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WNIOSEK
O DOTACJĘ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
I. Dane na temat wnioskodawcy:
1) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu występującego o dotację:
.............................................................................................................................................................
…..……………………………………………………………………………………………………………….
2) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:
..............................................................................................................................................................
3) Nr NIP ................................................................... nr REGON ............................................................
4) Dokładny adres: miejscowość ............................................. ul. ...........................................................
gmina ........................................................... powiat ........................................................
województwo ....................................................................................................................
5) Tel. ....................................................................... faks ................................................
e-mail: ..................................................................http://....................................................
6) nazwa banku i numer rachunku ....................................................................................
..........................................................................................................................................
7) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
..................................................................................................................................................................
8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz
nr telefonu kontaktowego)
..................................................................................................................................................................
II. Dane na temat zabytku:
1) Nazwa zabytku ....................................................................................................................................
2) Lokalizacja zabytku (adres i nr dz.) ......................................................................................................
3) Numer w Rejestrze Konserwatora Zabytków .......................................................................................
4) Data wpisania do Rejestru ...................................................................................................................
5) Rodzaj obiektu ....................................................................................................................................
III. Zakres zadania i wysokość dotacji:
1) Zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją: ...................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2) Wnioskowana kwota dotacji i proponowany termin jej przekazania .....................................................
..................................................................................................................................................................
a/ środki własne...................................................................................................................................
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3) Dotacja zostanie przeznaczona na:

…………………………………………………………………………
(sfinansowanie lub refinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca
zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku
i w roku następnym)
4) Termin zakończenia prac objętych wnioskiem .......................................................................................
5) Czy na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano środki publiczne z innych
źródeł ? (jeśli tak należy podać źródło i kwotę dofinansowania) ..............................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................ ....................................................................................................................
6) Czy na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku ubiega się o środki publiczne u innych
podmiotów?(podać u kogo)…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Data, podpis i pieczęć
osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy
……………………………………………………..

Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem – kserokopia z potwierdzeniem
zgodności z oryginałem;
2. Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót
budowlanych przy zabytku – kserokopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem;
3. Projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym – kserokopia
z potwierdzeniem zgodności z oryginałem;
4. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonywanych przy tym zabytku w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym
wysokości i źródeł dofinansowania ze środków publicznych wg n/w wzoru:
Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione
wydatki
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Dotacje ze środków publicznych
wysokość dotacji

źródło dotacji

