
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/345/2023 

Rady Gminy Niebylec z dnia 28 lutego  2023 r. 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU nr ……………………………………….. 

Nazwa Wnioskodawcy:       ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa obiektu: …….…………………………………………………………………………………... 

Nazwa zadania: ..………………………………………………………………………………………. 

I.  KRYTERIUM FORMALNE 

1.Czy wniosek został złożony w terminie? □ TAK □ NIE 

2.Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot? □ TAK □ NIE 

3.Czy wniosek dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub gminnej 

ewidencji zabytków i znajduje się na stałe w granicach administracyjnych Gminy …? 

  REJESTR ZABYTKÓW   GEZ 

II.  POPRAWNOŚĆ WNIOSKU 

1. Czy wniosek został sporządzony na prawidłowym formularzu?                      □ TAK □ NIE 

2. Czy wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku? □ TAK □ NIE 

3. Czy wniosek został podpisany przez uprawnione osoby? □ TAK □ NIE 

4. Czy kserokopie załączników do wniosku potwierdzone są za zgodność z oryginałem we właściwy 

sposób przez uprawnione osoby?                 □ TAK  □ 

NIE 
 

III.  KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW (zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)        □ TAK □ NIE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI: 

□ do 3 500 000 zł □ do 500 000 zł □ do 150 000 zł 
 

V. KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU 

1. Czy Wnioskodawca dołączył dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków? 

□ TAK  □ NIE 

2. Czy Wnioskodawca dołączył dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości lub 

jego wyposażenia? 

□ TAK  □ NIE 

3. Czy do wniosku dołączono pozwolenie/zgody właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac 

przy zabytku? 

□ TAK  □ NIE 

4. Czy do wniosku dołączono pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót 

budowlanych? - jeśli dotyczy 

□ TAK  □ NIE 

5. Czy do wniosku dołączono prawidłowy kosztorys prac lub robót budowlanych dotyczący realizowanego 

zadania? 

□ TAK  □ NIE 

6. Czy do wniosku dołączono zgodę współwłaściciela/li zabytku?- jeśli dotyczy 

□ TAK  □ NIE 

Wniosek Zweryfikowano pozytywnie   □ 

Wniosek Zweryfikowano negatywnie   □ 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ……………………………… 

……………………………, dn. ……………………… 

   

 

 


