
Załącznik nr 1 
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

Wniosek o udzielenie 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

1. Dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków:
2. Fotograficzna dokumentacja zabytku.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem.
4. Decyzję właściwego organu ochrony zabytków  zezwalających na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku 
oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program 
prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.
5. Wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania.
6. Zakres  prac  lub robót, które  mają być objęte dotacją.
7. Termin zakończenia prac objętych wnioskiem.
8. Harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania.
9. Informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz 
informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów.
10. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających  dzień złożenia wniosku z 
podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.
11. Określenie organu, u którego ubiega się o dotację.

DANE O OSOBIE(OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)

Nazwisko i imię

Tytuł prawny  ( należy dołączyć do wniosku )



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 

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