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

 
Wnioskodawca:  
 
....................................................................................………………………... 
 (imię, nazwisko i adres  lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy ) 
  
....................................................................................………………………... 
 (opcjonalnie tel. kontaktowy,  adres e-mail ) 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu 

ul. Gołębia 2 
61-834 Poznań 

 
 

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu  wszelkiego rodzaju  

urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania  
 
 

Wnoszę o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych w tym zabytków archeologicznych 

 
 
 
Wskazanie miejsca poszukiwań: 
A) 
miejscowość  .....................................................  
województwo  ...................................................  
powiat ................................................................  
gmina  ................................................................  
ulica  ..................................................................  
 
Współrzędne geodezyjne lub geograficzne/ Nr działki ewidencyjnej1 
1. x-…………………….. y- .............................  
2. x-…………………….. y- .............................  
3. x-…………………….. y- .............................  
4. x-…………………….. y- .............................  
5. x-…………………….. y- .............................  
Nr działki ewidencyjnej ………………………obręb……………………… 

B)1 
nadleśnictwo  .....................................................  
leśnictwo  ...........................................................  
kwadrat  .............................................................  
oddział  ..............................................................  
 
 

 
 



Osoba kierująca poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzące te 
poszukiwania:  

 (imię, nazwisko i adres) 
 
 ......................................................................................................................................................  
  
Uzasadnienie wniosku: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
 
 
 
do wniosku załączam: 

1. Program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zabytków 
 

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z 
nieruchomości,  uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem 
występuje podmiot zamierzający prowadzić te poszukiwania, zgodę właściciela lub posiadacza 
nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił 

 
3. Zgoda dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku 

poszukiwań na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody 
 

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większa lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), a w odniesieniu do 
polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym obszarem prowadzenia 
poszukiwań 
 
UWAGA Mapę w skali 1:10 000 lub prezentację kartograficzną (BDOT10k) należy pozyskać w 
Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (organ 
prowadzący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego na mocy art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)). Mapę w 
skalach większych, należy pozyskać we właściwym miejscowo Powiatowym/Miejskim Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (organ prowadzący: właściwy miejscowo 
starosta/prezydent miasta na mocy art. 7d pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)).  

 
Dodatkowo dołączam: 
 

 
1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (82 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 poz. 1044 ze zm.) na konto Urzędu 
Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 



61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, tytuł wpłaty - opłata za pozwolenie poszukiwania zabytków w 
miejscowości (...) 
 

2. 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 

 
 
 
 
 
 

........................................................ 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 zgodnie z § 10  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 ) 
 

 

 
1 Wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub 
geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo 
numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych, a w odniesieniu do polskich obszarów 
morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną 
   


