
 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Hyżne z dnia 8  marca 2023 r. 
 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU nr …………………………… 

 
Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………………………………………… 
Nazwa obiektu:…………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa zadania:……………………………………………………………………………………………… 
Lp. Kryterium merytoryczne Liczba punktów Uwagi 

1. Kategoria zabytku (5-10 pkt): 
- wpisany w rejestr zabytków: 10 pkt; 
- wpisany w gminnej ewidencji zabytków: 5 pkt 

  

2. Stopień przygotowania dokumentacyjnego do 
realizacji zakresu zadania inwestycyjnego 
określonego we wniosku (0-10 pkt): 
- decyzja właściwego organu ochrony zabytków 
zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku: 10 pkt; 
- w przypadku braku ww. decyzji opinia 
właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na temat zakresu planowanych prac 
budowlanych lub konserwatorskich przy zabytku 
wydana na podstawie programu prac 
konserwatorskich lub projektu budowlanego: 7 pkt; 
- w przypadku prac przy zabytku ruchomym: 
program prac konserwatorskich podpisany przez 
osobę uprawnioną do jego opracowywania: 5 pkt; 
- w przypadku prac przy zabytku nieruchomym: 
projekt budowlany: 5 pkt; 
- w przypadku braku programu prac 
konserwatorskich lub projektu budowlanego: 
wytyczne konserwatora zabytków dotyczące 
zakresu prac budowlanych lub konserwatorskich 
przy zabytku: 2 pkt; 
- brak dokumentacji: 0 pkt 

  

3.  Wykaz prac lub robót przy zabytku w okresie 
ostatnich 3 lat (0 albo 5 pkt): 
tak: 5 pkt; 
nie: 0 pkt 

  

4.  Suma przyznanych punktów:  
 
Podpisy członków komisji:  

1. ………………………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

………………………………, dnia ………………… 
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	1) rozpoczęcie naboru: 8 marca 2023r.
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	I.  KRYTERIUM FORMALNE
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	2.Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?  □ TAK □ NIE
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	3. Czy wniosek został podpisany przez uprawnione osoby? □ TAK □ NIE
	4. Czy kserokopie załączników do wniosku potwierdzone są za zgodność z oryginałem we właściwy sposób przez uprawnione osoby?     □ TAK □ NIE
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