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Załącznik do uchwały nr 434/CLXXXII/23 

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Powiat Żyrardowski może wnioskować 

o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez 

Powiat Żyrardowski dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Powiat Żyrardowski, po ich pozytywnej 

weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Ogłoszenie o naborze wniosków  

ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ,  

działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 7 ust. 1 i 3 uchwały nr XLVIII/262/23 Rady 

Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze 

powiatu żyrardowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 216), ogłasza nabór wniosków 

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonych na obszarze powiatu żyrardowskiego. 

I. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację 

Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest 

o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, zwany dalej 

,,Wnioskodawcą”.  

Uwagi:  

1) o dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 

72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

2) o dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które same 

są uprawnione do składania wniosków w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.  

II. Warunki, jakie musi spełnić zabytek 

Z budżetu Powiatu Żyrardowskiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze 

powiatu żyrardowskiego. 
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III. Zakres przedmiotowy dotacji 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace wymienione w art. 77 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przewidziane w Rządowym 

Programie Odbudowy Zabytków.  

Uwaga: Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności 

podmiotu ubiegającego się o dotację, na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo 

- budowlane nieobjęte wnioskiem.  

IV. Dotacja z budżetu Powiatu Żyrardowskiego  

1. Na dzień ogłoszenia naboru wniosków w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2023 rok 

nie przewidziano środków na udzielenie dotacji. Zakłada się, że dotacje będą 

współfinansowane z Rządowego Program Odbudowy Zabytków. Zadania złożone 

w naborze Wniosków, które będą najwyżej ocenione i rekomendowane przez Komisję 

(maksimum 4) – zostaną przedłożone w naborze wniosków Rządowego Program 

Odbudowy Zabytków.  

2. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, 

wynosi 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na zadanie, 

niezależnie od rodzaju zabytku.  

3. Dotacja z budżetu Powiatu Żyrardowskiego może być udzielona w wysokości do 100% 

nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  

Uwaga: We wniosku o dotację należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla 

realizacji zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) 

w wysokości, w której podatnikowi (Wnioskodawcy) przysługuje prawo do jego 

odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym 

Wnioskodawca, który: 

1) nie ma prawnej możliwości odzyskania lub rozliczania podatku VAT związanych 

z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządza kosztorys 

w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT); 

2) ma możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanych z realizacją 

zadania (w całości lub w części) – sporządza kosztorys nieuwzględniający kwot 

podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu. 

V. Wkład własny Wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca deklaruje wkład własny na etapie składania wniosku.  

2. Wkład własny stanowi sumę finansowych środków własnych oraz środków pochodzących 

z innych źródeł.  

Uwaga: Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie może 

przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 
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VI. Termin realizacji zadań 

1. Zadanie musi zostać zrealizowane w roku budżetowym 2023.  

2. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione po dniu zawarcia umowy 

z Powiatem.  

3. Ze środków własnych oraz środków pochodzących z innych źródeł mogą być finansowane 

wydatki poniesione po dniu zawarcia umowy z Powiatem. 

VII. Termin i zasady składania wniosków 

1. Termin naboru wniosków: od dnia 2 marca 2023 r. godz. 8:00 do dnia 9 marca 2023 r. godz. 

15:00.  

2. Wnioski należy składać w formie papierowej – w zamkniętej kopercie opisanej  

„Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących 

się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu żyrardowskiego” 

– w kancelarii Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Wnioskodawca ubiegając się o do-

tację, składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/262/23 

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

obszarze powiatu żyrardowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 216). 

3. Złożenie wniosku w sposób określony w ust. 2 jest jedynym sposobem składania wniosku.  

4. Wnioskodawca może złożyć w naborze nie więcej niż dwa (2) wnioski.  

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający wpisanie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą 

prace lub roboty (decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków wraz z załącznikami, 

jeżeli stanowią integralną część decyzji lub zaświadczenie wydane przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie) lub 

dokument potwierdzający wpisanie obiektu do gminnej ewidencji zabytków;  

2) dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do 

nieruchomości, na której znajduje się zabytek (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, 

aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku 

zobowiązaniowego); 

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć zgodę współwłaścicieli zabytku na 

przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem (jeśli nie są Wnioskodawcami).  

3) szczegółowy kosztorys planowanych prac lub robót podpisany przez osobę 

sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę;  

4) w przypadku Wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna – dokument, z którego wynika 

upoważnienie do reprezentacji podmiotu, np. aktualny odpis z właściwego rejestru 

w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych;  
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Uwaga: Nie ma obowiązku dołączania dokumentu w przypadku rejestrów dostępnych 

na stronach internetowych (np. KRS, CEIDG), w których można zweryfikować dane 

Wnioskodawcy po numerze NIP. 

5) w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – 

zaświadczenie wydane przez właściwą Kurię Biskupią lub przez wojewodę 

upoważniające do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych; 

6) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę powołującą Zarząd oraz uchwałę 

wyrażającą zgodę członków wspólnoty na przeprowadzenie prac lub robót objętych 

wnioskiem.  

Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu 

unijnego prawa konkurencji, przyznana dotacja stanowi pomoc de minimis, a Wnioskodawca 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:  

1) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo-

łówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w spra-

wie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mi-

nimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) albo w roz-

porządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składa-

nych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. Nr 121 poz. 810). 

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia 

dodatkowych dokumentów. 

Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje 

również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez Wnioskodawcę. 

VIII. Ocena formalna wniosków 

1. Oceny wniosków pod względem formalnym dokonują pracownicy Wydziału Inwestycji 

i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, zwanego dalej 

„Wydziałem”. 

2. Wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość 

poprawy i uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez Wydział.  

Uwaga: Z racji bliskiego terminu na złożenie przez Powiat wniosków do Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków, termin wyznaczony przez Wydział będzie odpowiednio 

krótki.  

3. Ocenie merytorycznej nie będą podlegały wnioski:  

1) złożone przez podmiot nieuprawniony; 
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2) złożone przez podmiot nieposiadający tytułu prawnego do zabytku; 

3) dotyczące obiektów niewpisanych do rejestru zabytków; 

4) niekompletne, pomimo wezwania do poprawy błędów i uzupełnienia braków 

formalnych.  

IX. Ocena merytoryczna wniosków 

1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana odrębną uchwałą Zarządu 

Powiatu Żyrardowskiego na podstawie poniższych kryteriów: 

1) konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zachowania zabytku 

(0 - 5 pkt) 

2) kwalifikowalność przewidywanych kosztów realizacji zadania zgodnie z cz. III 

Ogłoszenia, niezbędność i racjonalność zaplanowanych wydatków (0 - 20 pkt) 

3) znaczenie zabytku dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego, w tym rola zabytku 

w kształtowaniu przestrzeni publicznej (0 - 5 pkt)  

4) dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i/lub turystów (0 - 20 pkt) 

2. Wniosek może otrzymać maksymalnie 50 punktów. 

3. Rekomendację Komisji z propozycją kwot dotacji mogą uzyskać tylko te wnioski, które 

uzyskają minimum 50 % punktów z oceny merytorycznej.  

X. Rozstrzygnięcie naboru 

1. Wszystkie działania i czynności związane z przyznaniem dotacji przebiegać będą według 

zasad wynikających z dokumentów programowych Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków – zatem Wnioskodawca powinien mieć świadomość tego, że udzielenie dotacji 

będzie wymagało spełnienia przez Wnioskodawcę warunków tego programu.  

2. Decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji podejmuje, na wniosek Zarządu Powiatu 

Żyrardowskiego, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami Komisji – oraz wynikami 

oceny wniosków złożonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, Rada Powiatu 

Żyrardowskiego, w drodze uchwały – po ujęciu środków na dotacje w budżecie Powiatu 

Żyrardowskiego.  

3. Informację o wynikach naboru i przyznaniu dotacji podaje się do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. 

XI. Zawarcie umowy z Powiatem  

1. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a Beneficjent podejmuje się 

realizacji zadania, dopuszcza się zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, 

z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może 

być wyższy od zadeklarowanego we wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Beneficjent jest zobowiązany do zaktualizowania zakresu rzeczowego zadania, 

harmonogramu prac lub robót oraz kosztorysu we wskazanym przez Wydział terminie. 

3. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy. Wówczas ma obowiązek pisemnie 

powiadomić Wydział o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji 
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o przyznaniu dotacji. 

4. W toku realizacji umowy z Powiatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do działania 

zgodnie z warunkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wnioskodawca zobowiązany będzie przedstawić: 

1) ważną decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadze-

nie prac lub robót objętych wnioskiem; 

2) w przypadku, gdy wniosek dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku nieruchomym wymagającym pozwolenia na budowę – po-

zwolenie na budowę albo dokument, z którego wynika, że pozwolenie nie jest wyma-

gane. 

XII. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą 

w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, w 96-300 Żyrardów, tel.: +48 46 856 61 00, 

adres e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl 

2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych – Panią Joanną 

Trusińską – pod nr tel. 22 350 01 40, bądź adresem e-mail: iod@powiat-zyrardowski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w 

szczególności działań związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa pomorskiego, na podstawie art. 6 lit. c) RODO 

(obowiązek prawny). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

1) organom państwowym na podstawie przepisów prawa; 

2) podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi 

administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych 

na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

powierzonej nam władzy publicznej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
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międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 

8. Ma Pani/Pan prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

3) przenoszenia swoich danych osobowych; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest ustawowym wymogiem rozpatrzenia 

sprawy związanej z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia przedmiotowej 

sprawy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  

POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 

 

Krzysztof Dziwisz 


