
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 0050.18.2023 

Wójta Gminy Baboszewo 
z dnia 10 lutego 2023 r. 
 

 

Wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Baboszewo dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

terenie Gminy Baboszewo. 
 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Nazwa Wnioskodawcy:  

Adres:  

REGON:  

NIP:  

 

B. DANE PERSONALNE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

C. DANE O ZABYTKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK I PLANOWANEJ INWESTYCJI 

DANE O ZABYTKU 

Nazwa zabytku (adres):  

Nr w rejestrze/ewidencji zabytków  

Tytuł prawny do władania zabytkiem 
(własność, użytkowanie wieczyste, trwały 

zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub 

stosunek zobowiązaniowy) 

 

 

Właściciele 
(należy wymienić wszystkich) 

 

Numer Księgi Wieczystej  
(w przypadku zabytków nieruchomych) 

Nr ………………………………….. 
Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………………………. 



Znaczenie zabytku dla dziedzictwa 

kulturowego z uwzględnieniem jego 
wartości historycznej, naukowej lub 

artystycznej, dostępność zabytku dla 

społeczności Gminy Baboszewo, 

znaczenie zabytku jako atrakcji 
turystycznej i możliwość zwiedzania 

(krótki opis zabytku) 

 

DANE O PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Nazwa inwestycji: 
(nazwa inwestycji (max. 140 znaków – bez 

spacji) – jest to pole tekstowe, w którym 

użytkownik wpisuje nazwę zadania 

inwestycyjnego, na które planuje pozyskać 

Dofinansowanie z Programu. Nie należy 
wpisywać w tym polu zdań 

wprowadzających, określenia ważności 

inwestycji, czy też uzasadnienia jej 

celowości. 

Nazwa inwestycji musi być konsekwentnie 

powtarzana we wszystkich dokumentach.) 

 

 

Opis inwestycji 
(opis inwestycji (max. 2500 znaków – bez 

spacji) – należy tu wskazać najważniejsze 

informacje charakteryzujące Inwestycję 

np. wskazanie działań planowanych w 

ramach realizacji inwestycji. Nie należy 

powtarzać w tym polu nazwy inwestycji 

wpisanej wcześniej w polu „Nazwa 

inwestycji”. Inwestycję w tym polu należy 

opisywać hasłowo bez zdań 

wprowadzających typu: „Chcielibyśmy 

zgłosić do dofinansowania”, „Inwestycja 
ma wielkie znaczenie dla …” itp.; należy 

opisać stopień zaawansowania prac 

przygotowawczych.) 

 

 

Czy dla Inwestycji sporządzono 

dokumentację projektową 
(wpisać TAK, NIE, ROZPOCZĘTO 

PROCEDURĘ, NIE DOTYCZY) 

 

Czy dla inwestycji uzyskano 

pozwolenie organu ochrony zabytków 

na prowadzenie prac przy zabytku  
(wpisać TAK, NIE, ROZPOCZĘTO 

PROCEDURĘ, NIE DOTYCZY) 

 

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, NIE, ROZPOCZĘTO 

PROCEDURĘ, NIE DOTYCZY) 

 

Przewidywany okres realizacji 
inwestycji  
(proszę postawić x przy prawidłowej 

odpowiedzi) 

do 12 miesięcy □ 

powyżej 12 miesięcy □ 



Przewidywany termin zakończenia 

inwestycji: /dd.mm.rrrr/ 
 

Przewidywana wartość inwestycji 
(jako wartość zadania inwestycyjnego 

przyjmuje się całkowitą łączną wartość 

wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie 

zadania inwestycyjnego, w tym wartość 

ceny dostaw określonych w umowie lub 

umowach mających na celu realizację 

zadania inwestycyjnego albo wartości 

dotacji.) 

PLN:  

 

słownie złotych:  

Wnioskowana kwota dotacji 

PLN:  

 

słownie złotych: 
 

co stanowi ………% ogólnego kosztu 

Deklarowany udział środków 
własnych: 

 

PLN:  

 
słownie złotych: 

 

co stanowi ………% ogólnego kosztu 

Na jakiej podstawie podano wartość 
inwestycji  

- na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego 
- własna kalkulacja oraz badanie rynku 

usług i materiałów budowlanych 

- inne, jakie 
(wpisać właściwe) 

 

 

Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 

2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

2. Oświadczam, że rozpoczęcie postępowania zakupowego (jeśli jest wymagane) nastąpi w terminie 

12 miesięcy od daty udostępnienia wstępnej promesy dla Gminy Baboszewo w ramach 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

3. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem 

z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie 
wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, zobowiązuję 

się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając 

tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania. 
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o sposobie przetwarzania moich danych osobowych 

w ramach przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia dotacji objętej niniejszym 

wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 

 

 
………………………..    …………………………………………………. 
(Miejscowość i data)       (Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do 

działania w imieniu Wnioskodawcy) 


