
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/230/2008 
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30.12.2008r.
w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków

Roczne rozliczenie dotacji
 w kwocie ……………..

na rok …………..
Pieczęć wpływu do Biura  Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Karczewie

Nr sprawy:

…………………………………………………………………………………
 

O dotację może sie ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku 
posiada tytuł prawny z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku 
zobowiązanego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1

Wnioskodawca:
 Osoba prawna  Osoba fizyczna                                       inne

Nazwa / Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

Siedziba

Kod pocztowy   Miejscowość         Ulica           Nr domu      Nr lokalu

DANE O OSOBIE(OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)

Nazwisko i imię

Tytuł prawny  ( należy dołączyć do wniosku )



INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI

Ogółem: ……………………..... (słownie:

…………………………………………………………………………)

Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji)

Lp Rodzaje wydatków finansowych w ramach 

dotacji 

Wysokość poniesionych wydatków finansowych 

w ramach otrzymanej dotacji
1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych 

lub archeologicznych
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 Tm ościeżnic 

i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej, 

pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych a także 

odbudowa lub odnowienie cmentarza kościelnego
12 Modernizacje instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych 

lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z 

drewna części składowe i przynależności
13 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
14 Uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej 

oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych 

formach krajobrazowych
15 Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, 

oryginalnych elementów zabytkowych układu parku lub 

ogrodu
16 Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, 

niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru, o którym  mowa w pkt 7-15
17 Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz 

przeciwpożarowej i odgromowej.
Kwota niewykorzystanej dotacji

Ogółem ……………………………… (słownie:…………………………………………………………………..)



OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN 
PROWADZĄCY

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o 
których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114).

Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) wniosek o udzielenie dotacji

Miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data, podpis i pieczątka imienna

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


