
INFORMACJA 

o możliwości ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Kobiele Wielkie 

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji 

Strategicznych 

Wójt Gminy Kobiele Wielkie informuje 

podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub 

znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze gminy Kobiele 

Wielkie, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego o możliwości ubiegania 

się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków. 

Zasady udzielenia ww. dotacji zostały określone w Uchwale Nr LII/294/23 Rady Gminy 

Kobiele Wielkie z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. 

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określono w Uchwale 

nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków; dostępne są także w komunikacie na stronie: 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz załączniki do pobrania poniżej. 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 14 marca 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 15.30 

w Urzędzie Gminy Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie. 

Lista rankingowa złożonych wniosków w odpowiedzi na niniejszą Informację, wybranych 

do uwzględnienia ich we Wniosku, który Gmina Kobiele Wielkie składa do Banku 

Gospodarstwa Krajowego o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków, zostanie podana do informacji publicznej. 

Kryteria oceny zawarte zostały w karcie merytorycznej oceny wniosku. 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Kobiele Wielkie, pok. 106  lub pod numerem tel. 44 681 44 12 wew. 32. 

 

Wójt 

Henryk Więckowski 
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