
OKR.0050.7.2023 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 
Wójta Gminy Wodynie 

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku                                       

w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. 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. Ogłaszam nabór wniosków o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku w ramach dotacji 

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady 

Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków. 

§ 2. 1. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w §1,  stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.  

2. Wzór wniosku o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku w ramach dotacji z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Wodynie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Wodynie, na stronie internetowej Gminy Wodynie oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wodynie. 

Wójt 

/-/ Wojciech Klepacki 

                                                                                                                      

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 7/2023 

Wójta Gminy Wodynie  

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

Ogłoszenie  
o naborze wniosków  

o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku w ramach 

dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków /dalej „Program”/ jest to Program, który wesprze 

samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając 

się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. 

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich 

pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. 

Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych                             

z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. 

Gmina Wodynie będzie aplikowała o środki w ramach ogłoszonego naboru na udzielenie 

dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone 

w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, 

w tym gminnej ewidencji zabytków. 

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji,                                   

a minimalny wkład własny 2%. 

W celu wyłonienia zabytków, które Gmina Wodynie, w przypadku pozyskania środków      

z Programu, będzie mogła objąć dotacją, Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków 

do udziału w Programie. 

I. Zadania planowane do dofinansowania 



1. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina 

Wodynie, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków. 

2. Wnioskodawcą może być każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.  

3. Wniosek może dotyczyć zabytku, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy 

Wodynie, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji zabytków. 

4. Wniosek może dotyczyć zadań inwestycyjnych obejmujących 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 zabytków wskazanej w art. 22 ustawy. 

5. Wartość zadania inwestycyjnego nie może być wyższa niż 3.500.000,00 zł.  

II. Zasady składania wniosków do dofinansowania:  

1. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) dokument potwierdzający dokonanie wpisu zabytku do rejestru; 

b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem lub upoważnienie do 

występowania w imieniu właściciela zabytku. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wodynie przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 

Wodynie lub przesłać przesyłką poleconą (rejestrowaną) na wskazany adres                                   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2023 r. do godz. 1500. O zachowaniu 

terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego.  

4. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego zabytku przez jeden podmiot uprawniony, 

zgłoszenia należy dokonać oddzielnie dla każdego z zabytków. 

 III. Zasady wyboru wniosków  

1. Wyboru wniosków dokona Wójt Gminy Wodynie, uwzględniając przy tym następujące 

kryteria wyboru: 

a) lokalizację obiektu zabytkowego; 

b) ogólnodostępność obiektu; 

c) zgodność treści wniosku z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie w 

ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, a jedynie ma na celu 

wyłonienie zadań, które Gmina Wodynie zgłosi do dofinansowania w ramach 

ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

4. W przypadku otrzymania przez Gminę Wodynie dofinansowania w ramach Programu, 

i podjęcia przez Radę Gminy Wodynie uchwały o przyznaniu dotacji, Gmina udzieli 

Wnioskodawcy dotacji na zgłoszone zadanie. 
 

IV. Rozstrzygnięcie naboru wniosków 



Wyniki naboru zostaną przekazane na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Gminy 

Wodynie (www.wodynie.eu). 

V. Postanowienia końcowe 

1. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

2. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków określa uchwala Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 

2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

3. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marlena Paczek, tel. 602 630 333, 

zastepca@wodynie.eu. 

 

Wójt 

/-/ Wojciech Klepacki 
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 7/2023 

Wójta Gminy Wodynie  

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

 

WNIOSEK  

do zgłoszenia zabytku przez Gminę Wodynie w ramach dotacji                                

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa wnioskodawcy: 

 

Adres: 

 

Ulica: 

 

Nr budynku: 

 

Nr lokalu: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

 

Gmina: 

 



REGON: 

 

NIP: 

 

 

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu: 

Imię:  

 

Nazwisko:  

 

Telefon: 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

 

III. Tytuł prawny do zabytku: 

 

IV. Przedmiot inwestycji: 

Dane o zabytku: miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, dokładny adres 

obiektu, określenie obiektu , nazwa zabytku (zgodnie z wpisem w rejestrze zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków): 

 

 

 

 

 

Obszar inwestycyjny: 

 



 

 

 

Nazwa inwestycji: (max. 140 znaków – bez spacji) 

 

Opis inwestycji: (max. 2500 znaków – bez spacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji:  

 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN):  

 

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 

 

 

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: Kwota wnioskowanych 



środków (w PLN): 

 

 

V. Załączniki do wniosku (wymagany  dokument potwierdzający dokonanie wpisu 

zabytku do rejestru oraz dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem lub 

upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku):  

 

 

 

 

 

 

  …………………………..                     ………………………………… 

      Miejscowość, data           Podpis wnioskodawcy 

 

Wójt 

/-/ Wojciech Klepacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 

Wodynie, tel. 25 631 26 58). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia zabytku przez Gminę 

Wodynie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. gdyż jest to 

niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym oraz sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zw. z uchwałą nr 

232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.   

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 



d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Wójt 

/-/ Wojciech Klepacki 

 


