
Załącznik do Uchwały Nr LXIV/550/22 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, 

RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO 

REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

a. Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa podmiotu, będącego 

wnioskodawcą: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

b. Adres / siedziba: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

c. Nr PESEL/ NIP: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

d. Nr telefonu: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

e. E-mail: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

f. Nr rachunku bankowego wnioskodawcy: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

II. DANE ZABYTKU 

a. Nazwa zabytku (tożsama z zapisem w rejestrze/ gminnej ewidencji 

zabytków): 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 



b. Adres zabytku: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

c. Numer księgi wieczystej: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

d. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku (własność, 

użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne): 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

e. Nr wpisu do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

III. DOTACJA NA PRACE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU 

a. Zakres rzeczowy prac lub robót budowlanych: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

b. Uzasadnienie celowości prac: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

c. Przewidywany termin realizacji: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

d. Inne środki publiczne przyznane oraz wnioskowane na realizację prac 

lub robót budowlanych 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

IV. KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

a. Całkowity koszt prac objętych wnioskiem (w zł) 

 

………………………………………………………………………………………….. 



 

b. Wnioskowana kwota dotacji (w zł) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

c. Sposób wypłaty dotacji (jednorazowo lub w transzach) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………..…………………………………………….. 

(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków 

lub kopia karty adresowej zabytków nieruchomych gminnej ewidencji zabytków albo 

zaświadczenie z gminnej ewidencji zabytków.i 

2. Dokumentacja fotograficzna zabytku. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem. 

4. Zgoda właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na prowadzenie prac lub robót 

budowlanych przy zabytku, jeśli prace lub roboty wymagają uzyskania takiej zgody. 

5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace lub roboty wymagają uzyskania takiego 

pozwolenia lub zgłoszenia. 

 

 

 

 

 

 
i Zapis nieważny na podstawie uchwały nr 15/736/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. 


