Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/277/2017
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29.11.2017roku

WNIOSEK
O UDZIELENIE w roku ………………. DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE MIASTA RYDZYNA, WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKÓW
I. PODSTAWOWE DANE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY:
A. DANE O ZABYTKU:
1. NAZWA ZABYTKU:

2. DANE O ZABYTKU:
nr w rejestrze zabytków:
wpis z dnia:
3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU :

4. NAZWA ZADANIA

B. DANE O WNIOSKODAWCY:
1. NAZWA WNIOSKODAWCY:

2. ADRES / SIEDZIBA WNIOSKODAWCY:

3. NR NIP WNIOSKODAWCY:
4. NR REGON WNIOSKODAWCY:
5. INNE DANE O WNIOSKODAWCY:
a) FORMA PRAWNA:
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b) NAZWA I NR REJESTRU:
c) DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI:
d) OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi):

e) BANK (nazwa, adres) I NR KONTA WNIOSKODAWCY:

C. TYTUŁ PRAWNY DO POSIADANIA ZABYTKU:
Własność / użytkowanie wieczyste / trwały zarząd / ograniczone prawa / stosunek zobowiązaniowy *)
księga wieczysta nr

(w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów nr

D. UZYSKANE POZWOLENIA:
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku
wydane przez:
z dnia:

nr zezwolenia:

2. Pozwolenie na budowę
wydane przez:
z dnia:

nr zezwolenia:

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT:

C. TERMIN REALIZACJI: (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)
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D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH SFINANSOWANIA:
Źródła sfinansowania

Kwota w PLN

udział w całości kosztów (w
%)

Ogółem:
wnioskowane dofinansowanie ze środków
Miasta Rydzyna
środki własne Wnioskodawcy
środki wnioskowane lub pozyskane z:
- budżetu państwa
- budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego
- innych źródeł (należy wskazać jakich):
III. DODATKOWE INFORMACJE:
Wykaz wykonanych przez Wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku, na który składany jest wniosek o dotację, z podaniem wysokości
wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych:
Dotacje ze środków
Poniesione wydatki
Rok
Zakres wykonanych prac
publicznych (wysokość i
w PLN
źródło)
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IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

1) Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, zgodnie z zał. nr 1.
2) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
3) Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny odpis z księgi wieczystej).
4) Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót.
5) Program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich, w tym: projekt budowlany ( w
przypadku renowacji elewacji projekt musi zawierać informację o stanie zabezpieczenia
przeciwwilgociowego ścian budynku ).
6) Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót.
7) Pozwolenie na budowę.
8) Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej i pomocy de minimis lub zaświadczenia o udzielonej
pomocy de minimis - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
9) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w przypadku, gdy
wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
10)dokumentacja fotograficzna obiektu

V. PODPISY
1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpis/y i pieczątki imienne)
(pieczątka Wnioskodawcy)
Rydzyna, dnia …………………………

*) Należy skreślić nieprawidłową odpowiedź
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Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały
Nr ……………. Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia …………………….. roku
Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów
1. Czy Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru pod nr …..................................... do
innych organów (budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, innych instytucji) ?
*)
TAK
2.

NIE

ZAMIERZAM ZŁOŻYĆ

Jeżeli odpowiedź w punkcie 1 brzmi „TAK” – do jakich organów Wnioskodawca złożył wniosek? *)
- BUDŻET PAŃSTWA ( wpisać nazwę ministerstwa, programu itp )
...............................................................................................................................
- INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (jakie)
...............................................................................................................................
- INNE PODMIOTY (jakie ? np. Fundacje, Fundusze, Stowarzyszenia itp)
...............................................................................................................................

3. Proszę opisać na jakim etapie załatwienia wniosek się znajduje? *)
- DOTACJA ZOSTAŁA PRZYZNANA NA ROK (należy wpisać rok)
..................................... w wysokości ..................................................................
z (podać podmiot udzielający dotacji) .................................................................
...............................................................................................................................
- WNIOSEK JEST ROZPATRYWANY (proszę podać przybliżony termin
rozpatrzenia wniosku) .....................................................................................
- WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY
- DOTACJA została wstrzymana ze względu na (podać powód) ........................
...............................................................................................................................
- ZAKRES PRAC OBJETYCH DOTACJA LUB WNIOSKIEM O DOTACJE
..............................................................................................................................
………………………..........................................................................................
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4. Jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma dotacji, o które się ubiega u innych podmiotów
lub nie otrzyma w wysokości wnioskowanej, proszę podać planowane inne alternatywne źródła
sfinansowania zadania? *)
- WŁASNE ŚRODKI
- POŻYCZKA LUB KREDYT
- INNE (wpisać jakie) ..............................................................................

Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpis/y i pieczątki imienne)

(pieczątka Wnioskodawcy)

Rydzyna, dnia ......................................
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