
ZARZI\DZENIE Nr9~fVIII18 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia"~ I\)YI~3·(lilg., 2018 r. 

w sprawie ogloszenia 0 naborze wnioskow na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytkow, poloionych na obszarze miasta Lodzi, na ktore miasto I"odz 
udzieli dotacji w 2019 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzljdzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwillZku z uehwalll 
Nr LlV 11304117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 \ipea 2017 r. w sprawie okreslenia zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkaeh wpisanych do rejestru zabytkow, poloZonyeh na obszarze miasta Lodzi (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego pOZ. 3519) 

zarzljdzam, co nash,puje: 

§ 1. Oglaszam nabor wniosk6w na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robOt budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych 
na obszarze miasta Lodzi, na ktore miasto LoM udzieli dotacji w 2019 r. 

§ 2. Trese ogloszenia 0 naborze, 0 kt6rym mowa w § 1, stanowi zahjcznik Nr 1 
do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 3. Wnioski nalezy skladac na druku. kt6rego wz6r stanowi zal'lcznik Nr 2 
do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 4. Wykonanie zarZ<\dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytkow w Departamencie Architcktury i Rozwoju UTZydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzljdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 

. " . 
". ',,,. 

"Hanna ZDANOWSKA 



OGLOSZENIE: 

Zal'!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nrq~11118 
Prezydenla Miasta Lodzi 
z dnia ;lit IJYleif)f"" 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza nabor wnioskow na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

luh robot budowlanych przy zahytkach wpisanych do rejestru zabytkOw, 
polozonych na obszarze miasta Lodzi, na ktore miasto t6dz udzieli dotacji w 2019 r. 

1. Nab6r wniosk6w oglaszany jest na podstawie uchwaly Nr LlVI1304/17 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3519). 

2. 0 udzielenie dotacji celowej z budzetu miasta Lodzi mog" ubiegac si~ osoby fizyczne, 
jednostki organizacyjne posiadaj!!ce tytul prawny do zabytku wynikaj!!cy 
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarz'ldu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi!!zaniowego, prowadZ!!ce prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, 
polozonych na obszarze miasla Lodzi. 

3. Dotacja moze obejmowac naklady konieczne na realizacj~ prac okreslonych wart. 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 i 1669). 

4. Warunkiem ubiegania siC; 0 dotacjC; i udzielenia dotacji z budZetu miasta Lodzi 
jest udokumentowanie posiadania srodk6w wlasnych na wykonanie cz<;sci prac 
objC;tych wnioskiem. 

5. Dotacja moze bye udzielona w wysokosci do 50% naklad6w koniecznych 
na wykonanie wyzej wymienionych prac. 

6. Dotacja na wniosek wnioskodawcy moze bye udzielona do wysokosci 100% 
naklad6w koniecznych w przypadku zabytk6w 0 wyj!!tkowej wartosci historycznej, 
artystycznej, naukowej lub w przypadku koniecznosci niezwlocznego podjc;cia prac 
przy zabytku. 

7. L"czna wysokosc dotacji udzielonych z budzetu miasta Lodzi oraz z innych zr6del 
sektora finans6w publicznych nie moze przekroczyc wysokosci 100% naklad6w 
koniecznych. 

8. Wnioski nalezy skladae na druku, kt6rego wz6r stanowi zal,!cz.nik Nr 2 do zarz'ldzenia 
Nr935~ NIl/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia./fJ ,IJI1eSf)4.'C1 2018 r. w sprawie 
ogloszenia 0 naborze wniosk6w na wykonanie prac konserwatorskich. 
restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytk6w. polozonych na obszarze miasta Lodzi, na kt6re miasto L6dz udzieJi dotacji 
w 2019 r., w terminie do dnia 31 pazdziemika 2018 r., w kancelarii gl6wnej Urzc;du 
Miasta Lodzi 
uJ. Piotrkowska 104, w godzinach pracy UrzC;du Miasta Lodzi. DTUk wniosku jest 
dostc;pny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzc;du Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 113, II pic;tro, tel. 42 
6384333,426384228, a takzc pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl. 

9. Rozpatrzenie of crt nast'!pi po przyj~ciu przez Rad~ Miejsk<) w Lodzi uchwaly 
budzetowej na 2019 r. Termin realizacji prac lub rob6t objc;tych wnioskiem nie moze 
bye dluzszy nii: do dnia 5 grudnia 2019 r. 



Zall\cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia NI/3S9 NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ,.(ft W\e;'m~2018 r. 

Wniosek do Prezydenta Miasta Lodzi 
o udzielcnie w 2019 r. 

dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych 
przy zabytku wpi sanym do rej estru zabytkow, poloZonym na obszarze miasta Lodzi 

I. Wnioskodawca: 

(lIni~, nar.v. u;ko. adre~ 7.amle!;zkanI8. adrc5 do korespondcnqi. adres poczty clc~lronk7,ne.i, rE5!EL "l1ioskodawcy luh Oa7.\'o'3 I sied;liba ,icdnostkl 
organizacyjnej h~d~cej wnloskodawcll. adres do korcspondcncji. adres pocz~ e1ektroniczncj, NIP. REGON) 

osoby upowaznione do reprezentowania wnioskodawcy, skladania oswiadczen woli i zaci~gania w jego imieniu 
zobowi~zan finansowych (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, telefon): 

, . . . . . . . . . . . . , , , . . . . . . . . . .. .,..,',...,..................,.................,......,.....,..........,',.,............".,......... 

osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Urz~dem Miasta Lodzi (adres do korespondencji, 
adres poczty elektronicznej, telefon): 
..................... "., ..... , ,. , ..... , .... , ..... " ........ , ... ,', ........................................ , ... , ............ , .. .. 
forma organizacyjno - prawn a wnioskodawcy (osoba fizyczna,jednostka organizacyjna): 

2. Infonnacje 0 zabytku: 
okreslenie zabytku ........................................... . ............................................................ .. 
doktadny adres zabytku: ....... " ............... ". .............. . ....................................... , ............... . 
nieruchomosc lljawniona w ksi~dze wieczystej KW nr ................ w Sqdzie Rejonowym w .................. .. 
decy~ia 0 wpisie do r~iestrll zabytkow nr ..................... z dnia ..... .. ........... " w zakresie: 

3. Wskazanie tytulu prawnego wnioskodawcy do zabytku: 

4, Okreslenie wysokosci dotacji, 0 ktor:t ubiega sit; wnioskodawca: 

catkowity koszt prac obj~tych wnioskiem (brutto) ...................... .. 
(slownie: ." .............................................. " ....................... . ............................................. ) 

wnioskowana wysokosc dotacji (brutto) .............................. ". 
(stownie: .... " .... , ........ ",., ...... " ............. "., .............. " .... ' . .. , ............. , ........................ ) 

deklarowana wysokosc finansowych srodkow wtasnych (brutto) ""... .. .. " ..... " ..... "",, .. 
(slownie: .................. , ........................................................... "" ............. " ........... " .. " ...... ) 

wysokosc dota~ii, 0 jakq ubiega siC; wnioskodawca wyrazona w % w stosunku do og61nych koszt6w prac 

5. Zakres prac lub robOt, ktore wnioskodawca planuje wykonac: 

termin realizacii orac lub rob6t obietvch wnioskiem (nie dluzszy niz do dnia 5 grudnia 2019 L): ..... , ... 

6. Pozwolenie wlasciwego konserwatora zabytkow na przeprowadzenie prac lub robot objt;tych 
wnioskiem: 

! 

I.dz ... " .................... " .. " ............ ' .... " ............... . 
II 

z dnia ............. "" ..... ". . 



tak nie Wykaz wyma£anych zalacznikow do wniosku: 
wyei~g z wlaseiwego rejestru w przypadku jednostek organizacyjnyeh ~d~cych 
wnioskodawcami 

! pelnomocnictwo dla osob upowaznionych do reprezentowania wnioskodawcy 
oraz odpowiedzialnyeh za przygotowanie wniosku i kontakty z ur~dem oraz w przypadku 
otrzymania dotacii do DodDisania umowy, nadzoru i rozlieze"ia dotacji 
decyzia 0 wpisie do reiestru zabytkow 

1 dokument potwierdzajijcy posiadanie przez wnioskodawee IYtutu prawnego do zabytku 
pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkow na przeprowadzenie prae objetyeh wnioskiem 
informaeja 0 uzyskanyeh dotyehezas srodkaeh publicznyeh oraz wnioskaeh 0 udzielenie dotaeji 

, 

zloionych do innyeh jednostek sektora finansow publieznych na dofinansowanie prae 
! 

konserwatorskieh, restauratorskieh lub robot budowlanyeh zabytku 
zgoda wszystkieh wsp6lwla.scicieli lub wspotuiytkownikow wieczystych na ubieganie si~ 
o dotacj~ w kwocie okreslonej we wniosku i przeprowadzenie prae konserwatorskieh, 

i restauratorskieh lub robot budowlanyeh w przypadku, gdy wnioskodawe~ jest 
; 
I wspolwiaScieieliwsp6tuiytkownik wieczysty lub jednostka organizacyjna, na rzeez kt6rej jest , 

ustanowiony trwaly zarz~d 
kosztorys inwestorski prae objetych wnioskiem z podzialem na tinansowane z dotacji i fundusz), 
wlasnvch 
zaswiadezenia albo oswiadczenia i informacje, 0 ktorych mowa wart. 37 ust I i 2 pkt I i 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r, 0 postePowaniu w sprawach dotyezllcych pomoey publieznej 
(Oz, U, z 2018 r. poz, 362) oraz w przepisach wykonawezych wydanych na podstawie ustawy, 
w przypadku gdy 0 udzielenie dotacii ubiega sie podmiot ~daey przedsiebiorca 

Klauzuia informacyjna dotycz::,ca przetwarzania danych osobowych, dla kt6rych administratorem danych 
jest Prezydent Miast. Lodzi 

zgodnie z art. 13 ust. I i 2 og61nego rozpor~dzenia 0 ochronie danych osobowyeh z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/619 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przeplywu lakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
uprzejmie informujemy, ze: 
I. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miast. lodzi z siedzib~ w Lodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104,90-926 L6dt, leI.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail:lckm@umLiodz.pl. 
2. lnspeklorem ochrony danych w lIrz~dzie Miasta lodzi jest Pani Agnieszka Kozlowska, Ie\. +48 (42) 638-59-50, 

e-mail: iodUilumLlodz.pl. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w UTl~dzie Miasta Lodzi. 

Ogolnij podSlaw~ do przelwar7.ania danych S1anowi art. 6 ust. I lit. b i c ogolnego rozpor~dzenia. 
Szczegolne cele przetwarzania danych zostaly wskazane w nast~pujijcych przepisach: 
a) ustawie z dnia 23 Iipca 2003 r. 0 ochronie zab)'1kow i opiece nad zab)'1kami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, 

z pozn, zm.); 
b) uehwale Nr LlVi13041J7 R.dy Miejskiej w lodzi z dnia 5 lipea 2017 r. w sprawie okre~lenia zasad udziel.nia 

dOlacji na prace konserwalorskie, reslauratorskie lub roboty budowlane przy zab)'1kaeh wpisanych do rejestru 
z.bytkow, polozonych na obszarze miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj, l6dzkiego poz. 3519), 

4. Dane osobowe mo~ bye udost~pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie obowi'lzujijcych przepis6w prawa. a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepis6w 0 ochronie 
danych osobowyeh, Ij. podmiolom swiadc~cym uslugi pocztowe, uslugi informatyezne, bankowe. Dane osobowe 
nie ~d~ przekazywane do panstw trzecich. 

5. Dane osobowe bedij przelwarzane, w Iym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipea 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i arehiwaeh (Dz. 1I. z 2018 r., poz. 217, z p6in. zm.). 

6. W zwhlzku z przetwarzaniem danych osobowych. na podstawie przepis6w prawa, posiada PanilPan prawo do: 
a) dost~pu do lTese; swoieh danych, na podslawie art. 15 og61nego rozpo~dzenia: 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 og61nego rozpo~dzenia: 
e) ograniezenia przetwarzania, oa podstawie art. 18 og61nego rozpor~dzeoia 

7. M. Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Oehrony Danyeh Osobowyeh, 
gdy uzna Pani/Pan. it przetwarzanie danych osobo\V)'ch narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest Pani/Pan zobowiijzana(y) do ich podania. 
Konsekwencjij niepodania danych osobowych b~dzie nierozpoznanie sprawy. 

9. Dane nie btyd(J przetwarzane w spos6b zautomatyzQWany. w tym r6wniet w formie profilowania. 

(miejscowosc, data i l'odpis wnioskodawcy) 


