
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 484/2023 

z dnia 18.01.2023r. 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO DOTACJI W RAMACH DOFINANSOWANIA 

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
 

I Dane Beneficjenta 

Nazwa Beneficjenta: ……………………………. 

Adres: ……………………………………………… 

Ulica: ………………………………………….…… 

Nr budynku: ……………………………………….. 

Nr lokalu: ……………………………….…………. 

Kod pocztowy: ……………….……..…………….. 

Miejscowość: ……………………….…………….. 

REGON: ……………………………..…………… 

NIP: ……………………………………………….. 

II. Dane personalne osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta 

Imię : Nazwisko: …………………….…….. 

Telefon: …………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………. 

III. Informacje o inwestycji 

Nazwa inwestycji: …………………………………………………………………………………… 

Opis inwestycji, w tym zakres robót inwestycyjnych:  ……………………………………….…… 

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

Proszę podać zwięzłą nazwę zadania i opis, która będzie konsekwentnie powtarzana we wszystkich kolejnych wnioskach 

i dokumentach, postępowaniu zakupowym 

Harmonogram prac wraz z kosztorysem: 

Rodzaje prac lub robót Przewidywany okres wykonywania prac Przewidywany koszt wykonywania 

prac lub robót 

   

   

   

   



Czy dla inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w 

odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych?  

(wpisać TAK lub NIE) …………………….. 

Czy dla inwestycji sporządzono dokumentację projektową? 

(wpisać TAK lub NIE) …………………….. 

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 

 do 12 miesięcy 

 powyżej 12 miesięcy 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji:  ……………………………….…. 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN):  …………………………………….. 

Kwota wnioskowanych środków:  …………………………………….. 

Deklarowana kwota wkładu własnego: ……………………………………. 

Udział % wkładu własnego: ……………………………………                       

 

Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty 

budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożonym  do innych 

podmiotów: 

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

 

IV. Informacje o zabytku 

Nazwa zabytku: 

………………………………….……… 

Adres zabytku: 

…………………………………..……… 

Nr księgi wieczystej: 

…………………………….…………….. 

Nr wpisu do rejestru zabytków (o ile dotyczy): 

………………………………………….. 

Nr w Gminnej Ewidencji Zabytków (o ile dotyczy): 

………………………………………….. 

Uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku: 

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

Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich                    

lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków  

(wydane przez, data, nr zezwolenia): 

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



Uzyskane pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku  (wydane przez, 

data, nr zezwolenia): 

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

Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień  złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym 

wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania  ze środków publicznych: 

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

 

V. Załączniki 
 
 Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków 
wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , 
którego dotyczą prace lub roboty. 
 
Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz 
zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, na której 
znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem. 

 Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wspólnoty/parafii/ stowarzyszenia 

Jeśli dotyczy: 

 Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków. 

 Uzyskane pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku. 

 Dokumentacja projektowa. 

VI. Oświadczenia 
Oświadczam, że rozpoczęcie postepowania zakupowego nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty 
udostępnienia Wstępnej promesy. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  z treścią Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 
regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na 
stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Pieczęć Beneficjenta: podpis osoby/osób upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta 
 
 
…………………………………….. 
Miejscowość, data 
 


