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

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego
Zgodnie z wymogiem określonym w § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. 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 archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609),* składam
do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zawierający następujące dane:

1. Wnioskodawca (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub nazwa, siedziba i adres
wnioskodawcy, telefon kontaktowy):

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

2. Pełnomocnik (w przypadku ustanowienia):
…...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

3. Wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania:
…............................................................................................................................................................
4. Wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, o ile jest założona:
................................................................................................................................................................................................

Do wniosku dołączam:

□

program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje
niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek,

□ dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z
zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem**

□

do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym
wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym
wnioskiem**

□

w przypadku działania przez pełnomocnika, aktualny dokument potwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa.

….................................................
Miejscowość i data

.............................................................
podpis wnioskodawcy

INFORMACJE DODATKOWE:
 Opłata skarbowa w wysokości 82 zł tytułem pozwolenia konserwatorskiego (z wyjątkiem mieszkalnictwa) - wpłata na
konto Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, nr konta: Bank Pekao S.A. 49 1020 2892
2276 3005 0000 0000, lub przelewem bankowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016. poz. 1827). Art. 4 wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej
opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do tejże ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007
r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330 ).
 W celu uzyskania prawomocności pozwolenia konserwatorskiego, przed upływem ustawowego terminu strony
postępowania mogą złożyć w tutejszym Urzędzie zgodne oświadczenie, że nie będą się odwoływać od tego pozwolenia.

PRZYPISY:
*Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 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 archeologicznych i poszukiwań zabytków
(Dz. U. 2018. poz. 1609) określa:
§ 1. ust. 1 - tryb wydawania pozwoleń na :
10) podejmowanie innych działań niż określone w pkt 1-6 oraz 8 i 9, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwane dalej „podejmowaniem innych działań”(…);
**

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm. ) pozwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do
rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

