
                                                                                                Załącznik Nr 1 

                                                                                                do uchwały Nr XXVI/208/2009 

                                                                                                Rady Miejskiej w Krzywiniu 

                                                                                                z dnia 25.03.2009 r. 

 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się                           

na terenie Gminy Krzywiń 

 

Wniosek 
 

o udzielenie w roku ……………… dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połoŜonym na terenie 

Gminy Krzywiń. 

 

I. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………… 

 

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

 (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby wnioskodawcy) 

 

 Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………… 

 

 Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………….. 

 

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

 

II. Dane o zabytku: 

 
 Adres połoŜenia zabytku: ………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

 Obiekt został wpisany w księdze rejestru Nr decyzji …………………………………... 

 

 pod numerem …………………………………………………………………………… 

 

 Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej numer ………………………………... 

 

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

 

III. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: 

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

 

IV. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca: 

 
 Ogólny koszt prac objętych wnioskiem …………….. zł słownie ……………………... 

 

 Kwota dotacji ……………. zł słownie ………………………………………………… 

 

 Udział dotacji w ogólnych kosztach prac ………………………………………….... % 



          -  2  - 

V. Zakres prac, które mają być objęte dotacją: 

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

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

VI. Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem: ………………………… 

 

VII. Pozwolenia:  

 
 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac Nr ……………… 

 

 z dnia ……………………………………………………………………………... 

 

 Pozwolenie na budowę Nr …………….. z dnia ………………………………… 

 

VIII. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat: 

Rok Zakres przeprowadzonych prac Poniesione wydatki 

Dotacje ze środków 

publicznych 

(wysokość i źródło) 

    

    

    

    

    

    

 

IX. Wskazanie, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem              

u innych podmiotów: 

Podmiot Tak/Nie 
Wysokość  

wnioskowanej dotacji 

Minister właściwy ds. kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego 
  

Wojewódzki Konserwator Zabytków   

Inne   

   

 
       ……………………………………….

         Data i podpis 

 
Załączniki: 
1. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac lub robót, które mają być 

przedmiotem dotacji. 

2. Projekt oraz pozwolenie na budowę, jeŜeli prace wymagają projektu i pozwolenia. 

3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku. 

4. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków. 

5. Harmonogram oraz kosztorys prac ze wskazaniem źródeł ich finansowania. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

/-/ Roman Majorczyk 


