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ZP.4123.1.2023 Żyrardów, dnia 24 marca 2023 r. 

 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

- BIP Starostwa Powiatowego w Żyrardowie 

- strona internetowa Powiatu Żyrardowskiego  

 

 

Dotyczy:  naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących 

się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu żyrardowskiego 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 

(kolejność wniosków wg daty i godziny wpływu) 

 

Lp. Zadanie Lokalizacja zabytku 
Wynik oceny 

formalnej 

1. Wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych 

ul. Waryńskiego 19, 

96-300 Żyrardów  

Pozytywna 

2. Wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych*) 

ul. Lniarska 13, 

96-300 Żyrardów 

Pozytywna 

3. Renowacja budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego  

ul. Sienkiewicza 1B, 

96-300 Żyrardów 

Negatywna**) 

4. Renowacja elewacji zewnętrznej, 

wymiana pokrycia dachowego 

i obróbek blacharskich oraz remont 

klatki schodowej  

ul. Sienkiewicza 18, 

96-300 Żyrardów 

Pozytywna 

5. Renowacja elewacji zewnętrznej*) ul. Żabia 6, 

96-300 Żyrardów 

Pozytywna 

6. Renowacja budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

ul. Sienkiewicza 1A, 

96-300 Żyrardów 

Negatywna***)  

7. Remont i konserwacja dachu oraz 

dzwonnicy Kościoła parafialnego 

p.w. św. Trójcy w Lutkówce 

Lutkówka 4,  

96-323 Osuchów 

Pozytywna 
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8. Przywrócenie funkcji użytkowej 

zabytkowego obiektu szpitala 

– Pawilonu A 

ul. Limanowskiego 30, 

96-300 Żyrardów 

Pozytywna 

9. Działania zwiększające 

bezpieczeństwo i odtworzenie 

zabytkowego charakteru Pawilonu A 

i jego bezpośredniego otoczenia 

ul. Limanowskiego 30, 

96-300 Żyrardów 

Pozytywna 

10. Konserwacja elewacji zewnętrznej 

kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia 

w Żyrardowie 

ul. Narutowicza 30, 

96-300 Żyrardów 

Pozytywna 

 

Wnioski kompletne, prawidłowe pod względem formalnym zostaną przekazane  

do oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję. 

 

*) Nazwa zadania w brzmieniu wynikającym z uzupełnienia wniosku złożonego przez 

wnioskodawcę.  

 

**) Wnioskodawca nie uzupełnił w terminie wszystkich braków formalnych: 

- uchwała powołująca Zarząd Wspólnoty nieobowiązująca na dzień złożenia 

wniosku; 

- uchwała wyrażająca zgodę członków Wspólnoty na przeprowadzenie prac 

lub robót objętych wnioskiem nieobowiązująca w terminie składania ofert.  

 

***) Wnioskodawca nie uzupełnił w terminie wszystkich braków formalnych: 

- uchwała wyrażająca zgodę członków Wspólnoty na przeprowadzenie prac 

lub robót objętych wnioskiem nieobowiązująca w terminie składania ofert.  

 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU INWESTYCJI  

I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Marcin Guzik 

/podpisano kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym/ 

 

 
Podstawa prawna: 

1) art. 77 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 840),  

2) § 7 ust. 3-4 uchwały nr XLVIII/262/23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu 

żyrardowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 216), 

3) dział VIII. Ocena formalna wniosków, ust. 1-2, uchwały nr 434/CLXXXII/23 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu żyrardowskiego. 
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