
Miejscowość .................................., dnia  ..........................  r. 

 Wnioskodawca  

 

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

  

....................................................................................... 
imię, nazwisko i adres lub nazwa ,siedziba i adres wnioskodawcy 

 

 (opcjonalnie tel.kontaktowy, e-mail ) 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  

w Poznaniu 

Ul. Gołębia 2 

61-834 POZNAŃ 

   

  

Wniosek 

o wydanie pozwolenia  na podejmowanie innych działań ,które  mogłyby doprowadzić do 

naruszenia substancji  lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru 
  

Wnoszę o wydane pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych  przy zabytku nieruchomym/ ruchomym    

(wskazanie zabytku  z uwzględnieniem  miejsca jego położenia albo przechowywania , adres) 

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

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

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

(w przypadku układu  urbanistycznego proszę wskazać jako zabytek  dany  historyczny układ urbanistyczny,           

a następnie podać dane adresowe nieruchomości)  

Numer księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona   

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

W zakresie ( zakres planowanych  działań – do dobrowolnego wypełnienia ) 

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

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

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

Do wniosku dołącza  się – elementy obowiązkowe: 

1) program podejmowanych działań, zawierający  imię i nazwisko  autora oraz informacje niezbędne do oceny 

wpływu innych działań na zabytek – 2 egz 

 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, 

uprawniającego do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy 

zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 

lub 

3)oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, 

uprawniającego do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie  innych działań przy  

zabytku ruchomym wpisanym do rejestru  zabytków  

 
Pozwolenie na roboty budowlane przy zabytku  wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki 

organizacyjnej posiadającej  tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego ( np. najem, dzierżawa, użyczenie.)  

 

4)Dowód zapłaty opłaty skarbowej (82,00 zł za wydanie pozwolenia, zwolnienia z opłaty zgodnie                              

z  Ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ). 

 



5)Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez  wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z 

dowodem uiszczenia  opłaty skarbowej  w wysokości 17,00 zł  od złożenia dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa. 

 

 

 

                                                                                        ....................................................................... 
                                                                                                                                                                   Podpis wnioskodawcy  

 

 

 
zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r.  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 

badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 

badań architektonicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. z 2018r., poz. 1609 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


