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Załącznik do ogłoszenia 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy: ............................................................................................... 

2. Adres: miejscowość ................................................ul. ............................... tel......................... gmina 

..............................powiat ............. województwo.................. 

 NIP……………………………  REGON…………………….. 

3. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach zewnętrznych  

i zawierania umów:  

 Imię i nazwisko: ................................ 

 Telefon: …………………………………….., adres e-mail: ………………………………………… 

 

II. Dane zabytku: 

1. Nazwa zabytku: ...................................................................................................... 

2. Dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków/ewidencji (między innymi nr w rejestrze 

zabytków/ewidencji zabytków, data wpisu): ....................................................................................... 

3. Tytuł do władania zabytkiem: ............................................................................................................... 

4. Uzyskane pozwolenie/opinia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (organ wydający, data 

wydania, numer zezwolenia) jeśli dotyczy /jeśli nie dotyczy, należy wpisać szacowaną datę 

pozyskania dokumentu: ..................... 

5. Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku:  

(organ wydający, data wydania, numer zezwolenia) jeśli dotyczy /jeśli nie dotyczy, należy wpisać 

szacowaną datę pozyskania dokumentu: ..................... 

 

 

III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach 

 Nazwa inwestycji (max. 140 znaków – bez spacji  – jest to pole tekstowe, w którym użytkownik wpisuje 

nazwę zadania inwestycyjnego, na które planuje pozyskać Dofinansowanie z Programu. Nie należy 

wpisywać w tym polu zdań wprowadzających, określania ważności inwestycji, czy też uzasadnienia jej 

celowości): 

 

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

 

Opis inwestycji (max. 2500 znaków – bez spacji - jest to pole tekstowe, w którym należy wskazać 

najważniejsze informacje charakteryzujące Inwestycję np. wykaz działań planowanych w ramach 

realizacji Inwestycji.  

Zakres rzeczowy prac lub robót: 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

IV. Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji prac  konserwatorskich /restauratorskich lub robót 

budowlanych :  

- koszt całkowity (w zł)                                    ......................................... 

- w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł)     .......................................... 

- w tym wielkość środków własnych (w zł) ........................................... 

Uwaga!  Poziom dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi do 98 %  

 

V. Terminy 

  Przewidywany termin rozpoczęcia prac objętych dotacją:........................................................................ 

  Przewidywany termin zakończenia prac objętych dotacją: ....................................................................... 
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VI. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty 

budowlane przy zabytku oraz informacje o wystąpieniu o takie środki złożone do innych 

podmiotów:  
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

  

VII. Inne informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku (np. czy inwestycja jest 

kontynuacją wcześniej wykowanych prac, wykaz zakres wcześniej wykonanych prac z podaniem 

poniesionych kosztów oraz pozyskanym dofinansowaniem: 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

  

VIII. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku: 

1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu/ewidencji, którego dotyczą prace lub roboty  

(dopuszcza się załączenie wyciągu z rejestru zabytków) 

2. Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem. 

3. Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót.* 

4. Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome).* 

5. Program prac lub robót (zabytki ruchome).* 

  

IX. Oświadczenia  

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. zapoznał się i przyjmuje do stosowania Regulamin Naboru Wniosków o Dofinansowanie o którym 

mowa w § 13 załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w 

sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym dotyczących 

przetwarzania danych osobowych; 

2. zabytek którego dotyczy niniejszy Wniosek o dofinansowanie na dzień złożenia tego Wniosku jest 

wpisany do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 lub ewidencji zabytków wskazanej w art. 

22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 840); 

3. w odniesieniu do wydatków przeznaczonych do finansowania ze środków z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków nie otrzymał na realizację Inwestycji wskazanej we Wniosku  

o dofinansowanie żadnych środków publicznych oraz, że poza złożeniem Wniosku  

o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – takiego dofinansowania, czy 

innych form wsparcia ze środków publicznych, nie otrzymał, a w przypadku otrzymania 

dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie będzie wnioskował o takie 

dofinansowanie w odniesieniu do tych wydatków; 

4. jest świadomy, że Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków publicznych może podlegać 

ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01); 

5. wszystkie dane ujęte w wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Pieczęć wnioskodawcy podpis osoby/osób upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 

 

 

* Załączniki do wniosku, których wnioskodawca nie posiada na tym etapie postępowania należy uzupełnić  

w terminie wskazanym w uchwale  dotacji (najpóźniej do 8  miesięcy od  dnia podpisania umowy  

o dofinansowanie).  


