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Załącznik  

 do Uchwały Nr XXXV/259/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 
………………………. 

/dane wnioskodawcy/ 

 

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

 położonym na terenie powiatu opolskiego  

w roku …..  
 

TYTUŁ ZADANIA:    

 

 

Rodzaj prac (zgodny z Ogłoszeniem o naborzeWniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na obszarze Powiatu Opolskiego): 
 

 

 

I. Podstawowe informacje o zabytku i wnioskodawcy: 

 A. Dane o zabytku 

1. Nazwa zabytku  

2. Nr w rejestrze zabytków  

3. Data wpisu do rejestru zabytków  

4. Adres zabytku lub miejsce jego 

przechowywania 

 

5. Gmina   

B. Krótki rys historyczny zabytku: 

 

C. Dane wnioskodawcy: 

1. Forma prawna wnioskodawcy: (m.in. stowarzyszenie, fundacja, 

kościelna osoba prawna, osoba fizyczna) 

 

2. Pełna nazwa wnioskodawcy  

3. Adres  

4. NIP  

5. Regon  
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6. KRS  

7. Osoba upoważniona do składania 

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 

w jego imieniu: 

 

a) Imię i nazwisko  

b) Pełniona funkcja   

c) Numertelefonu / adrese-mail  

d) Konto bankowe wnioskodawcy (nazwa 

banku / numer konta) 

 

D. Tytuł do władania zabytkiem: 

1. Własność / użytkowanie wieczyste/ 

dzierżawa/inne 

 

2. Obiekt został ujawniony w księdze wieczystej: 

      2.1 Nr KW   

      2.2 Nazwa Sądu Rejonowego  

II. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach , które mają być objęte dotacją: 

A. Zakres rzeczowy prac lub robót: 

 

 

 

 

 

 

B. Uzasadnienie celowości prac lub robót: 

 

 

 

 

 

 

C. Termin realizacji zadania (dzień - miesiąc – rok): 

Rozpoczęcia: …………… 

Zakończenia: …………… 

 

D. Uzyskane pozwolenia: 

Rodzaj pozwolenia Nazwa organu Numer Data wydania 



3 

 

wydającego dokument dokumentu 
Pozwolenie na 

przeprowadzenie prac 

konserwatorskich , 

restauratorskich lub 

budowlanych przy zabytku 

   

Program prac , gdy wniosek 

dotyczy prac przy zabytku 

ruchomym 

   

Pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie robót 

   

Zalecenie konserwatorskie lub 

opinia oceniająca zakres 

rzeczowy (dot. np. wniosku 

na wykonanie dokumentacji ) 

   

E. Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła i finansowania: 

 

Źródła finansowania: 
Kwota (w złotych) 

% 

(z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku) 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:                  100% 

1. Wnioskowana kwota dotacji celowej z 

budżetu Powiatu Opolskiego: 

  

2. Wysokość środków własnych:   

3. Przewidywane źródła finansowania :   

3.1 z budżetu Ministerstwa Kultury i   

Dziedzictwa Narodowego 

  

3.2 z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 

  

3.3 z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego  

  

3.4 inne (wymienić jakie)   

F. Harmonogram przeprowadzonych prac: 

Termin 

przeprowadzenia 

prac (w układzie 

chronologicznym) 

Rodzaj kosztów 
Koszt ogółem 

brutto 

Koszty z podziałem na źródła 

finansowania: 
Dotacja z 

budżetu 

Powiatu 

Opolskiego 

Środki 

własne 

Inne 

źródła 

      

      

      

      

      

Razem   

 

   

III. Informacja o podmiotach u których wnioskodawca ubiega się o dotację na prace    

objęte wnioskiem  
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Źródła 

planowanego 

finansowania 

Wnioskowana 

kwota 

Informacja czy 

wniosek został 

rozpatrzony? 

Termin (przypuszczalny) 

rozpatrzenia                            

w przypadku wniosków 

nierozpatrzonych TAK NIE 

Minister Kultury i   

Dziedzictwa 

Narodowego 

   

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

   

Jednostek samorządu 

terytorialnego np. 

gmina 

   

inne    

IV. Uzasadnienie dotyczące wysokości wnioskowanej dotacji , jeśli wnioskodawca 

wnioskuje o dotacje powyżej 85% nakładów koniecznych na wykonanie zadania 

 

 

 

 

 

V. Wykaz załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną 

 TAK/NIE LUB 

NIE DOTYCZY* 

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

dotyczą. 

 

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego 

do zabytku. 

 

3. Kosztorys prac przewidzianych do wykonania prac lub robót.  

4. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu na 

przeprowadzenie prac lub robót, które maja być przedmiotem dotacji. 

 

5. Pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku 

nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku 

ruchomym. 

 

6. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli zabytku na wykonanie prac , jeśli 

zabytek jest przedmiotem współwłasności. 

 

7. Aktualny odpis bądź wydruk z właściwego rejestru w przypadku podmiotów 

tam zarejestrowanych; dokumentuprawniający do reprezentowania 

wnioskodawcyw przypadku, w którym wnioskodawca działa poprzez 

reprezentanta. 

 

 

8. W przypadku, gdy ubiegający się o dotację jest przedsiębiorcą:  

8.1 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis             

w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się           
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*Kopie załączników winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą 

i podpisem wnioskodawcy lub osób reprezentujących wnioskodawcę. 

 

 

 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości 

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

8.2 Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010r. w sprawie zakresu informacji przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm). 

 

9. Dokumentacja potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej 

okoliczności w przypadku ubiegania się o dotację na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika 

ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub                       

z innych nadzwyczajnych okoliczności. 

 

W przypadku gdy na mocy ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)wnioskodawca nie jest zobowiązany do jej 

zastosowania,wnioskodawca zobowiązuje się do dokonywania wydatków: 

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów danych 

nakładów; 

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadania; 

- w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

 

………………….. 

 

 

………………………………………. 

 

 

 …………………………… 

/data/ /Pieczęć wnioskodawcy/ /podpis/ 


