
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na propozycję zadań do dofinansowania w formie dotacji 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 
23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zarządzam co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wstępnych wniosków na propozycję zadań do dofinansowania  
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

2. Ogłoszenie wraz ze wzorem wniosku na propozycję zadań do dofinansowania w formie dotacji 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowią załączniki do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2023 

Burmistrza Łasku 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, Gmina Łask ogłasza nabór wniosków na propozycję zadania do dofinansowania 
w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

             Zadania planowane do dofinansowania  

1. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Łask może wnioskować 
o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem 
przez Gminę Łask dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, określonej dalej ustawą, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
o którym mowa w art. 
8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji wskazanej w art.22 ustawy. 

2. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku, 
który zlokalizowany jest na terenie gminy Łask. 

3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie 
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 
substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu 
parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac 
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 
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17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

4. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Łask, 
po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. 

5. Warunkiem udzielenia dotacji przez Radę Miejską w Łasku na realizację zadania zgłoszonego przez 
Gminę Łask do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
w formie dotacji będzie spełnienie łącznie następujących warunków: 

1) udostępnienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Łask wstępnej promesy na konkretne zadanie; 

2) złożenie wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków, określonymi w uchwale podjętej przez Radę Miejską w Łasku; 

3) spełnienie warunków wskazanych w uchwale, o której mowa w ust. 5 pkt 2. 

Zasady składania wniosków na propozycję zadania  

6. Podmiot uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek o dotację w ramach jednego 
z 3 limitów: 

1) do 150 000 złotych brutto 

2) do 500 000 złotych brutto 

3) do 3 500 000 złotych brutto 

7. Wysokość dofinansowania z Programu wynosi do 98 % wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie 
wypłacone po zakończeniu realizacji zadania. Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 % udziału 
własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem 
z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego Wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej 
wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do 
pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział 
własny w sfinansowaniu zadania. 

8. Wniosek, stanowiący załącznik do ogłoszenia,  należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, Biuro 
Obsługi Interesanta (sala 100), listownie na adres: Urząd Miejski w Łasku, 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask z adnotacją na kopercie „Program Odbudowy Zabytków” lub poprzez 
Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Skrytka podawcza 
ePUAP:/5228/wuxejz/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 r. do godz. 15.30. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na Biuro Obsługi Interesanta UM w Łasku. 

9. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze. 

10. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie  
z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, 

Warunki podpisania umowy o dotację  

11. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy 
Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) a Gminą Łask. 

12. Warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę Łask promesy 
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

13. Gmina Łask, mimo uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
(otrzymania promesy), może odmówić Beneficjentowi podpisania umowy o udzielenie dotacji w przypadku 
napotkania przeszkód formalno-prawnych dot. realizacji zadania. 

14. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. 

15. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania 
przez Gminę Łask promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji 
zadania określone zostaną w umowie o dotację. 
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16. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. 

Zasady wyboru wniosków 

17. Złożone wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 
powołaną przez Burmistrza Łasku odrębym zarządzeniem. 

18. Ocena formalna dokonana zostanie według następujących kryteriów: 

1) czy wniosek został złożony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia; 

2) czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie; 

3) czy wniosek dotyczy zabytku położonego na terenie Gminy Łask; 

4) czy zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

5) czy wnioskodawca jest właścicelem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający 
z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 

19. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w szczególności według następujących kryteriów: 

1) czy zabytek posiada wpis do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; 

2) stopień zaawansowania przygotowania dokumentacji dot. realizacji zadania. 

20. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które spełnią wszystkie kryteria formalne. Niespełnienie 
któregokolwiek z kryteriów formalnych wyklucza wniosek z oceny merytorycznej. 

21. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 03.03.2023 r. nie będą rozpatrywane. 

 Postanowienia końcowe 

22. Rządowy Program Odbudowy Zabytków nie jest powiązany z gminnym programem      dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, położonym na obszarze Gminy Łask realizowanym na podstawie Uchwały nr VII/61/11 Rady 
Miejskiej w Łasku  z dnia 11 maja  2011 roku. 

23. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-
program-odbudowy-zabytkow/. 

24. Dodatkowych informacji dot. naboru udziela: Ewa Bartosiewicz, Wydział Oświaty Kultury   Promocji 
i Spraw Społecznych UM w Łasku, tel. 43-676 83 37. 

25. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2023 

Burmistrza Łasku 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

Wniosek 

na propozycję zadania do dofinansowania w formie 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.  

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 

 

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Tytuł prawny do zabytku przysługujący 
wnioskodawcy (własność / użytkowanie 
wieczyste / trwały zarząd / ograniczone 
prawo rzeczowe / stosunek 
zobowiązaniowy) 
(wpisać właściwe) 

 

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 
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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)  

 

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 Gminę Łask  
w moim imieniu 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 i przyjmuje do 
stosowania  Regulamin naboru wniosków 
o dofinansowanie udostępniony na 
stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.  
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(wpisać TAK lub NIE) 
------------------------------------------------- 

Czytelny podpis wnioskodawcy 

Załączniki do wniosku: 

1) Oświadczenie o korzystaniu ze środków publicznych przy realizacji inwestycji 

2) Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 

3) Oświadczenie o wpisie zabytku do rejestru lub ewidencji 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łask z siedzibą w Urzędzie Miejskim  przy ul. 
Warszawskiej 14, 19-100 Łask. Mogą się Państwo z nami skontaktować w sposób tradycyjny pisząc na 
wskazany adres lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: +048 (43) 67-68-300 lub wysyłając SMS na numer: 
+048 669-209-210, jak również elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail kierując wiadomość na adres: 
um@lask.pl. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie naboru wniosków na propozycję 
zadania do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z powyższym 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na podstawie zawartej umowy. 

W ramach określonego celu nie występuje profilowanie oraz Państwa dane nie są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany,  a ponadto nie będą transferowane poza Polskę. Jednocześnie informujemy, że podanie 
danych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia umowy oraz jest niezbędne do realizacji wyżej 
określonego celu. Zgodnie z powyższym zawarcie umowy bez podania danych jest niemożliwe, co 
w konsekwencji prowadzi do odstąpienia od umowy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
świadczące nadzór oprogramowaniem przetwarzającym dane, w tym podmioty świadczące obsługę poczty 
elektronicznej#. 

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@lask.pl. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz sprostowania 
podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przedstawionych praw mogą 
Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe. 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz zgodnie z przepisami prawa#, tj. przez 5 lat 
po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze. 
Ponadto w przypadku powstałych zobowiązań dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do 
przedawnienia roszczeń. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuję 
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

OŚWIADCZENIE O ŚRODKACH PUBLICZNYCH 

do wniosku na propozycję zadania do dofinansowania w formie 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 

Beneficjent dotacji oświadcza, że w odniesieniu do wydatków przeznaczonych do finansowania ze środków 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (poza udziałem własnym) 
nie otrzymał na realizację Inwestycji, wskazanej we Wniosku na propozycję zadania 
do dofinansowania, żadnych środków publicznych oraz, że – poza złożeniem Wniosku 
na propozycję zadania do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – takiego 
dofinansowania, czy innych form wsparcia ze środków publicznych, nie otrzymał, 
a w przypadku otrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
nie będzie wnioskował o takie dofinansowanie w odniesieniu do tych wydatków. 
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czytelny podpis 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CE3E80C9-2921-4D41-B36C-B5DA7D0E5A66. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 

OŚWIADCZENIE O POMOCY PUBLICZNEJ 

do wniosku na propozycję zadania do dofinansowania w formie 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 

Beneficjent dotacji oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją  określającą szczegółowe zasady i tryb 
udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym Regulaminem  Naboru 
Wniosków i  przyjmuję do stosowania wynikające z nich warunki i obowiązki. 

Beneficjent dotacji oświadcza, że jest świadomy, że Inwestycja objęta dofinansowaniem 
ze środków publicznych może podlegać ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01). 

Beneficjent dotacji  oświadcza, że w przypadku ewentualnego nałożenia na niego obowiązku zwrotu pomocy 
publicznej nie będzie zgłaszał w stosunku do Banku Gospodarstwa Krajowego, ani też do Skarbu Państwa, jak 
i Gminy Łask jakichkolwiek roszczeń związanych z tym zdarzeniem. 
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czytelny podpis 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2 

OŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU/EWIDENCJI 

do wniosku na propozycję zadania do dofinansowania w formie 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 

Beneficjent dotacji oświadcza, że zabytek którego dotyczy niniejszy Wniosek na propozycję zadania do 
dofinansowania na dzień złożenia tego Wniosku jest wpisany do rejestru zabytków, o którym mowa 
w art. 8 lub ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840). 

............................................... 

czytelny podpis 
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