
ZARZl\DZENIE Nr8~~4IVII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia )g ~a. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego naboru 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 Lodi udzieli dotacji w 2019 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi<lzku 
z uchwal<l Nr XLIIII095117 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<l uchwal<l Nr XLV/1182/17 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<lcych 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 2019 r., 
jezeli wnioskowane dzialania sluz,! realizacji przedsiywziyc rewitalizacyjnych, 
o kt6rych mowa wart. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacj i 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756). 

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

§ 3. Wnioski nalezy skladae na druku, kt6rego wz6r stanowi zal,!cznik Nr 2 
do niniejszego zarz<ldzenia. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zahtcznik Nr 1 
do zarz'\.dzenia NrB4~ANIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia )8 ~a. 2018 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 Lodi udzieli dotacji w 2019 r. 
1. Nab6r wniosk6w oglaszany jest na podstawie uchwaly Nr XLIIII095/17 

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 uchwal'\. Nr XLVI1182/17 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 mog'\. 
wzi'\.c udzial wlasciciele lub uzytkownicy wieczysci (w tym m.in. wsp61noty 
mieszkaniowe) nieruchomosci polozonych na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, jezeli wnioskowane dzialania sluz'\. realizacji przedsittwzittc 
rewitalizacyjnych, 0 kt6rych mowa wart. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 paidziemika 
2015 r. 0 rewitalizacji. 

3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje sitt odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 
oraz z 2018 r. poz. 10). 

4. Warunkiem ubiegania sitt 0 dotacjtt i udzielenia dotacji z budzetu Miasta Lodzi 
jest udokumentowanie posiadania finansowych srodk6w wlasnych na wykonanie 
czttsci rob6t i prac objtttych wnioskiem. 

5. Dotacja moze byc udzielona w wysokosci: 
1) nieprzekraczaj'\.cej 50% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa wart. 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) nieprzekraczaj'\.cej 50% 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 nieruchomosci wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytk6w lub polozonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
z wyl'\.czeniem nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w pkt 1; 

3) nieprzekraczaj'\.cej 30% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa wart. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, w przypadku 
pozostalych nieruchomosci. 

6. Wnioski nalezy skladac w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. na druku, kt6rego wz6r 
stano wi zal'\.cznik Nr 2 do zarz'\.dzenia Nr 8441NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego naboru 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 L6di udzieli dotacji w 2019 r., w kancelarii gl6wnej 
Urzttdu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy urzttdu. Druk wniosku 
jest dostttpny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 113 tel. 42 6384333, 
426384228,426384330, a takze pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl. 

7. Rozstrzygnittcie naboru nast'l.Pi po uchwaleniu przez Radtt Miejsk'\. w Lodzi budzetu 
Miasta Lodzi. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nrg~4A NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia )8 mta{a 2018 r. 

Wniosek do Prezydenta Miasta Lodzi 
o udzielenie w 2019 r. 

dotacji celowej 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 

1. Wnioskodawca: 

(imiy, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL wnioskodawcy 
lub nazwa, adres siedziby jednostki organizacyjnej bydllcej wnioskodawcll, adres do korespondencji, NIP, REGON) 

osoby upowaznione do reprezentowania wnioskodawcy, skladania oswiadczen woli i zaci'lgania w jego imieniu 
zobowi'lzan finansowych (imiy, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, nr telefonu, faksu ie-mail): 

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

zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, nr telefonu, fuksu 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 ksit(dze wieczystej KW or ................ w S'ldzie Rejonowym w .................... . 
decyzja 0 wpisie do rejestru zabytkow or .. , .................. z dnia ...................... w zakresie: 

3. Informacje 0 obiekcie niewpisanym do rejestru zabytkow: 
obiekt ........................ '" .............................. '" ......... '" .................................. .. 
dokladny adres obiektu: ..................................................................................................... .. 
nieruchomosc ujawniona w ksit(dze wieczystej KW or '" ............. w S'ldzie Rejonowym w .................... . 
wpis do gminnej ewidencji zabytkow ...................................................................................... . 
wpis obszarowy do gminnej ewidencji zabytkow ................................................................................... .. 
inny obiekt ..................................................................................................................... . 
4. Wskazanie tytulu prawnego wnioskodawcy do nieruchomosci: 

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

calkowity koszt prac objt(tych wnioskiem (brutto) ....................... . 
(slownie: ......................................................................................................................... ) 

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

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

wysokosc dotacji, 0 jak'l ubiega sit( wnioskodawca wyrazona w % w stosunku do ogolnych kosztow prac ...... . 

*W przypadku wsp61not mieszkaniowych z udzialami Gminy LOdi, powy:isze kwoty nie mog~ obejmowac 
dofinansowania robOt lub prac w cz~sci odpowiadaj~cej udzialowi Gminy L6di w nieruchomosci wsp61nej 



6. Zakres robot lub prac, ktore wnioskodawca planuje wykonac:* 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

termin realizacji prac objytych wnioskiem (nie dluzszy niz do dnia 5 grudnia 2019 r.): ........................... 

*W przypadku wspolnot mieszkaniowych z udzialami Gminy Lodi, powyzszy zakres robOt lub prac 
nie moze obejmowac zakresu w c~sci odllowiadaj~cej udzialowi Gminy Lodi w nieruchomosci wspolnej 
7. Pozwolenie wlasciwego konserwatora zabytkow na przeprowadzenie prac obj~tych wnioskiem 
w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytkow: 

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

8. Wytyczne konserwatorskie oraz pozytywna opinia wlasciwego konserwatora zabytkow 
na prowadzenie robOt lub prac obj~tych wnioskiem w przypadku zabytku wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytkow lub polo:ionego na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow: 

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

tak nie Wykaz wymaganych zal~cznikow do wniosku: 
wycillg z wlasciwego rejestru w przypadku jednostek organizacyjnych bydllcych 
wnioskodawcami 
pelnomocnictwo dla os6b upowaznionych do reprezentowan ia wnioskodawcy 
oraz odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku i kontakty z urzydem oraz w przypadku 
otrzymania dotacji do podpisania umowy, ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla 
in blanco wraz deklaracjll wekslowll lub w innej formie na kwoty nie nizszll 
niz udzielona dotacja, nadzoru i rozliczenia dotacji (w przypadku wsp6lnot mieszkaniowych 
podjyte w tych zakresach uchwaly zgodnie z ustawll z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnosci lokali 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 716) 
decyzja 0 wpisie do rejestru zabytk6w 
karta adresowa zabytku nieruchomego wpisaneKo do ~innej ewidencji zabytk6w 
dokument potwierdzaj~cy posiadanie przez wnioskodawc« tytulu prawnego do nieruchomosci 
pozwolenie wlaSciwego konserwatora zabytk6w na przeprowadzenie prac objytych wnioskiem 
wprzypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytk6w 
wytyczne konserwatorskie oraz pozytywna opinia wlasciwego konserwatora zabytk6w 
na prowadzenie rob6t lub prac objytych wnioskiem w przypadku zabytku wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytk6w lub polozonego na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
zgoda wszystkich wsp6lwlascicieli lub wsp6luZytkown ik6w wieczystych nieruchomosci 
na ubieganie siy 0 dotacjy w kwocie okreslonej we wniosku I przeprowadzenie rob6t 
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 albo oswiadczenia i informacje, 0 kt6rych mowa wart. 37 ust. I i ust. 2 pkt I i 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu w sprawach dotyczllcych pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362) w przypadku, gdy 0 udzielenie dotacji ubiega siy podmiot bydllcy 
przedsi«biorc~ 

(miejscowosc, data i podpis wnioskodawcy) 


