
 

 

 

 

 

 

Wniosek nr.... 

Załącznik nr 3 do 

ZARZĄDZENIA Nr 9.2023 

Prezydenta Miasta Skierniewice 
z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

 

Skierniewice, dn. ...................... 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

 

 

Sprawdzenie kompletności i prawidłowości wniosku oraz załączników do wniosku 

1. 1

‘ 

Decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków.  

2 Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku 

oraz zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości 

gruntowej, na której znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem 

 

Ocena czy zakres wnioskowanych prace konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku mieści się katalogu nakładów koniecznych, o których mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 

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 przepisani Prawa budowlanego; 

6 ) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich otworzenie 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; 

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 wpisanych do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17 ) zakup i montaż przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 

 

 

 



Uwagi członków Komisji Konkursowej: 

...................................................................................................................... 

           ........................ ........ . ...........   .... .................................................................................................................. 

............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

          ......     .......................................................................................................................................................      

........................................................ ..........................................  ....  ................................... .............. ...... 

............. ...................................................................................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………-  przewodniczący komisji 

……………………     członek komisji 

………………….  -    członek komisji 

 

 

Czytelne podpisy członków Komisji — imię i nazwisko 



 


