
Załącznik nr 2 do 
Uchwały Nr 612/XXXV/2017

Rady Miasta Płocka 
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

WNIOSEK   O   UDZIELENIE   DOTACJI
 na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy

nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków

A.  DANE O NIERUCHOMOŚCI

1.  Adres nieruchomości

2. Numer działki ewidencyjnej

B.   WNIOSKODAWCA

1.  Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy

2.   Adres / siedziba wnioskodawcy

3.  Numer  NIP

4.  Numer REGON

5.  Forma prawna

6.  Nazwa, nr rejestru / ewidencji,  data wpisu

1



7.  Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i      
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu)

8.  Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Urzędem Miasta Płocka      
(imię, nazwisko, nr telefonu)

9.  Tytuł do władania nieruchomością i numer księgi wieczystej

10.  Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy

C.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ROBOTACH LUB PRACACH

1.  Opis robót lub prac, które mają być objęte wnioskiem
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2.  Uzasadnienie celowości robót lub prac oraz wpływ na realizację przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji

3.  Planowany termin wykonania robót lub prac 

4.  Ogółem koszty realizacji robót lub prac objętych wnioskiem

                                    

5.   Wnioskowana kwota dotacji z Budżetu Miasta Płocka w PLN

6.   Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % stosunku do ogólnych 
kosztów prac

7.   Wnioskodawca ma możliwość odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT

Tak / nie1

D.   INFORMACJA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina-Miasto Płock z siedzibą w 
Płocku, Stary Rynek 1,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania oraz rozliczenia dotacji 
zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku do uchwały ustanawiającej
na pierwszym podobszarze rewitalizacji Specjalną Strefę Rewitalizacji i nie będą 
udostępniane innym podmiotom,  

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych 

skutkować będzie nieprzyznaniem i nierozliczeniem dotacji. 
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E.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH DO WNIOSKU

Lp. Nazwa załącznika Tak / nie2

1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
nieruchomości

2. dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy

3. dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy

4. kosztorys na wnioskowany zakres prac3

5. decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub 
robót budowlanych objętych wnioskiem

6. pozwolenie na budowę 

7. zgłoszenie wykonywania robót budowlanych

8. dokumentacja projektowa zawierająca opis planowanych do realizacji robót lub 
prac

9. informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w 
zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 z 
późniejszymi zmianami)

F.   PODPISY

Podpis wnioskodawcy / osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

  …………………………………                                           ………………………………………….
           (miejscowość, data)                                                                               (podpis/y, pieczęć wnioskodawcy)
                                                      

1 Zaznaczyć właściwe
2  Jeżeli  wnioskodawca  dołącza  do  wniosku  dany  załącznik  należy  wpisać  wyraz  „tak”,  w  przeciwnym
przypadku wyraz „nie”
3  Kosztorys  dotyczący  robót  budowlanych  powinien  zawierać  następujące  elementy:  stronę  tytułową,
szczegółowy przedmiar robót, tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego
zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich, kosztów
zakupu  i  zysku,  odniesionych  do  elementów  obiektu,  kalkulacje  szczegółowe  cen  jednostkowych  oraz
uwzględniać wartość netto i brutto. Kosztorys winien być sporządzony w oparciu o ceny III kwartału roku
złożenia wniosku według publikacji Sekocenbud
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