
 KARTA  USŁUGI GP-7 

 

Urząd Gminy Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania:  

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00, 

środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00. 

tel.: (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 

 

 
Wersja Nr 01 

 

 

Data zatwierdzenia: 

 
03.01.2022 r. 

 

Rodzaj usługi: 
 

Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Kwidzyn 
dotacji na prace konserwatorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 

26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Osoba ubiegająca się o decyzję może skorzystać z druku 
GP-7, który również jest dostępny w Urzędzie Gminy 
Kwidzyn - parter, pokój 10, tel. 55 261 41 77. 

2. Załączniki: 

1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego 

dotyczą prace lub roboty; 

2) dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem 
(wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi 

wieczystej); 

3) dokumentacja fotograficzna obiektu; 

4) decyzja właściwego organu ochrony zabytków 
zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót; 

5) projekt i pozwolenia na budowę (zabytki nieruchome); 

6) program prac (zabytki ruchome), 

7) kosztorys wstępny lub ofertowy prac. 

Opłaty: 
Czynność nie podlega opłacie skarbowej 
 

Termin załatwienia 

sprawy: 

Wnioski są rozpatrywane w terminach: 
1) wnioski, których termin składania upływa 

31 października danego roku - w terminie do dnia 
31 grudnia danego roku; 

2) wnioski, których termin składania upływa 31 marca 

danego roku – w terminie do dnia 30 czerwca danego 
roku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30,  
Biuro Obsługi Klienta, pokój  nr 1 (parter) 

tel. 55 261 41 51 

Miejsce Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 

mailto:urzad@gminakwidzyn.pl


załatwienia 
sprawy: 

parter, pokój nr 10 
tel. 55 261 41 77 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Anna Urban – Insp. ds. gospodarki przestrzennej 
i budownictwa 

Sposób 
załatwienia 
sprawy: 

Uchwała Rady Gminy Kwidzyn 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Dodatkowe 
informacje: 

 

 

 
* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 

 

 

 


