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KOMUNIKAT   

Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Liniewo ogłasza nabór wniosków, które po 
pozytywnym rozpatrzeniu zostaną zgłoszone do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Osoby i podmioty, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie dotacji i posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, o którym 
mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego z terenu gminy Liniewo proszone są o składanie wniosków na przygotowanym 
formularzu, w Urzędzie Gminy w Liniewie w terminie do 10 marca 2023r. do godziny 13.00. 

W ramach powyższego programu Gmina Liniewo ma możliwość złożenia wniosków na udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie 
wydatków koniecznych określonych w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, związanych z pracami 
konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi określonymi w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
które obejmują: 

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; 

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. 

Osoby i podmioty zainteresowanie dofinansowaniem prosimy o zapoznanie się z informacjami i dokumentami zawartymi na stronach internetowych operatora 
programu - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978 
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