
………………………………………………………………………. 
   Wnioskodawca 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
                    Adres Wnioskodawcy 

 

Wniosek 
o udzielenie w roku 2017  dotacji celowej  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie 

 Powiatu Radziejowskiego. 
 

1. Wnioskodawca 
…………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba  jednostki organizacyjnej 
będącej wnioskodawcą) 

 
Konto bankowe Wnioskodawcy 

nazwa banku, adres  …………………………………………………................................... 

nr konta:  ……………………………………………………………………………………………… 

 
2. Dane o zabytku 
 
Nazwa lub określenie zabytku 
 

 

Dokładny adres obiektu 
 

 

Nr w rejestrze zabytków 
 

 

Data wpisu do rejestru zabytków 
 

 

 
Nieruchomość ujawniona w księże wieczystej KW nr …………………………..w Sądzie 

Rejonowym w ……………………………………………………………………………………. 

Numer decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającego na 

przeprowadzanie prac lub robot budowlanych  …………………………………………. 

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

 
 
 
3. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy  do zabytku …………………………..  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

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



4. Zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 
5. Uzasadnienie  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Termin wykonania prac objętych wnioskiem 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Kosztorys i harmonogram przewidywanych prac lub robót budowlanych 
 

 
Kosztorys 

 
Kwota w zł 

 
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem 
 

 

Koszty własne poniesione/ planowane do poniesienia przez 
Wnioskodawcę 
 

 

Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca 
 

 

Inne podmioty, od których Wnioskodawca otrzymał/ubiega 
się o dotację na przedmiotowe prace: 

 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

Harmonogram 

Termin realizacji 
poszczególnych 
działań w zakresie 
prac objętych 
wnioskiem  

1.   
2.   



3.   
4.   
5.   
6.   
 
 
8. Proponowany termin przekazania dotacji. …………………………………………    . 
 
 
9. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat – z 
podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych 
 

Rok Zakres 
przeprowadzonych prac  

Poniesione  
wydatki w zł 

Dotacje ze środków 
publicznych(wysokość, źródło i 

wskazanie prac, na które  
zostały przeznaczone) 

 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
10. Wykaz wymaganych załączników do wniosku 
 
1. Dokument potwierdzający posiadane przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
zabytku. 
2. Kosztorys inwestorski prac. 
3. Opinia techniczna dotycząca stanu zachowania obiektu.  
4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które 
mają być przedmiotem dotacji. 
5. Pozwolenie na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia. 
6. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela. 
7. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie 

dotacji należy dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem 
złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808). 

 
 
11. Oświadczenie  
1. Niniejszym oświadczam, że pokryję pozostałą część kosztów prac, na które ma 
być udzielona dotacja . 
2. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku i załącznikach są 
zgodne ze stanem faktycznym.  
 



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


