
REGULAMIN NABORU  

WSTĘPNYCH ZGŁOSZEŃ O UDZIELENIE DOTACJI   

Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Nabór wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: wstępne zgłoszenie) 
prowadzony jest przez Gminę Adamów w związku z Uchwałą Nr 232/2022 Rady 
Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków, która umożliwia Gminie Adamów wnioskowanie 
o dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa 
w art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 
840) (dalej: ustawy o zabytkach), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy 
o zabytkach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 
ustawy o zabytkach, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 
ustawy o zabytkach.  

2. Wstępne zgłoszenia przyjmowane będą od osób fizycznych/osób prawnych – 
posiadających tytuł prawny do zlokalizowanego na terenie Gminy Adamów zabytku 
wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków (dalej: 
podmiot uprawniony).  

3. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może zostać udzielona na 
nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o zabytkach, na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, obejmujące:  

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;  
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;  
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 tym ościeżnic i okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien 
i rur spustowych;  

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, 
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe 
i przynależności;  

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  
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14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;  

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych 
elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;  

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania 
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;  

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej 
i odgromowej.  

4. Na dany zabytek podmiot uprawniony może złożyć tylko jedno wstępne 
zgłoszenie.  

5. Prowadzony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia inwestycji, które 
Gmina Adamów zgłosi do dofinansowania w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków.  

6. Podmiot uprawniony może złożyć wstępne zgłoszenie w jednej z trzech kategorii: 
1) do 150 000 złotych, 
2) do 500 000 złotych, 
3) do 3 500 000 złotych.  

7. Podmiot uprawniony jest zobowiązany oświadczyć we wstępnym zgłoszeniu, że 
zapewni udział własny na realizację zgłaszanego zadania inwestycyjnego, 
pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków w wysokości nie mniejszej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. 

8. Gmina Adamów dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie. 
Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Adamów oraz na stronie internetowej www.adamow.pl. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wstępnych zgłoszeń można uzyskać 
osobiście w Urzędzie Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, pokój nr 1 
(parter) lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 755 31 40, od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Urzędu: 8:00 – 16:00.  

10. Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów o naborze wstępnych zgłoszeń 
proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, niniejszy Regulamin oraz Wstępne zgłoszenie proponowane 
do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
udostępnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów 
oraz na stronie internetowej www.adamow.pl. 

11. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w tym określenie uprawnionych 
podmiotów) znajdują się pod następującym adresem internetowym, w zakładce 
„Dokumenty”: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-
odbudowyzabytkow/ 

II. ZASADY SKŁADANIA WSTĘPNYCH ZGŁOSZEŃ  

1. Wstępne zgłoszenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Wstępne zgłoszenie należy wypełnić pismem komputerowym.  

http://www.adamow.pl/
http://www.adamow.pl/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowyzabytkow/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowyzabytkow/
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3. Wstępne zgłoszenie należy złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Gminy 
Adamów – ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów w terminie od dnia 19 stycznia 2023 r. 
do dnia 25 stycznia 2023 r., w godzinach od 8:00 do 16:00.  

4. Wstępne zgłoszenie musi być czytelnie podpisane przez osobę/y fizyczną/e lub 
osobę prawną posiadającą/e tytuł prawny do zlokalizowanego na terenie Gminy 
Adamów zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w Gminnej 
Ewidencji Zabytków.  

5. W przypadku współwłasności zabytku wszyscy współwłaściciele muszą podpisać 
wstępne zgłoszenie.  

6. Do wstępnego zgłoszenia należy dołączyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kserokopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego 
dotyczy inwestycja (o ile zabytek jest wpisany do rejestru zabytków).  

7. O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt II. 3, decyduje data złożenia 
wstępnego zgłoszenia bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy Adamów - ul. 
Kleeberga 5, 21-412 Adamów. 

8. Wstępne zgłoszenie złożone przed lub po terminie, o którym mowa w pkt II. 3, 
pozostanie bez rozpatrzenia.  

9. Złożenie wstępnego zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się 
z niniejszym Regulaminem i brakiem zastrzeżeń do jego treści.  

III. ZASADY WYBORU WSTĘPNYCH ZGŁOSZEŃ  

1. Wyboru wstępnych zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy 
Adamów w oparciu o kryteria punktowe wskazane we wstępnym zgłoszeniu, tj.:  

1) Czy dla Inwestycji sporządzono dokumentację projektową?: TAK – 1 pkt,  
NIE – 0 pkt;  
2) Czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie właściwego organu ochrony 
zabytków na prowadzenie prac przy zabytku?: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt;  
3) Czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę / zaświadczenie 
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłaszania robót budowlanych?:  
TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt.  

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilka wstępnych zgłoszeń 
o wyborze decyduje kolejność złożenia wstępnego zgłoszenia – data i godzina 
złożenia wstępnego zgłoszenia w formie papierowej w kancelarii Urzędu Gminy 
Adamów - ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.  

2. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługują środki odwoławcze ani środki 
zaskarżenia.  

3. Rozstrzygnięcia Komisji zatwierdza Wójt Gminy Adamów.  

4. Złożenie wstępnego zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  
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5. Informacja o wyborze wstępnego zgłoszenia i złożeniu na jego podstawie wniosku 
o dofinansowanie do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład zostanie przekazana podmiotowi 
uprawnionemu na adres wskazany w pkt. I wstępnego zgłoszenia oraz opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów i na stronie internetowej 
www.adamow.pl.  

IV. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  

1. Wstępne zgłoszenie proponowane do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków. 

http://www.adamow.pl/

