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Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta 

Rzeszowa na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów 
 
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy  

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów (załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XLVIII/1046/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 29 sierpnia 2017 r.) oraz 
wymagane załączniki do wniosku, określone w § 6 oraz § 7 ww. Uchwały. 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną  

Nie dotyczy 

3. Opłaty  

Nie dotyczy 

4. Miejsce złożenia dokumentów  

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. 
Rynek 1, parter) lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta 
Rzeszowa (ul. Targowa 3, pokój 320, III piętro), albo przesłać pocztą na adres: „Urząd 
Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów” 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy  

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie do 15 sierpnia. 
Dofinansowaniem mogą być objęte prace przy obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia 
wniosku. Złożone wnioski spełniające wymagania formalne opiniuje Komisja powołana 
Zarządzeniem Nr VII/1838/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 6 sierpnia 2018 r., 
zmienionym Zarządzeniem Nr VIII/433/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 
września 2019 r. Następnie Prezydent Miasta Rzeszowa przedkłada Radzie Miasta 
Rzeszowa propozycje udzielenia dotacji w projekcie budżetu miasta na dany rok 
budżetowy. Dotacje przyznaje Rada Miasta Rzeszowa w drodze uchwały budżetowej. 

6. Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy 



7. Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.                            
z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). 
Uchwała Nr XLVIII/1046/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów (Dz. Urz. Woj. Podk. 
z 2017 r., poz. 3037). 

8. Uwagi 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej „RODO”), informuje się, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów (ul. Rynek 1, 
35-064 Rzeszów). 
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: 
iod@erzeszow.pl ) lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 
w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji, co stanowi realizację zadań  
określonych w Uchwale Nr XLVIII/1046/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 
żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
7. Podanie danych osobowych zawartych we wniosku jest dobrowolne, ale niezbędne do 
prawidłowego rozpoznania wniosku o udzielenie dotacji, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia. 

Opracował  Dominika Zięba 23.12.2019 r. 

Zatwierdził  Natalia Zachwieja 30.12.2019 r. 
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aktualizację karty  Dominika Zięba 

 


