
 

Załącznik nr 2 do 

ZARZĄDZENIA Nr 9.2023 

      Prezydenta Miasta  

Skierniewice 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

Wzór zgłoszenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
 

Wstępne zgłoszenie o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.  

 
* Pola wymagane 

 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO / DANE KONTAKTOWE: 

 
Imię i nazwisko / nazwa*  

Miejscowość*  

Kod pocztowy*  

Ulica*  

Numer porządkowy budynku*  

Numer lokalu  

Numer telefonu*  

Adres e-mail*  

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I JEGO POŁOŻENIU: 

 

Nazwa zabytku (zgodnie z wpisem w rejestrze 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków) * 

 

Numer w rejestrze zabytków lub informacja,  

że obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków* 

W załączeniu dokument potwierdzający wpis do 

rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub 

znajdującym się w ewidencji zabytków 

 

Miejscowość*  



Ulica*  

Numer porządkowy*  

Tytuł prawny do zabytku przysługujący 

wnioskodawcy (własność / użytkowanie 

wieczyste / trwały zarząd / ograniczone prawo 

rzeczowe / stosunek zobowiązaniowy) * 

(wpisać właściwe) 

W załączeniu dokument potwierdzający 

posiadanie przez wnioskodawcę tytułu 

prawnego do zabytku oraz zgoda 

współwłaścicieli lub współużytkowników 

wieczystych nieruchomości gruntowej, na której 

znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac 

objętych wnioskiem 

 

 

 

III. INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI: 

Nazwa Inwestycji (proszę podać zwięzłą nazwę 

zadania, która będzie konsekwentnie powtarzana 

we wszystkich kolejnych wnioskach i 

dokumentach - max. 140 znaków – bez spacji) * 

 

Opis Inwestycji (zakres prac, które mają być 

objęte dotacją - max. 2500 znaków – bez spacji) 

* 

 

Czy dla Inwestycji sporządzono dokumentację 

projektową? 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie 

właściwego organu ochrony zabytków na 

prowadzenie prac przy zabytku?  

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie na 

budowę / zaświadczenie właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w 

odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych?  

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji (w 

miesiącach) * 

 

Przewidywany termin zakończenia Inwestycji 

(dd-mm-rrrr) * 

 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN, np. 

1.000.000,00 PLN) * 

 



Na jakiej podstawie podano wartość inwestycji?  

-na podstawie wykonanego kosztorysu 

-na podstawie własnych kalkulacji oraz badania 

rynku usług i materiałów budowlanych 

-inne 

(wpisać właściwe) 

 

Procentowy udział własny Beneficjenta w 

realizacji Inwestycji (w %, nie mniej niż 2%)* 

 

Kwota wnioskowanych środków  

(w PLN) * 

 

 

IV. ZGODY I OŚWIADCZENIA: 

Wyrażam zgodę na udział w programie oraz 

przesłanie przez Miasto Skierniewice wniosku 

do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem 

Banku Gospodarstwa Krajowego.* 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Oświadczam, że rozpoczęcie postepowania 

zakupowego nastąpi w terminie 12 miesięcy od 

daty udostępnienia Wstępnej promesy.* 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  z 

treścią Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków, regulaminem naboru wniosków o 

dofinansowanie oraz  innymi dokumentami 

udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa 

Krajowego.*   

(wpisać TAK lub NIE) 

 

 

……………………………………… 

Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/


KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych  

 
 

Administratorem Pana/i 
Danych jest: 

Prezydent Miasta Skierniewice 

adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 

Kontakt do wyznaczonego 
przez Administratora 
Inspektora Danych 
Osobowych 

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, 
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 

e-mail: iod@um.skierniewice.pl 

Pani/Pana dane będą 
przetwarzane w celu: 

realizacji zadania – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków – w celu realizacji działań niezbędnych do 

wykonania umowy jak również realizacji czynności przed zawarciem 
umowy. 

Podstawą do 
przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o ochronie 
zabytków oraz właściwych aktów wykonawczych oraz konieczność 

wykonania czynności niezbędnych do wykonania umowy. 

Informacja o 
przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być podmioty upoważnione w ramach realizacji zadania na 
dofinansowanie, wykonawcy wyłonieni na potrzeby realizacji zadania i 

podmioty świadczące usługi wsparcia jak również podmioty świadczące 
dla Administratora usługi doręczeń, usługi informatyczne.  

Okres przechowywania 
danych: 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu 
przetwarzania, a następnie przechowywane przez okres 10 lat. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. wnioskowania o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania 

swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Podane przez Panią/Pana 
dane są: 

pobrane dobrowolnie jednak niezbędne dla realizacji zadań z zakresu 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji   

ani profilowaniu. 

 
    
 
 
 
 
 
 

(Data i podpis osoby przekazującej swoje dane osobowe) 
 

 
 

 



 


