WNIOSEK do Burmistrza Kruszwicy
o udzielenie w roku ……………
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zwane dalej ,,pracami’’, przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w Gminie Kruszwica.

Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę jednostki będącej wnioskodawcą)

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

Dane o zabytku:
miejscowość …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
określenie zabytku ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................……………………………………………………………………………………………..
obiekt został wpisany w księdze rejestru 1 prowadzonej przez ……………………….............pod numerem …………
……………………………………lub obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem karty
……………………….......dokładny adres obiektu ………………………………………………………………………………………………….
Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem …………………………………………………………………………………………………………
słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kwota dotacji ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
słownie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa zadania oraz zakres prac, które mają być objęte dotacją
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:
z dnia ……………………………………………………….. l.dz. ……………………………………………………………………………………….…

Pozwolenia na budowę:
z dnia ……………………………………………..……….. I.dz. ………………………………………………………….……………………………...

___________
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Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach – należy podać numer
rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności.

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów :
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

Nie/Tak
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Wysokość
wnioskowanej
dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i ochrona dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy
Samorząd województwa

Wykaz załączników do wniosku 3 :
- uzgodnienie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w
gminnej ewidencji zabytków
- zgłoszenie robót budowlanych
- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
-pozwolenie na budowę
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
- decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytku
- kosztorys prac zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z uwzględnieniem cen zakupu
materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia

- fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku
- zapewnienie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania na które ma być przyznana dotacja

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem dotacji
- zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o
wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
- informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie

Numer konta bankowego wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis)

__________________
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Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz ,,tak’’, a w przeciwnym
przypadku wpisać ,,nie’’
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Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, w prostokąt przy jego nazwie należy wpisać wyraz ,,tak’’, a w
przeciwnym przypadku wyraz ,,nie’’

