
Załącznik nr 1 

do ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 
o dodatkowym naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania  

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 
 

 

Wstępne zgłoszenie o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

 

 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO / DANE KONTAKTOWE: 

 

Imię i nazwisko / nazwa  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Numer porządkowy budynku  

Numer lokalu  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I JEGO POŁOŻENIU: 

 

Nazwa zabytku (zgodnie z wpisem w rejestrze 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków)  

 

Numer w rejestrze zabytków lub informacja,  

że obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków 

 

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Tytuł prawny do zabytku przysługujący 

wnioskodawcy (własność / użytkowanie wieczyste / 

trwały zarząd / ograniczone prawo rzeczowe / 

stosunek zobowiązaniowy)  

(wpisać właściwe) 

 

 

III. INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI: 

Nazwa Inwestycji (proszę podać zwięzłą nazwę 

zadania, która będzie konsekwentnie powtarzana 

we wszystkich kolejnych wnioskach i 

dokumentach - max. 140 znaków – bez spacji)  

 

Przewidywana wartość inwestycji (zł)  

Kwota wnioskowanych środków (zł)  



Procentowy udział własny Beneficjenta w 

realizacji Inwestycji (w %, nie mniej niż 2%) 

 

Czy dla Inwestycji sporządzono dokumentację 

projektową? 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie 

właściwego organu ochrony zabytków na 

prowadzenie prac przy zabytku?  

(wpisać TAK lub NIE) 

 

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) 

 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji   

Na jakiej podstawie podano wartość inwestycji?  

1) na podstawie wykonanego kosztorysu 

2) na podstawie własnych kalkulacji oraz badania 

rynku usług i materiałów budowlanych 

3) inne (podać jakie?) 

(wpisać właściwe) 

 

Dotacja będzie obejmować nakłady konieczne, 

wskazane w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami: 

 

Kwota 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i 

konserwatorskich 

 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub 

architektonicznych 

 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

 

 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i 

restauratorskich 

 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego 

 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji 

wnętrz 

 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 

substancji zabytku 

 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych 

zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 

dla zachowania tego zabytku 

 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 

uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 

kolorystyki 

 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, 

jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej 

substancji tej przynależności 

 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w 

tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i 

drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, 

rynien i rur spustowych 

 



12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach 

drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i 

przynależności 

 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł 

architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach 

krajobrazowych 

 

15) działania zmierzające do wyeksponowania 

istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego 

układu parku lub ogrodu 

 

16) zakup materiałów konserwatorskich i 

budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i 

robót przy zabytku wpisanym do rejestru 

 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej 

oraz przeciwpożarowej i odgromowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis Inwestycji (zakres prac, które mają być 

objęte dotacją)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ZGODY I OŚWIADCZENIA: 

Odpowiedź negatywna na poniższe będzie skutkowała odrzuceniem wniosku 

Wyrażam zgodę na udział w programie oraz 

przesłanie przez Gminę i Miasto Koziegłowy 

wniosku do Prezesa Rady Ministrów, za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Oświadczam, że rozpoczęcie postepowania 

zakupowego nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty 

udostępnienia Wstępnej promesy. 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

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.   

(wpisać TAK lub NIE) 

 



Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku , nie 

wyłoniono wykonawcy/wykonawców oraz nie 

ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie 

wykonawcy/wykonawców na zakres zadań 

inwestycyjnych ujętych we wniosku. 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą 

informacyjną – RODO załączoną do Ogłoszenia. 

(wpisać TAK lub NIE) 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis wnioskodawcy 


