
Załącznik do ogłoszenia  
o naborze deklaracji udziału 

w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków 

 
Deklaracja udziału w naborze wniosków o przyznanie środków z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji 
 

(o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na 
nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
 

 
NAZWA INWESTYCJI 
 
 
 
INFORMACJE O ZABYTKU 

1. Nazwa zabytku   

2. Numer w rejestrze zabytków/gminnej ewidencji 
zabytków 

 

3. Dokładny adres zabytku, w tym działka nr 
ewidencyjny  

 

Tytuł do władania zabytkiem 
Własność/ użytkowanie wieczyste/ dzierżawa/inna  

DANE BENEFICJENTA DOTACJI 
A. Osoba fizyczna 

1. Imię i nazwisko  

2. Adres  

3. e-mail  

4. nr. telefonu  

B. Osoba prawna/ inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej 
1. Pełna nazwa beneficjenta  

2. Adres  

3. Forma organizacyjno-prawna   

4. Numer i data wpisu do właściwego 
rejestru/ewidencji 

 

5. NIP  

6. REGON  

7. KRS/inny rejestr  

8. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do 
reprezentowania beneficjenta 

 

9. Numer telefonu  

10. e-mail  

OPIS INWESTYCJI 
(maks. 2500 znaków bez spacji. Należy tu wskazać najważniejsze informacje charakteryzujące inwestycję, np. wykaz 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” itp.) 

 
 
 



 
 
 

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 
 
 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 
 
 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 
 
 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 
 
 

 
 
Oświadczenie: 
 
Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Gminę Sędziszów moich/naszych danych osobowych na 
potrzeby prowadzonego postępowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                              ……………………………………………… 
        /miejscowość, data/                                                                       /podpis beneficjenta/ lub osoby upoważnionej do              

składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta/   
 
 
 


