.

$ 4. W przypadku nieprrydzielenia w danym roku budZetowym wszystkich Srodk6w przeznaczonych
na dotacje, Prezydent Miasta Wloclawek moZe w ci4gu roku bud2etowego oglosi6 dodatkowy nab6r wniosk6w.
Informacja o dodatkowym naborze zostanie podana do publicznej wiadomodci na stronie internetowej Urzgdu
Miasta Wloclawek otaz na tablicy ogloszef w UrzEdzie Miasta Wloclawek, co najmniej 30 dni przed
wy znaczonym terminem naboru.
$ 5. Komisja, o kt6rej mowa w $ 3, dziala na podstawie regulaminu dzialania pracy Komisji do spraw
udzielania dotacji, ustalonego w drodze zarzqdzeniaPrezydenta Miasta Wloclawek.
$ 6. O udzielenie dotacji w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji na tg sam4 nieruchomoSi, na ten sam
zakres rob6t lub prac, mozna ubiega6 sig ponownie po uptywie 5 lat od daty rozliczenia poprzedniej dotacji.

Rozdzial2.
Zakres dzialari obj gtych dofinansowaniem
$ 7. Dotacja mohe zostad udzielona na roboty w ramach program6w w poni2szym zakresie:

l. ,,Inwestycjazklas{'

-

dotyczy tylko czgdci wsp6lnych budynku

:

l) kompleksowa przebudowa budynku

z remontem element6w konstrukcyjnych oraz instalacji wewngtrznych
(dzialania maj4ce na celu usunigcie zagroZenia dla ffcia i mienia),

2) generalny remont ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem element6w konstrukcyjnych budynku oraz instalacji
wewngtrznych (dziatania maj4ce na celu usunigcie zagro2enia dlairycia i mienia).
2. ,,Remont krok po kroku"
I

-

dotyczy tylko czg5ci wsp6lnych budynku oraz lokali uslugowych:

) remont poszczeg6lnych element6w konstrukcyjnych budynku oraz instalacji wewngtrznych,

2) remont lub przebudowa lokalu uslugowego (wgzla sanitarno-socjalnego, instalacji co., wentylacji, instalacji
elektrycznej, podl6g, dostgpu do lokalu dla os6b niepelnosprawnych, witryny zewngtrznej).
3. ,,Witryna +" - obejmuje opracowanie projektu budowlanego i graficznego witryny i reklamy lokalu
uslugowego oraz jego wykonanie.
$ 8. ,,Historia sig oplaca" - dotacja mohe byf udzielona na prace konserwatorskie i restauratorskie,
wymienione w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w.
$ 9. Pod pojEciem prac wykonywanych

na

czgSciach wsp6lnych budynk6w, zwyl4czeniem

$ 8, naleiry

rozumiei:

l)

prace budowlane pozwalaj4ce na eksploatacjg budynku,,

2) prace instalatorskie

na sieci wod.-kan. zgodnie z projektem technicmym do zawor6w odcinaj4cych
aw przypadku kanalizacji do tr6jnika umieszczonego wpionie przed

poszczeg6lne punkty pomiarowe,
lokalem,

3) prace instalatorskie na sieci gazowej, jak w pkt 2 do zaworu odcinaj4cego punkt pomiaru,
4) prace instalatorskie na sieci eleklrycznej, jak w pkt 2 do zabezpieczenia wewngtrznej instalacji lokalu,
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5) prace instalatorskie na sieci centralnego ogrzewania,
energii wewngtrznej instalacji lokalu,

jak w pkt 2 do zaworu odcinaj4cego punkt poboru

6) prace instalatorskie obejmuj4ce system odprowadzania w6d deszczowych do kolektora zbiorczego,
7) prace instalatorskie na sieci niskopr4dowej do gniazda poboru w lokalach,
8) prace budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wok6l nieruchomo5ci, w pelnym zakresie.

$ 10. l.Dotacja zbudZetu Gminy Miasto Wloclawek, mo2e
koniecznych, na prace lub roboty, o kt6rych mowa w $ 7 ust. l,

byi

byi

2.DoIacja zbud2etu Gminy Miasto Wloclawek, moZe

udzielona do wysokoSci 50% naklad6w

udzielona do wysokoSci 30Yo naklad6w

koniecznych, na prace lub roboty o kt6rych mowa w $ 7 ust. 2,
3. Dotacja zbudhetu Gminy Miasto Wloclawek, moZe byd udzielona
koniecznych, na prace lub roboty, o kt6rych mowa w $ 7 ust. 3,

byi

4. Dotacja zbudhetu Gminy Miasto Wloclawek, moze
koniecznych na prace, o kt6rych mowa w $ 8.

do wysokoSci

30o/o naklad6w

udzielona do wysokoSci 50o/o naklad6w

$ ll. 1. W przypadku, gdy wnioskodawca na roboty lub prace otrzymuje r6wnie2 inne Srodki publiczne,
kwota prryznana z bud2etu Gminy Miasto Wloclawek wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych
Srodk6w publicmych, nie moZe przekrocryt,l00 % naklad6w koniecznych na wykonanie tych rob6t lub prac.
2. Dotacja udzielona z bud2etu Gminy
przedsigwzigcia na danej nieruchomo5ci.

Miasta Wloclawek, nie moZe przek,roczy| l4cznie 50%

Rozdzial3.
Tryb skladania wniosk6w oraz zasady ich oceny
$ 12.
I

)

I

l.

etap

Skladanie i ocena wniosk6w, odbywa sig w dw6ch etapach.

- skladanie

informacji o zamiarze ubiegania sig o dotacjE na zakres rob6t lub prac okreSlonych w

7i$8,

2) II etap

-

$

skladanie wniosk6w o udzielenie dotacji.

l,

2.Brak zlohenia informacji, okt6rej mowa wust. I pkt
o udzielenie dotacji, o kt6rym mowa w ust. I pkt 2.

niewyklucza mo2liwoSci zlohenia wniosku

l,

12 ust. I pkt
sklada
$ 13. Informacjg, o kt6rej mowa w
na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr I do niniejszych zasad.

$

sig do Prezydenta Miasta Wloclawek,

$ 14. l. Informacjg o zamiarze ubiegania sig o dotacjg na prace lub roboty okre5lone niniejszymi zasadami,
skladasigw terminie; od dnia 30 czer\tca do dnia 3l sierpnia ka:Zdego roku, poprzedzaj4cego rok,
w kt6rym dotacja ma byi udzielona.

2.Dla dotacji realizowanych w2019 roku niebgdzie
I pkt l).

przeprowadzony etap,

okt6rym mowa w$

12 ust.

$ 15. Wa5ciwy merytorycznie wydzial Urzgdu Miasta Wloclawek, w terminie 30 dni od daty zakohczenia
naboru informacji o zamiarze ubiegania sig o dotacjE, dokona ich weryfikacji i poinformuje wnioskodawc6w
o mo2liwo5ci zloZenia wniosku o udzielenie dotacji, na formularzu okre$lonym zal4cznikiem
nr 2 do niniejsrych zasad.

$16.Ogloszenie onaborze wniosk6w, okt6rych mowa

w$

12ust.

l,

pkt2, nast4pi wterminie 14dni

od daty zatwierdzenia bud2etu Gminy Miasto Wloclawek na dany rok budZetowy.

$. 17. Wnioski, o kt6rych mowa w $ 12 ust. I pkt2 sklada siE do Prezydenta Miasta Wloclawek,
naformularzu stanowi4cym zal4cznik nr2 do niniejszych zasad, wterminie okreSlonym wogloszeniu
o naborze wniosk6w.

$ 18. Wnioski o udzielenie dotacji, zlohone po terminie wskazanym w ogloszeniu o naborze wniosk6w,
o kt6rym mowa w $ 16, pozostan4bezrozpatrzenia.
$ 19. Zlo2enie poprawnego pod wzglgdem formalnym wniosku o udzielenie dotacji, nie jest r6wnoznaczne
z jej prryznaniem i nie stanowi gwarancji przyznania dotacji we wnioskowanej wysokodci.
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$ 20. Komisja, o kt6rej mowa w $ 3, w terminie 60 dni od daty zakohczenia naboru wniosk6w, dokona
oceny zlo2onych wniosk6w i przedstawi propozycje udzielenia dotacji na dany rok bud2etowy, uwzglgdniaj4c
mo2liwo6ci finansowe Gminy Miasto Wloctawek.
$ 21.

l)

l. Kuldy zlolony wniosek podlega ocenie formalnej przez Komisjg wedlug nastgpuj4cych kryteri6w:

z\ohenie wniosku w terminie, o kt6rym mowa w ogloszeniu o naborze,

2) zlohenie wniosku na obowi4zuj4cym formularzu, stanowi4cym zal4cznik nr 2 do niniejszych zasad,
3) zlohenie wniosku przez uprawniony podmiot, o kt6rym mowa w $ 2 ust.
4) realizowanie zadania wskazanego
okre(lonychw$ I ust. I,

we wniosku, zgodnie

I,

z zakresem wykonywanych

rob6t lub prac

5) kompletne i prawidlowe wypelnienie wniosku,
6) zgodnoSd wnioskowanego zakresu rzeczowego zadania zprzedlohonvmi pozwoleniami, kosztorysem
i harmonogramem wykonania zadania,
7) podpisanie wniosku przez osobg do tego uprawnion4 oraz umieszczenie daty i wymaganych pieczgci we
wskazanych we wniosku miejscach,
8) wa2no56 zal4cznikSw do wniosku,

9)zlohenie oryginal6w zal4cznik6w do wniosku, podpisanych przez osoby do tego uprawnione, opatrzonych
dat4 i wymaganymi pieczgciami lub zloZenie kserokopii zal4cznik6w do wniosku, potwierdzonych za
zgodnoSi z oryginalem, opatrzonych dat4 i wymaganymi pieczgciami,

l0) zgodnoS6 termin6w realizacji zadania z terminami wskazanymi w niniejszych zasadach.
2. Wniosek powinien byi podpisany przez wlaSciciela lub u2ytkownika wiecrystego b4dt teL przez osoby
upowaZnione do jego zlolenia. W przypadku wsp6lnot mieszkaniowych nale2y zalqczyt stosown4 uchwalE do
nastgpuj4cych czynnodci :
I

) upowa2niaj 4c4 zarz4d lub inne osoby do reprezentowania wsp6lnoty do ubiegania sig o dotacjg w imieniu
wsp6lnoty, oraz wykonywania wszystkich czynnoSci, zwi1zanych z przygotowaniem i zloZeniem wniosku,

2) do nadzoru

i rozliczenia umowy dotacyjnej

,

3) do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla wrazz deklaracj4 wekslow4.

l) Jezeli osobami upowa2nionymi s4 czlonkowie

zarz4du, nale|y doL4czy(, uchwalg wsp6lnoty o wyborze

zarz4du.
3. W przypadku zlo?enia wniosku przez osoby upowaZnione do jego zlo2enia, naleLry dol4czyd
pelnomocnictwo wraz z oplatE skarbow4 wynikaj4c4 z ustawy z dnia 16listopada 2016 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22018 r., poz. 1044 ze zm.).
4. W przypadku zlo2enia wniosku przez wsp6lwlaScicieli lub wsp6luzytkownik6w wieczystych wymagana
jest zgoda wszystkich wsp6hvla5cicieli lub wsp6fuzytkownik6w wieczystych nieruchomo6ci na ubieganie sig
o dotacjg, w kwocie okreSlonej we wniosku oraz na przeprowadzenie rob6t lub prac lub uchwal4
o kt6rej mowa w art.22 ust. 2 ustawy zdnia24 czerwca 1994 r. o wlasno5ci lokali (Dz. U.22018 r., poz.716
ze zm.).

5. Komisja mole wezwat wnioskodawcg, w formie pisemnej lub elektronicznej, do jednorazowej poprawy
btgd6w i usunigcia brak6w, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
6. Wnioski niekompletne, po bezskutecmym uplywie terminu Wznaczonego do ich usunigcia, podlegaj4
odrzuceniu.
7. W przypadku propozycji udzielenia dotacji w wysoko5ci mniejszej niZ wskazana we wniosku, Komisja
w formie pisemnej lub elektronicznej, zwr6ci sig do wnioskodawcy o dokonanie aktualizacji zakresu
planowanych rob6t lub prac oraz wielko6ci wlasnych Srodk6w finansowych. W takim przypadku
wnioskodawca zobowi4zany jest przedloffl zaktualizowany kosztorys, w terminie 14 dni pod rygorem

odmowy udzielenia dotacj i.
8. Wnioski niezaktualizowane, po bezskutecznym uplywie Wznaczonego terminu, podlegaj4 odrzuceniu.
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$ 22.

Komisja

o

kt6rej mowa w $

3, w czasie posiedzenia dokona oceny

merytorycznej wedlug

nastgpuj 4cych kryteri6w:
1)

zgodno5d dzialaria z przedsiqwzigciami rewitalizacyjnymi wynikaj4cymi z Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wloclawek na lata 2018-2028,

2)

celowo5i przeprowadzenia zadania w zakresie rzeczorym wskazanym
z fakty cznego stanu nieruchomo5ci,

we wniosku,

wynikaj4cym

3) zgodnoS6 wnioskowanego zakresu rzeczowego zadania zzakresami dzialania objgtymi dofinansowaniem,
o

kt6rychmowaw $ 7, $ 8 i $ 9,

4) kompleksowoSi zakresu rzeczowego realizacji zadania objgtego wnioskiem,

rola nieruchomo6ci w ksztattowaniu przestrzeni publicznej po realizacji zadania

5) oczekiwany efekt i
objgtego wnioskiem.

$ 23. Komisja w oparciu o kryteria, o kt6rych mowa w $ 22, twzglgdniaj4c lqczn4kwotg przeznaczon1 na

dotacje w danym roku bud2etowym, proponuje wysokoS6 przyznania kwot dotacji na zadania wskazane we
wnioskach.
S 24. Z posiedzeri

Komisji, sporz4dzane

s4 protokoly.

$ 25. Na podstawie protokol6w z posiedzefi Komisji, sporz1dzany jest projekt zarz4dzenia.
$ 26.

l. Dotacje, przyznaje

2.W

zarz4dzeniu, o kt6rym mowa w ust.

l) podmiot otrzymuj4cy

Prezydent Miasta Wloclawek w drodze zarz4dzenia.

I, okreSla sig:

dotacjg,

2) prace lub roboty, na wykonanie kt6rych prryznano dotacjg,
3) kwotg prryznanej dotacji.

3.Zarz4dzenie, okt6rym mowa wust.

l,

oglasza sig na stronie intemetowej

orz na tablicy ogloszef

Urzgdu Miasta Woclawek.
4.

Po ogloszeniu

zarz4dzenia" Prezydent Miasta Wloclawek zawiera z wnioskodawcami umowg

o udzielenie dotacji.
$ 27. Przekazanie dotacji nastgpuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji okreSlaj4cej w szczeg6lno3ci:

l)

opis rob6t lub prac,

2) termin ich wykonania,
3) kwotg dotacji i tryb jej platnoSci, uzalelniony od wyniku kazdorazowej kontroli postgpu prac lub rob6t
i r ozliczenia ty c h wydatk6w,

4) spos6b i termin rozliczenia udzielonej dotacji orazzasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,
5) pouczenie o odpowiedzialno5ci
otrzymanej dotacji,

za

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych przy wydatkowaniu

6)zobowi4zanie ubiegaj4cego sig o dotacjg, do poddania sig pelnej kontroli w zakresie nale2ytego wykonania
prac lub rob6t, w tym udostgpnienie nieruchomoSci i niezbgdnej dokumentacji,
$ 28. Niepodpisanie umowy o udzielenie dotacji w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez wnioskodawca
powiadomienia oudzielonej dotacji, jest r6wnoznaczne zdecyzj4 wnioskodawcy orezygnacji zprzyznanej
dotacji.

Rozdzial4.
Zastdy i spos6b rozliczenia dotacji oraz warunki zwrotu
$ 29.

l. Podstaw4 rozliczenia dotacji jest komisyjny odbi6r wykonanych prac lub rob6t.

2. Rozliczenie finansowe i merytoryczne stanowi:
1) rozliczenie wszystkich poniesionych

wydatk6w, z wyodrgbnieniem wydatk6w poniesionych zudzielonej

dotacji;
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2) uwierzytelnione umowy z wykonawcami, rachunki lub faktury wraz z dowodami uiszczenia wynikaj4cych
z nich nale2noSci,

3) protokoty z czgSciowych i koricowego odbioru wykonanych rob6t lub prac przy udziale os6b, o kt6rych
mowa w $ 30;

4)kosztorys powykonawczy zpodzialem na czg56 finansowq zwkladu wlasnego oraz

czES6,

finansowan4

z dotacji;

5) dokumentacjg powykonawcz4- opisow4 i fotograficznq.
$ 30.

W sklad komisji odbioru, o kt6rej mowa w $ 30 ust.l, wchodz4 w szczeg6lnoSci: inspektor nadzoru,

kierownik rob6t, pracownicy wla5ciwych merytorycznie kom6rek organizacyjnych Urzgdu Miasta
i wy znaczonv przedstawiciel sluZb konserwatorskich.
S

31.

W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca sklada Prezydentowi Miasta Wloclawek

sprawozdanie

z wykonania rob6t lub prac na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr 3 do niniejszych zasad.
$ 32.

Do

rozliczenia dotacji, zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie
i252 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach

zprzeznaczeniem, stosuje sig odpowiednio art.2sl
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz.2077 ze zm.).

S 33. l. Je2eli zgodnie z przedlohonym sprawozdaniem, beneficjent poniesie na realizacjg dofinansowanych
rob6t lub prac koszty wylsze niZ okre5lone w umowie o udzielenie dotacji, w6wczas dotacja w warto5ciach
bezwzglEdnych pozostanie bez zmian, natomiast zmniejszy sig procentowy udzial Gminy Miasto Wloclawek

w zrealizowanych robotach lub pracach.
2. Je2eli, zgodnie zprzedlo2onym sprawozdaniem, beneficjent poniesie na realizacjg dofinansowanych
rob6t lub prac koszty nilsze niz okre6lone w umowie o udzielenie dotacji, w6wczas dotacja zostanie
zmniejszona do kwoty uzyskanej przez pomnoZenie rzeczywistych poniesionych koszt6w przez wartoil
procentow4 dotacji okre5lonej w umowie o udzielenie dotacji.

3. Jeheli, zgodnie zprzedlo2onym sprawozdaniem, beneficjent nie wykonat wszystkich rob6t lub prac,
dotacj4 w6wczas kwota dotacji zostanie pomniejszona o kwotg
uzyskan4 poprzez pomno2enie koszt6w kwalifikowanych, kt6re nie zostaly poniesione, przez wartofit,
procentow4 dotacji okreSlon4 w umowie o udzielenie dotacji.

na k16rych wykonanie zostala udzielona

$34. l.Dotacje wykorzystane niezgodnie zprzeznaczeniem, pobrane nienaleZnie lub wnadmiemej
wysokoSci podlegaj4 zwrotowi.

I oraz w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie
tym nieprzedstawienia rczliczenia w terminie okredlonym w umowie, nieterminowego zwrotu

2. W przypadkach stwierdzonych w ust.
z umow4, w

niewykorzystanej czg5ci dotacji, podania nieprawidlowych danych, wnioskodawca traci prawo do ubiegania
sig o dotacjg zmocy niniejszej uchwaty, na ten sam zakres rob6t lub prac, z budZetu Gminy Miasto Woclawek
przez kolejne 3 lata.

Rozdzial5.
Spos6b gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach
$ 35.

l. Prezydent Miasta Wloclawek, prowadzi rejestr udzielonych dotacji, zawieraj4cy informacje

pochodz4ce ze zlozonych wniosk6w o dotacje, w tym:

l)

dane teleadresowe,

2) dane wnioskodawcy, kt6remu prryznano dotacjg,
3) kwotg prryznanej i rozliczonej dotacji oraz calkowity koszt rob6t lub prac,
4) zakres dofinansowanych rob6t lub prac.

2.Wykaz, okt6rym mowa wust. l jest jawny iprowadzony jest wformie elektronicznej. Wykaz ten
ogloszony jest na stronach BIP Urzgdu Miasta Wloclawek.
3. Dokumenty przechowywane s4 przez okres obowi?zywania Specjalnej Streff Rewitalizacji na obszarze
rewitalizacji Miasta Woclawek, przez wla(ciwy merytory cznie wy dzial.

4.Po okresie, okt6rym mowa wpkt.3, caloSi dokumentacji

przekazana zostanie

do

Archiwum

Zakladowego Urzgdu Miasta Wloclawek.
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Zal4ezniknr I
do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegaj4ce na remoncie lub przebudowie oraz
na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu

do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w,
dla wla5cicieli lub uZytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci
polo2onych w obszarze Specjalnej StreSr Rewitalizacji

PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK
Zielony Rynek 1ll13
87-800 Wloclawek

Informacja
o zamiarze ubiegania sig o dotacje na roboty budowlane polegaj4ce na remoncie
lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu

do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w dla wlaScicieli lub uiytkownik6w wieczystych
nieruchomo5ci polo2onych w obszarze Specjalnej Streff Rewitalizacji,
w ramach programu:

l. ,rlnwestycja

z klasq",

2.
3.
4.

*".

,,Remont krok po kroku",

,,Historia sig oplaca",
,rWitryna

* wlaiciwe podlcreilit

Tytul

Lp.
I

opis

Dane wnioskodawcy:

Imie i nazwisko

Adres

4.

zamieszkania
Dane adresowe nieruchomoSci.
kt6ra ma bvd obieta dotacia
Prawo wlasno5ci lub uZytkowania

5.

wieczystego nieruchomoSci lub lokalu
uslugowego, na kt6ry ma byi udzielona
dotacia
Wskazanie wysokodci Srodk6w

2.
3.

stanow i4cy c h zab ezpieczenie
na wykonanie czg6ci rob6t
nieobj gtych dofi nansowaniem
6.

7.

Gminv Miasto Wloclawek
Wyszczeg6lnienie zakresu planowanych
prac lub rob6t dla caloSci przedsigwzigcia
oraz wskazanie tego zakresu, kt6ry ma byi
objpty dotacj4

Planowany harmonogram dzialaft
z zakresem prac lub rob6t
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8.

Wpbnv rob6t lub prac na realizacjg
przedsigwzigd rewital izacyj nych
okreSlonych w GPR Wloclawka

Wloclawek,

/podpis wnioskodawcy

Zal4cniknr 2
do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegaj4ce na remoncie lub przebudowie oraz
na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu

do nieruchomo6ci niewpisanych do rejestru zabytk6w
dla wla5cicieli lub uzytkownik6w wieczystych
nieruchomo6ci polo2onych w obszarze Specjalnej Streff Rewitalizacji

PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK
Zielony Rynek

lll13

87-800 Wloclawek

n

orxz

oru"yrilt"";""t":ajqce na remoncie lub przebudowie
prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo5ci niewpisanych do
rejestru zabytk6w dla wla5cicieli lub uiytkownikriw wiecrystych
nieruchomo5ci poloionych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

o udzielenie dotacji na roboty

w ramach programu:

l. ,rlnwestycja z klasq",
2. ,,Remont krok po kroku",

3.
4.

,,Historia sig oplaca",

,Witryna *".
* wlaiciwe podlcreilit

I.NAZWA ZADAI\IA
II.INFORMACJE O NIERUCHOMOSCI

l.

Dane adresowe nieruchomoSci

miejscowoSt
kod pocztowy

ulica, nr
2. NieruchomoSi ujawniona w ksigdze wieczystej

nr
w S4dzie

w

III. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
l.Imig i nazwisko / Pelna nazwa wnioskodawcy
2. Adres

I siedziba

miejscowoit
kod pocztowy

Id: F905B964-E9AD-4489-8FF9-52IB4FD
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ulica, nr
telefon kontaWowy
e-mail
podanie numeru telefonu i e-mail jest dobrowolne i sluzy usprawnieniu komunikacji
pomiqdzy Wnioskodawc4 a UrzEdem Miasta Wloclawek

3. Tytut prawny do nieruchomoSci (wlasnoSt lub u2ytkawanie
wieczvste)
4. F orma organizacyj no-prawna (np. s t ow arzy s z e ni e, fundacj a,
z,viqzek wyznaniowy, podmiot prowadzqcy dzialalnoit gospodarczq

wpisany do reiestru przedsiebiorc6w, inne)
5. Nazwa i nr wla5ciwego rejestru / ewidencji (e2eli podlega
wpisowi)
Inne
nr REGON
nr KRS
nr NIP

(akie?)
6. Osoba upow.vniona / osoby upowaznione do reprezentowania
wnioskodawcy, skladania o5wiadczeri woli
izaci4gania w jego imieniu zobowiqzan, w tym finansowych
(zgodnie z aktualnymwpisem w odpowiednim rejestrze, uchwalq,
po tw i e r dz e ni e m akt u utw o r z e ni a lub uzv s kanym p e I no mo c ni c rw e m )
telefon kontaktowy
adres
imie i nanvisko

imie i nanttiska

e-mail
telefon lmntahowy

adres

e-mail
podanie numeru telefonu i e-mail jest dobrowolne i slu2y usprawnieniu komunikacji

nomiedzv Wnioskodawca a Urzedem Miasta Wloclawek

7. Konto bankowe

nazwa, adres banku

nr rachunku b ankowe go

w

nio ska daw cy
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IV. SZCZEGOLOWE INFORMACJE o robotach budowlanych
polegaj4cych na remoncie lub przebudowie oraiz o pracach
konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do
nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w dla wlaScicieli
lub uiytkownik6w wieczystych nieruchomoSci
poloZonych w obszarze Snecialnei Strefu Rewitalizacii
l.Opis stanu technicznego nieruchomoSci z uzasadnieniem
koniecznoSci przeprowa dzeniaprac lub rob6t

2.Zalrrresrzeczory prac lub rob6t

3. Zakladane rezultaty realizacji zadania na realizacjg przedsigwzigi
rewitalizacyjnych okreSlonych w GPR Wloclawka (planowany efeh
prac)

4. Uzyskane pozwolenia / postanowienia / opinie
-Pozwolenie wojew6dzkiego konserw atora zabytkdw (wymagane
art. 36 ust. I ustawy o ochronie zabytkfw i opiece nad zabytkami -

wskazat iakie)
wydane przez:
z dnia:

nr oonttolenia:

-Pozwolenie na budowe
wydane przez:
z dnia:

Id: F9058964-E9AD-44B9-8FF9-52lB4FDl75BF. Uchwalony

nr Ponttolenia:

Shona

l0

ZaSw iadczen ie, o skute czny m

d

okon an

iu zglo szenia w r az ze

wskazaniem rob6t lub prac zgodnym z zakresem zgloszenia

5. Planowany termin przeprowadzeniaprac lub rob6t:

termin rozpoczgcia (dzieri
miesiqc - rok):

-

termin zakoitczenia (dzieri

- rok):

-

miesiqc

6. Harmono gram rzeczowo-fi nansowy prac lub rob6t:

Koszt z podzialem na 2rodla
finansowania
Kwota
Srodki
wlasne
wnioskowanej
/ inne
dotacji z budzetu

Termin
przepro
wadzeni
a rob6t
lub prac

Rodzaj rob6t
lub prac

Koszt
og6tem

Gminy Miasto
Wloclawek (zl)
Udziat w caloSci
koszt6w (%)

216dla

hL\
Udzial
w calo5
ci
koszt6

w

(Yo\

7. Przewidywane koszty realizacji zakresu rob6t lub prac ujgtych w
7 lub $ 8 zalqcznikado Uchwaty w sprawie ustanowienia Specjalnej
Streff Rewital izacj i na ob szarze rew ital izacj i Miasta Woclawek

objgtych wnioskiem orazLr6dla ich finansowania (ie2eli dla
podmiotu podatek VAT nie iest kosztem, ceny w kosztorysach muszq

bvt h,ttotami netto)
Zr6dla finansowania

Srodki finansowe wedlug planu (brutto/netto)*
+ nieootrzebne slveilit

Kwota (w zlotych)
Os6lem
Wnioskowana kwota

Udzial w calo5ci
koszt6w fu Yo\
t00%

dotacji
zbudhetu Gminy
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Miasto Woclawek
Srodki wtasne
wnioskodawcv
Inne podmioty, od
kt6rych
wnioskodawca
ubiega sig /
otrzymal* dotacjg na
roboty/prace objgte
wnioskiem (wsknzot

jakie):
* niepotrzebne

skreilit

8. Wykaz rob6t lub prac ujgtych w $ 7 lub $ 8 zal4cznika do
Uchwaty w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefu Rewitalizacji na
obszarue rewitalizacji Miasta Woclawek w okresie ostatnich 5 lat
kalendarzowych poprzedzajqcych zlohenie wniosku z podaniem
lqcznej wysokoSci naklad6w, w tym wysokoSci i2rodla dotacji
otrzymanvch ze Srodk6w nublicznvch:
Dotacje ze
Srodk6w
Ro

k

Zakres
przeprowadzonych
rob6t lub prac

Poniesione

wydatki

publicznych
(wysoko6i, lrodlo
i wskazanie prac,
na kt6re zostaly
Drzeznaczonel

V. OSWIADCZENIA
l.O6wiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym
wniosku oraz w dol4czonych jako zal4czniki dokumentach, sq
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
2.O6wiadczam,2e prowadzg dzialalno5i gospodarczq / nie prowadzg*
dzialalno5ci gospodarczej.
3.O5wiadczam, ze jestem / nie jestem- podatnikiem VAT.
4.OSwiadczam, 2e zalegam I nie zalegam' z platno3ciami na rzecz
podmiot6w publiczno-prawnych.
S.OSwiadczam. 2e w orzvoadku otrzvmania dotacii zobowiazuie sie
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do wydatkowania przyznanych Srodk6w na realizacjg wskazanego
zadania zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 29stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22018 r. poz.1986 ze zm.\,
jeSli z mocy tej ustawy zobowi4zany jestem do jej stosowania.
6.OSwiadcz am, 2e wypelnilem obowi4zki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119204.05.2016r., str. 1) wobec os6b fizycznych,
od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub poSrednio pozyskatem
w niniejszym postgpowaniu.
1.Wyru2am zgodg I nie wyralam zgody* na wykorzystanie
zawafich we wniosku informacji dotycz4cych nieruchomoSci
znajduj4cych sig w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz dol4czonej
dokumentacji fotograficznej w celach promuj4cych proces
rewitalizacji w MieScie Wloclawek.

miejscowoit,

dota

wni o s kodaw cy lub

os

czytelny podpis

oby

up ow

aini

on

ej
do reprezentowania,

skladania oiwiadczefi

w

oli
w imieniu

wnioskodawcy wraz ze stosownymi pieczgciomi

'*

niepotrzebne skre5lii

VI. WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGAIIYCH PRZY
SKI.ADANIU WI{IOSKU
L
p

Lista zal4cznik6w
zaznaczy|,,X" we wlaSciwym miej scu:
,,Tak" - zal1cznik jest,
,Nie" - zal1cznika nie m4
,,Nie dotyczy" - gdy zal1czniknie jest

Ta

Ni

k

e

Nie
doty
czy

wymagany.

Aktualny dokument potwierdzaj4cy posiadanie
przez wnioskodawcg tytulu prawnego do
nieruchomoSci: odpis z ksiggi wieczystej (w
przypadku wsp6lnoty mieszkaniowej - odpis
z Ksiggi Wieczystej nieruchomo5ci budynkowej

igruntowej, odpis z Ksiggi

Wieczystej
(w
przypadku
lokali),
lub
wlasnoSci
odrgbnych
braku Ksiggi Wieczystej) lvypis z rejestru
grunt6w, akt notarialny lub inny dokument
Swiadcz4cy o tytule prawnym do nieruchomo3ci
wynikaj4cym zprawa wlasno6ci lub
uZvtkowania wieczvsteso.
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nr i date wvdania dokumentu
Aktualny dokument potwierdzaj4cy tytul
prawny osoby uprawnionej / os6b

podat nanve.

uprawnionych do
wnioskodawcy,

do

reprezentowania

skladania

oSwiadczeri

woli i zaci4gania w jego imieniu zobowi4zafi,
w tvm finansowvch.

-aktualny wypis z wla5ciwego

rejestru

okre5laj4cego podstawg dzialalnoSci, ze
wskazaniem osoby uprawnionej / os6b

uprawnionych do

reprezentowania
wnioskodawcy, do skladania o5wiadczeri woli
izaciqgania wjego imieniu zobowi4zah, wtym
finansowych (dotyczy
organizacji
pozarz4dowych ipodmiot6w prowadz4cych

m.in.

dzialalno56 gospodarcz4)

;:;:;;;;';;'e'.',, i date wvdania dokumentu
-pelnomocnictwo do zarzqdzania podmiotem
w imieniu wlaSciciele lub uZvtkownika
wieczvsteso

-uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej
o wyrazeniu zgody na realizacjg zadania oraz
ubieganie sig o dotacjg na prace lub roboty
budowlane przy zabytku objgte wnioskiem (w
przypadku wsp6lnotv mieszkaniowei )
-uchwala czlonk6w wsp6lnoty mieszkaniowej
o powolaniu Zarzqdu, udzieleniu
pelnomocnictwa do
reprezentowania
wnioskodawcy, skladania oSwiadczeri woli
i zaci4gania zobowiqzan, w tym finansowych
w zakresie wniosku o dotacje (w przypadku
udzielenia przez wsp6lnotg mieszkaniow4
pelnomocni ctw a Zarzadow i I Zanadcv\
-umowa o sposobie zaru1du nieruchomo6ciq
wsp6ln4, zgodnie z art. 18 ustawy o wlasnoSci
lokali (Dz. U. z 2018 ooz. 7 16 ze zm.\
-zgoda / pelnomocnictwo wsp6lwla6ciciela/li
nieruchomoSci lub wsp6lu2ytkownik6w
wieczvstvch. na DrzeDrowadzenie rob6t lub orac
-pelnomocnictwo do
reprezentowania
wnioskodawcy, do skladania o5wiadczeri woli
izaci4gania wjego imieniu zobowi1zafr, wtym
finansowych w przypadku, gdy wnioskodawc4
jest inna osoba niZ wynika to z KRS, ewidencji
lub innego reiestru.
Zgoda wla$ciciela / wsp6hvtaScicieli lub
uzytkownika /
wsp6tu2ytkownik6w

wieczvstvch nieruchomo5ci.
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rob6t lub prac na
nieruchomo5ci, w przypadku gdy
wnioskodawc4 jest wsp6lwla5ciciel lub
przeprowadzenie

wso6luZvtkowniekm wieczvstvm.
Pozwolenie na budowg (o ile prace lub roboty
wymagaj4 uzyskania takiego pozwolenia) wraz
z I eszemglatzem proiektu budowlanego

Zgloszenie zamiaru wykonywania rob6t
budowlanvch

w r az z komoletem zalacznikow
Zafwiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu w przedmiocie przyst4pienia do zamiaru
wykonania rob6t budowlanych -wydane przez
wla6ciwy organ administracj i architektonicznobudowlanei na wniosek zainteresowanego

Aktualnv kosztorvs inwestorski / ofertowv
Dokument okre5laj4cy stanowisko wla5ciwego
orqanu ochronv zabvtk6w :
-opinia wla$ciwego organu ochrony zabytk6w
na temat zakresu planowanych rob6t lub prac
przy zabytku (w przypadku braku wymaganych
nozwolef)
-pozwolenie wla6ciwego organu ochrony
zezwalaj4ce
zabytk6w
na przeprowadzen\e rob6t lub prac Drzy zabytku
-zalecenia konserwatorskie okreSlaj4ce zakres
i spos6b prowadzenia planowanych rob6t lub
prac pny zabytku (w przypadku wniosku
na wvkonanie dokumentacii)
-program prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, badaf konserwatorskich albo
badaf architektonicznych przy zabltku
(dotvczv zabvtku ruchomeso)
inne (podai jakie)

Informacja o pomocy de minimis, w tym
o pomocy de minimis w rolnictwie lub

pomocy de minimis

otrzymanej przez

w rybol6wstwie,
wnioskodawcg

w

roku, w kt6rym ubiega sig o pomoe, oraz
w ciqgu dw6ch poprzedzaj4cych go lat
podatkowych, sporz4dzon4 w zakresie i wedtug

zasad
w art.37 ustawy

okreSlonych

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postgpowaniu w sprawach dotycz4cych
pomocy publicznej (Dz. U. z2018r. poz.362\,
edv wnioskodawca iest przedsiebiorca:
-zaSwiadczenia o pomocy de minimis, w tym

pomocy
de
w rolnictwie lub pomocy de

minimis
minimis
w rybol6wstwie, jak4 wnioskodawca otrzymal
w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz
w ciasu dw6ch poprzedzaiacych qo lat
o

Id: F905B964-E9AD-44B9-8FF9-52

I

B4FD I 75BF. Uchwalony

Strona

15

podatkowych,

-o5wiadczenie o wielko5ci pomocy de minimis,
w tym pomocy d e minimis w rolnictwie lub

pomocy de minimis w rybol6wstwie, jak+
wnioskodawca otrzymal w roku, w kt6rym
ubiega sig o pomoc, oraz w ci4gu dw6ch
ooorzedzaiacvch so lat oodatkowvch.

-oSwiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de
minimis, w tym pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis
w rybol6wstwie, przez wnioskodawcg w roku,
w kt6rym ubiega sig o pomoc, oraz w ci4gu
dw6ch popnedzaj4cych go lat podatkowych.
przypadku wsp6lnot mieszkaniowych
informacjg o pomocy de minimis zalqczaj4
wszyscy wsp6twlaSciciele, ktorzy prowadz4
dzialalnoSd gospodarcze w lokalach

W

znajduj4cych

sig

w

zabytku bgd4cym

przedmiotem wniosku.
-Formularz informacj i przedstawianych przy
ubieganiu sig o pomoc
de minimis, stanowi4cy zaLqcznik do
rozporz1dzenia Rady Ministr6w z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegaj4cy sig
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.3lI,

zp62n.zm.l.
-Formularz informacji przedstawianych przez
wnioskodawcQ przy ubieganiu sig o pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie,
stanowi4cy zal1cznik do rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dnia 1l czerwca 2010 r. w sprawie
informacji skladanych przez pomioty
ubiegaj4ce sig o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rvbol6wstwie (Dz. U. Nr l2l. poz. 810).
Dokumentacja fotograficzna zabytku (min.
5 fotografii o wymiarach
min. 15 cm x 2l cm, w formie dobrej jakoSci
odbitek fotograficznych lub kolorowych
wydruk6w lub w formacie JPEG na noSniku
elektronicznym, przedstawiaj4ca aktualny stan
zachowania caloSci zabytku oraz jego czgsci,
przy kt6rei prowadzone beda prace lub robotv)
Inne zalqczniki oraz ewentualne rekomendacje
i opinie (wymienii jakie):
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f[FT TTIT---1
Zal4czniknr

3

do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegaj4ce na remoncie lub przebudowie oraz
na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu

o nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w

,

dla wla5cicieli lub u2ytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci
polo2onych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK
Zielony Rynek

ll/13

87-800 Wloclawek

SPRAWOZDANIE
zrozliczenia dotacji, udzielonej na roboty budowlane polegaj4ce na remoncie lub przebudowie
lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo5ci niewpisanych do rejestru
zabytkriw, dla wlaScicieli lub u2ytkownikriw wieczystych
nieruchomo5ci polo2onych w obszarze Specjalnej Streff Rewitalizacji, w ramach programu:

l. ,,Inwestycja

z klas4",

2.
3.
4.

*".

,,Remont krok po kroku",

,,Historia sig oplaca",
,rWitryna

* wlaiciwe podlcreilii

(nazwa zadania zgodna z umowq)

w okresie od
okreSlonego

...............
w umowie nr ................

.. do .............

.................aawartej w dniu ....'...'...

pomigdzy Gmin4 Miasto Wloclawek

(imig i nazwisko lub nazwa otrzymuiqcego dotacjg)

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
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. Stopieri realizacji zaplanowanych prac lub rob6t

2. Opis realizowanych rob6t lub prac

(opis musi zqwierat szczeg6lowq informacjg o zrealizowanych dzialaniach zgodnie z ich ukladem
zqwqrtym we wniosku o dotacjg i umowie. Naleiy u,uzglgdnit wszystkie planowane prace, zakres, w jakim
zostaly one zrealizowane, wyjainit ewentualne odstgpstwa od planowanego zalvesu i harmonogramu)

Lp.

ZaV,res wykonanych

rob6t lub prac

datarozpoczgcia
Drac lub rob6t

datazakofrczenia
Drac lub rob6t

3. Wymierne r ezultaty r ealizacji zadania

4. Rola partner6w w realizacji zadania (ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem organ6w administracji publicznej)

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Ieheli dIa Wnioskodawcy podatek VAT jest wydatkiem odzyskiwanym, wszystkie kwoty wpisane
w dziale II musz4 by6 kwotami netto.

l.
Lp.

Rozliczenie ze wzglgdu na rodzaj koszt6w (w zl)

Rodzaj koszt6w (zgodny
zrodzajem koszt6w z wniosku
oraz harmonogramem
rzeczowo-ftnansowvm)

Planowane koszty r ealizacji
zadania
koszt
w tym:
calkowity
z dotacii

Wykonane koszty realizacji
zadania
koszt
w tym:

calkowitv

z dotacii

I
2.
a

J.

4.
5.

6.
7.

Og6lem
2. Rozliczenie ze wzglEdu na Zr6dlo finansowania

Zrodlo finansowania
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zl

zl

%

%

koszty pokryte z dotacji
Srodki wlasne
inne fr6dla finansowania w tvm:
Srodki publiczne
(nodat ndzwe orsanu)
pozostale 2r odla fi nansowania
(podat jakie)

Og6lem

3. Zestawienie dokument6w ksiggowych (faktur/rachunk6w)
zwi4zane z realizacj4 zadania

L
p.

-

nale?y uj46 wszystkie dokumenty ksiggowe

Data

Numer
dokumentu
ksiggoweg

pozycji
kosztorys

o

u

Numer

wystawieni
a

dokumentu
ksiesoweso

Data
zaplaty

Kwota
brutto
(z\)

Nazwa
wydatku

w tym: kwota
poniesiona
ze Srodk6w

dotacji (zl)

Os6lem
TII. DODATKOWE INFORMACJE

rv.ZAL4CZNIKI:

Lp

Lista zal4cznik6w
zaznaczy 6,,X" we wla5ciwym miej scu:
,,Tak" - zal4cznik jest,
,Nie" - zalqcznika nie m4
,,Nie dotyczy" - gdy zal1cznik nie jest wymagany,

Tak

Nie

Nie

IloSi

dotyczy

sztuk

wskaza6 iloSd sztuk;

kopie zal4cznik6w powinny by6 potwierdzone za zgodnosc
z oryginalem przez Wnioskodawcg lub osobg upowaZnion4 do

- orveinatv do wsladu
powykonawczy
wraz z obmiarem
kosztorys

renrezentowania Wnioskodawcv
I

nrzenrowadzonvch
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uprawnione osoby;

protok6l odbioru przeprowadzonych prac lub rob6t, na kt6re
zostala udzielona dotacja, sporz4dzony przy udziale
wnioskodawcy lub osoby przez niego upowa'Znionej,
przedstawiciela wlaSciwego organu urzgdu ochrony zabytk6w
i przedstawiciela Urzedu Miasta Woclawek
kopie prawidlowo opisanych dokument6w ksiggowych
(faktur/ rachunk6w) dokumentuj4cych poniesione wydatki na
realizacjg zadania - oryginaty do wgl4du opatrzone pieczgci4
Wnioskodawcy (edli posiada) i sporzqdzon4 w spos6b trwaty
adnotacj4 (na odwrocie dokumentu): ,,Faktura / rachunek
w kwocie...
zl oplacona zostala / oplacony zostal*
ze Srodk6w otrzymanej dotacji zbudhetu Gminy Miasto
Wloclawek w ramach umowy nr ...................... z dnia

2

J

realizacjg zadania

pn.

Pozostala kwota
........2\ zosta\a
pokryta ze Srodk6w wlasnych."
dow6d zaplaty (naleZy dol4czy6 do kaZdego oplaconego
dokumentu ksiggowego) - np. wyci4g bankowy, przelew
bankowv
kopia protokolu z wyboru wykonawcy sporz4dzona zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wief publicznych, o ile obowi4zek jej stosowania przez
Wnioskodawcg wynika ztej ustawy (po$wiadczona za
zeodnoSi z orvsinalem)
o5wiadczenie Wnioskodawcy o zastosowaniu zasad r6wnego
traktowania, uczciwei konkurenci i i przeirzvstoSci
kopie um6w Wnioskodawcy z wykonawcami prac lub rob6t
na nieruchomo6ci
kopie protokol6w odbioru prac lub rob6t na nieruchomoSci
podpisanych miedzy wykonawcami a Wnioskodawca
o5wiadczenie, o prawie odliczenia podatku VAT i o jego

4

5

6
7
8

9

wysokoSci.

V. OSWIADCZENIA

l.

O5wiadczam, 2e od daty zawarcia umowy nie zmienil sig status prawny Wnioskodawcy.

2. O5wiadczam, 2e wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz zalqczniki s4 zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. O$wiadczam, 2e ws4rstkie procedury zwi}zane zrealizacj4 zadania zostaly przeprowadzone zgodnie
z obowiryuj4cymi przepisami prawa.
4. O$wiadczam, 2e wsrystkie
poniesione.

k*oty

wymienione w zestawieniu faktur/rachunk6w zostaly faktycznie

Wloclawek, dnia..............

pieczgt

l(nioskodawcy
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