
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/195/2016
   Rady Miejskiej w Wyrzysku
   z dnia  26 sierpnia 2016 r.

Wniosek 

o udzielenie ze środków Gminy Wyrzysk 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

I. Dane podmiotu ubiegaj  ą  cego si  ę   o dotacj  e:

1) imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu: ...................................…………………………………......

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

2) forma prawna: ………………………………………..………………………………………………….

3) data rejestracji/nr właściwego rejestru:……………………………………………...................................

4) miejsce zamieszkania lub adres siedziby: ……………..………………………………………………...

    ul. …………………………………………..………gmina ………………………………….………….

    powiat …………………………….....................województwo ..…………………………………..……

5) tel. ………………………………………………… fax …………………………………………………

6) nazwa banku i numer rachunku: ……………………………………………….........................................

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

7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu         
    w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów: ………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………..

II. Dane dot. zabytku:

1) nazwa zabytku: …………………………………..………………………………………………………

2) dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (miedzy innymi nr w rejestrze zabytków,  

    data wpisu): ..………………………………………...................................................................................
    …………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………......................
    …………………………………………………………………………………………………………….
3) tytuł do władania zabytkiem: …………………………………………………………..............................
    …………………………………………………………..…………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………….
    
4) uzyskane pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót   
    budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, 
    data, nr zezwolenia): …...............................................................................................................................
    …………………………………………….………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………..………………………
    .…………………………………………………………………………………………………………...
5) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku: (wydane przez,     
    data, nr zezwolenia): ..………………….....................................................................................................
    ……………………………………………………………………………………......................................



    …………………………………………………………………………………………………….……….
    …..................................................................................................................................................................
  
6) koncepcja programowa i opis zamierzenia inwestycyjnego do wykonania ekspertyz, badań, 
    dokumentacji, programów oraz projektów technicznych, konserwatorskich, restauratorskich,   
    architektonicznych lub archeologicznych: ….…………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………..
   .…………………………………………………………………………………………………………...
    ……………………………………………………………………………………………………………..
7) uzasadnienie wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej zabytku albo wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych):       
    ……………………………………………………………..........................................................................
   .…………………………………………………………………………………………………………......
    ……………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………

III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach:

1) zakres rzeczowy prac lub robót: ……..……………………………………………...................................
   ……………………………………………………………………………………………………………
   ……….…………………………………………………………………………………...........................
   …...................................................................................................................................................................
2) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót: …………….................................................
    …………………………………………………………………………………………..............................
    …….…………………………………………………………………………...........................................
  .………………………………………………………………………………………………………….......

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych całkowity koszt (w zł): 
………………………………………………………………......................................................................... 
- w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł) …………….…….………………….....................................

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

- w tym inne źródła (należy wskazać) (w zł) …………………………………………..................................

Wnioskowany termin przekazania dotacji: ………..………………………………………………………..

V. Zakres prac, które mają być objęte dotacją:…………..…………………………………………………..
    .……………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………

VI. Terminy

Termin rozpoczęcia prac: ………….……………………………..…………………………………………

Termin zakończenia prac: ……………..………………………….………………………………………....

VI. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem   ź  ródeł finansowania (w zł)

L.p. Rodzaj prac lub robót
Przewidywany

okres wykonywania
prac

Przewidywany
koszt wykonania

prac lub robót

Źródło (źródła)
finansowania
prac i robót*



X Ogółem

* jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł, należy wskazać kwoty finansowania z każdego 
źródła oddzielnie.

VII. Informacja o   ś  rodkach publicznych przyznanych z innych   ź  ródeł na te same prace lub roboty budowlane
przy  zabytku  oraz  informacja  o  wyst  ą  pieniu  o  takie    ś  rodki  złożonym  do  innych  podmiotów:
……………………..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............
.....................................................................................................................................................................

VIII. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzaj  ą  cych
dzie  ń    zło  ż  enia wniosku z podaniem ł  ą  cznej wysoko  ś  ci nakładów, w tym wysoko  ś  ci i    ź  ródła otrzymanego
dofinansowania  ze    ś  rodków  publicznych:……………………….
…….................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

IX. Wykaz zał  ą  czników wymaganych przy składaniu wniosku:

1)  decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2)  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, przy
którym maja być prowadzone prace lub roboty, wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą
złożenia wniosku (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej);
3) kosztorys i harmonogram przewidywanych do wykonania prac lub robót;
4) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na przeprowadzenie prac lub
robót, które maja być przedmiotem dotacji;
5) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub
programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
6) pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie prac lub robót przy zabytku, przy
którym mają być prowadzone prace lub roboty, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności;
7) pisemna zgoda właściciela lub współwłaścicieli zabytku na wykonywanie prac lub robót przy
zabytku, jeśli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;
8)  dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu zabytku, przy którym maja być 

prowadzone prace lub roboty;
9) w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą:
a)  wszystkie  zaświadczenia  o  pomocy  de  minimis  lub  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  i
rybołówstwie,  jakie  otrzymał  w  roku,  w  którym  ubiegają  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2
poprzedzających go lat,  albo  oświadczenie  o wielkości  pomocy de  minimis  otrzymanej  w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie  zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze
zm.)

                                                                                                            …..........................................................
podpis wnioskodawcy lub  podpis osoby
upoważnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu wnioskodawcy                


