
ZARZi\DZENIE Nr A1~g NIII/19 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia A1 fi'(). \~ 2019 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego naboru wniosk6w i powolania Komisji 
do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie w 2020 r. dotacji na wykonanie rob6t 
budowlanych polegaj~cych na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich 

i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych do rejestru 
zabytk6w, polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na kt6re Miasto L6di 

udzieli dotacji w 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zwi~zku z uchwal~ Nr XLIII 1 095117 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta 
Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291), zmienion~ 
uchwal~ Nr XLV 11182117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 2337) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam otwarty nab6r wniosk6w na wykonanie rob6t budowlanych polegaj~cych 
na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich 
w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na kt6re Miasto L6dz udzieli dotacji w 2020 r., jezeli 
wnioskowane dzialania sluz~ realizacji przedsiywziyc rewitalizacyjnych, 0 kt6rych mowa 
wart. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730). 

§ 2. Tresc ogloszenia 0 naborze wniosk6w, 0 kt6rym mowa w § 1, stanowi zal~cznik 
Nr 1 do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 3. Ogloszenie 0 naborze wniosk6w publikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 
1) w lokalnej prasie; 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl); 
3) na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Wnioski nalezy skladac na druku, kt6rego wz6r stanowi zal~cznik Nr 2 
do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 5. W celu rozpatrzenia wniosk6w, zlozonych przez wlascicieli lub uzytkownik6w 
wieczystych nieruchomosci polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 
ubiegaj~cych siy 0 udzielenie w 2020 r. dotacji, 0 kt6rej mowa w § 1, powolujy Komisjy 
do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie w 2020 r. dotacji na roboty budowlane 
polegaj~ce na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace 
restauratorskie w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych do rejestru zabytk6w, 
polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zwan~ dalej Komisj~, w skladzie: 

1) Przewodnicz~ca - Kamila Kwiecinska-Trzewikowska - Dyrektor Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi, Miejski Konserwator Zabytk6w; 



2-14) Czlonkowie: - Robert Kolczynski - p. o. Dyrektora Departamentu Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Tomasz Jakubiec - Dyrektor Departamentu Prezydenta Urzydu Miasta 
Lodzi; 

- Elzbieta Michalska - Zastypca Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Iwona Sosnowska-Kowalska - Zastypca Dyrektora Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytk6w w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Marzena Otto - Kierownik Oddzialu Nadzoru Konserwatorskiego 
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Tomasz Dowgird - inspektor w Oddziale Polityki Lokalowej 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- Anna Zygma - gl6wny specjalista w Biurze Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 

- Ewa Folde - inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytk6w 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Agata Matyjaszczyk - inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 

- Karolina Kypka - Radna Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Kamil Deptula - Radny Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Sylwester Pawlowski - Radny Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Bartlomiej Dyba - Bojarski - Radny Rady Miejskiej w Lodzi. 

§ 6. Komisja przeprowadzi postypowanie zgodnie ze Szczeg610wymi zasadami 
udzielania dotacji na roboty budowlane polegaj~ce na remoncie lub przebudowie oraz na 
prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych 
do rejestru zabytk6w, stanowi~cymi zal~cznik do uchwaly Nr XLIII 1 095117 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta 
Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwal~ Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

§ 7. Regulamin pracy Komisji stanowi zal~cznik Nr 3 do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 8. Zobowi~zujy Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytk6w 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania zarz~dzenia. 

§ 9. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 





Za1llcznik Nr 1 
do zarzlldzenia Nr ~1gg NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia M fYI~(Q. 2019 r. 

OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza otwarty nabor wnioskow na wykonanie robot budowlanych polegaj~cych 
na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich 

w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych do rejestru zabytkow, 
polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 

na ktore Miasto Lodf udzieli dotacji w 2020 r. 

1. Nab6r wniosk6w oglaszany jest na podstawie uchwaly Nr XLIII1 095117 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1291), zmienionej uchwalll Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337). 

2. W naborze wniosk6w 0 udzielenie dotacji celowej z budZetu Miasta Lodzi mogll 
wzillC udzial wlasciciele lub ui:ytkownicy wieczysci (w tym m.in. wsp6lnoty 
mieszkaniowe) nieruchomosci polozonych na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, jezeli wnioskowane dzialania sluZll realizacji przedsiywziyc 
rewitalizacyjnych, 0 kt6rych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 paidziemika 
2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730). 

3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje siy odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 
i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730). 

4. Warunkiem ubiegania siy 0 dotacjy i udzielenia dotacji z budzetu Miasta Lodzi 
jest udokumentowanie posiadania finansowych srodk6w wlasnych na wykonanie 
cZysci rob6t i prac objytych wnioskiem. 

5. Dotacja moze bye udzielona w wysokosci: 
1) nieprzekraczajllcej 50% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa w art. 77 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie 
rob6t w przypadku nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytk6w; 

2) nieprzekraczajllcej 50% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa w art. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie 
rob6t lub prac w przypadku nieruchomosci wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytk6w lub polozonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
z wy1llczeniem nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w pkt 1; 

3) nieprzekraczajllcej 30% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa wart. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie 
rob6t lub prac w przypadku pozostalych nieruchomosci. 

6. Wnioski nalezy skladae w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. na druku, kt6rego wz6r 
stanowi za1llcznik Nr 2 do zarzlldzenia Nr ~1gB NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 111 maja 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego naboru wniosk6w 
i powolania Komisji do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie w 2020 r. dotacji 
na wykonanie rob6t budowlanych polegajllcych na remoncie lub przebudowie 
oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomosci 
niewpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, na kt6re Miasto L6dz udzieli dotacji w 2020 r., w kancelarii g16wnej 



Urzydu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzydu. Druk wniosku 
jest dostypny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 113 tel. 42 6384333, 
426384313,426384330, a takZe pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl. 

7. Rozstrzygniycie naboru nastl!pi po uchwaleniu przez Rady Miejskl! w Lodzi budZetu 
Miasta Lodzi. 



Zal,"!cznik N r 2 
do zarz,"!dzenia Nr41Zg NIIII19 
Prezydenta MiasJa Lodzi 
z dnia Ai M~ 2019 r. 

Wniosek do Prezydenta Miasta Lodzi 
o udzielenie w 2020 r. 

dotacji celowej na wykonanie robot budowlanych polegaj,"!cych na remoncie lub przebudowie 
oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomosci 

niewpisanych do rejestru zabytkow, polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

1. Wnioskodawca: 

(imi~, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL wnioskodawcy 
lub nazwa, adres siedziby jednostki organizacyjnej b~d!!Cej wnioskodawc!j, adres do korespondencji, NIP, REGON) 

osoby upowamione do reprezentowania wnioskodawcy, skladania oswiadczen woH i zaci~gania w jego imieniu 
zobowi~zan finansowych (imi~, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, nr telefonu, faksu ie-mail): 

osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Urzydem Miasta Lodzi (imi~, nazwisko, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, nr telefonu, faksu ie-mail): 

forma organizacyjno - prawna wnioskodawcy (osoba fizyczna,jednostka organizacyjna): 

2. Informacje 0 zabytku wpisanym do rejestru zabytkow: 
okreslenie zabytku ............................................................................................................. . 
dokladny adres zabytku: ...................................................................................................... . 
nieruchomosc ujawniona w ksiydze wieczystej KW nr ................ w S~dzie Rejonowym w .................... . 
decyzja 0 wpisie do rejestru zabytk6w nr ..................... z dnia ...................... w zakresie: 

3. Informacje 0 obiekcie niewpisanym do rejestru zabytkow: 
obiekt ........................................................................................................... . 
dokladny adres obiektu: ...................................................................................................... . 
nieruchomosc ujawniona w ksiydze wieczystej KW nr ................ w S~dzie Rejonowym w .................... . 
wpis do gminnej ewidencji zabytk6w ...................................................................................... . 
wpis obszarowy do gminnej ewidencji zabytk6w .................................................................................... . 
inny obiekt .................................................................................................................. ' .. . 
4. Wskazanie tytulu prawnego wnioskodawcy do nieruchomosci: 

5. Okreslenie wysokosci dotacji, 0 ktor~ ubiega si~ wnioskodawca:* 

calkowity koszt prac objytych wnioskiem (brutto) ....................... . 
(slownie: ......................................................................................................................... ) 

wnioskowana wysokosc dotacji (brutto) .................................. . 
(slownie: ......................................................................................................................... ) 

deklarowana wysokosc finansowych srodk6w wlasnych (brutto) ................................... . 
(slownie: ......................................................................................................................... ) 



wysokosc dotacji, 0 jak~ ubiega sit( wnioskodawca wyrazona w % w stosunku do og6lnych koszt6w prac ....... 

*W przypadku wspolnot mieszkaniowych z udzialami Gminy Lodi, powyisze kwoty nie moga} obejmowac 
dofinansowania robOt lub prac w cz~sci odpowiadaja}cej udzialowi Gmil!Y LOdi w nieruchomosci wspolnej 
6. Zakres robot lub prac, ktore wnioskodawca planuje wykonac:* 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

tennin realizacji prac objt(tych wnioskiem (nie dluzszy niz do dnia 5 grudnia 2020 r.): ........................... 

*W przypadku wspolnot mieszkaniowych z udzialami Gminy Lodz, powyiszy zakres robot lub prac 
nie moze obe.imowac zakresu w cz~sci odpowiada.hlce.i udzialowi Gminy Lodi w nieruchomosci wspolne.i 
7. Pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow na przeprowadzenie prac obj~tych 
wnioskiem w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytkow lub polozonego na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytkow: 

l.dz ............................................................................ z dnia ......................... 

8. Wytyczne konserwatorskie oraz pozytywna opinia wojewodzkiego konserwatora zabytkow 
na prowadzenie robot lub prac obj~tych wnioskiem w przypadku zabytku wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytkow lub polozonego na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow: 

l.dz ......................................................................... '" z dnia ......................... 

tak nie Wykaz wymaganych za!~cznikow do wniosku: 
wyCl~g z wlasciwego rejestru w przypadku jednostek organizacyjnych bt(d~cych 
wnioskodawcami 
pelnomocnictwo dla os6b upowai:nionych do reprezentowania wnioskodawcy 
oraz odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku i kontakty z urzt(dem oraz w przypadku 
otrzymania dotacji do podpisania umowy, ustanowienia zabezpieczenia w fonnie weksla 
III blanco wraz deklaracj~ wekslow~ lub w innej fonnie na kwott( me nizs~ 
niz udzielona dotacja, nadzoru i rozliczenia dotacji (w przypadku wsp6lnot mieszkaniowych 
podjt(te w tych zakresach uchwaly zgodnie z ustaw~ z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnosci lokali 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 
decyzja 0 wpisie do rejestru zabytk6w 
karta adresowa zabytku nieruchomego wpisanego do gminnej ewidencji zabytk6w 
dokument potwierdzal~cyposiadanie przez wnioskodawcc; tytulu prawnego do nieruchomosci 
pozwolenie wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w na przeprovvadzenie prac objt(tych 
wnioskiem w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytk6w lub polozonego na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytk6w 
wytyczne konserwatorskie oraz pozytywna opinia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w 
na prowadzenie rob6t lub prac objt(tych wnioskiem w przypadku zabytku wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytk6w lub polozonego na obszarze ~isanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
zgoda wszystkich wspOlwlascicieli lub wspOluZytkownikow wieczystych nieruchomosci 
na ubieganie sit( 0 dotacjt( w kwocie okreslonej we wniosku I przeprovvadzenie robOt 
lub prac albo uchwala, 0 kt6rej mowa wart. 22 ust. 2 z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnosci 
lokali 
kosztorys inwestorski rob6t lub prac okreslonych we wniosku z podzialem na finansowane 
z funduszy wlasnych i dotacji; w przypadku prac konserwatorskich i restauratorskich dodatkowo 
zakres prac z wyszczeg6lnieniem technologii i material6w proponowanych do zastosowania 
zaswiadczenia alba oswiadczenia i infonnacje, 0 kt6rych mowa wart. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 



ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu w sprawach dotycz~cych pornocy publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730) w przypadku, gdy 0 udzielenie dotacji ubiega 
siy podrniot byd~cy przedsiybiorc~ 

K1auzula informacyjna dotycZllca przetwarzania danych osobowych, dla kt6rych administratorem danych jest Prezydent Miasta Lodzi 

Szanowni Pailstwo, 
zgodnie z art. 13 ust. I i 2 og61nego rozporzlJdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporzlJdzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwilJZku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6m. zm.l), uprzejmie 
informujemy, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedziblJ w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dt, 
tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: ickmii.Il]l1l.1odz.pl. 

2. Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych, z kt6rym moze si~ PaniIPan skontaktowae poprzez e-mail: lQd.li.lUnlJ0!1LQl 
blJdi telefonicznie +48 (42) 638-59-50. Z inspektorem ochrony danych mozna si~ kontaktowac we wszystkich sprawach 
dotyczlJcych przetwarzania danych osobowych przez UrzlJd Miasta Lodzi oraz korzystania z praw zwilJZanych z przetwarzaniem 
danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urz~dzie Miasta Lodzi. 
Og61nIJ podstaw~ do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. I lit. b i c og61nego rozporzlJdzenia. 
Szczeg6lowe cele przetwarzania danych zostaly wskazane w nast~pujlJcych przepisach: 
1) art. 35 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730); 
2) art. 37 ust. I pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. 

poz. 62,1000,1366,1669,1693,2245,2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534); 
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330 

i 1669); 
4) uchwale Nr XLIIIl095/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 

rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1291), zmienionej uchwallJ 
Nr XLVII 182/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337). 

PaniIPana dane b~dlJ przetwarzane w celu zawarcia umowy 0 udzielenie dotacji celowej na roboty budowlane polegajlJce 
na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych 
do rejestru zabytk6w. 

4. Dane osobowe moglJ bye udost~pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowilJZUjlJcych 
przepis6w prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 
swiadczlJcym uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi informatyczne. Dane os6b fizycznych, w postaci imienia i nazwiska wlaScicieli 
lub wsp6lwlaScicieii, ktorym przyznano dotacj~ celowlJ b~dlJ udost~pnione poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi. Dane osobowe nie b~dlJ przekazywane do pailstw trzecich, na podstawie 
szczeg61nych regulacji prawnych, w tyro um6w mi~dzynarodowych. 

5. Dane osobowe ~dIJ przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), U. wieczyscie. 
Dane os6b fizycznych, kt6rym udzielono dotacji b~dlJ publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
wieczyscie. 

6. W zwilJzku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada PaniIPan prawo do: 
I) dost~pu do tresci swoich danych, na podstawie art.15 ogolnego rozporzlJdzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporzlJdzenia; 
3) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og61nego rozporzlJdzenia. 

7. Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Ur~du Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna PaniIPan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

8. Dane nie b~dlJ przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie profilowania. 

(miejscowosc, data i podpis wnioskodawcy) 

1 zmiana wymienionego rozporzlJdzenia zostala ogloszona w Oz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 



Zal'lcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia NMg<t NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ fvtQ..~ 2019 r. 

Regulamin pracy Komisji 
do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie w 2020 r. dotacji na roboty budowlane 

polegaj~ce na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace 
restauratorskie, w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych do rejestru zabytkow, 

polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniytych, bez udzialu wnioskodawc6w. 
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz'lca Komisji. 
3. Wszystkie decyzje w trakcie konkursu Komisja podejmuje w glosowaniu jawnym, 

zwykl'l wiykszosci'l glos6w. 
4. Komisja wladna jest podejmowae decyzje, jezeli w jej posiedzeniu uczestniczy 

co najmniej osiem os6b powolanych do jej skladu. 
5. W przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos Przewodnicz'lcej Komisji. 

§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza wnioski pod wzglydem formalnym. 
2. Wnioski niespelniaj'lce wymog6w okreslonych w § 2 ust. 7 Szczeg6lowych zasad 

udzielania dotacji na roboty budowlane polegaj'lce na remoncie lub przebudowie 
oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomosci 
niewpisanych do rejestru zabytk6w, stanowi'lcych zal'lcznik do uchwaly Nr XLIII 1 095/17 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lute go 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmlemonej uchwal'l 
Nr XLVI1182117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r., zwanych dalej 
Szczeg6lowymi zasadami, po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego do usuniycia 
brak6w zostan'l odrzucone. 

3. W dalszej kolejnosci Komisja dokonuje, na podstawie dokument6w okreslonych 
w § 2 ust. 7 Szczeg6lowych zasad, wstypnej kwalifikacji wydatk6w, kt6re zostan'l poniesione 
przez wnioskodawcy na roboty lub prace mog'lce bye przedmiotem dotacji oraz sporz'ldza 
opiniy dotycZ'lc'l zasadnosci poniesienia tych wydatk6w. 

§ 3. Z prac Komisji sporz'ldza siy protok61 przeprowadzonego postypowania, 
kt6ry podpisuje Przewodnicz'lca Komisji i wszyscy czlonkowie Komisji. 

§ 4. Wyniki naboru 0 udzielenie dotacji zatwierdza Prezydent Miasta Lodzi. 


