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

(nr sprawy) 

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

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

(imię, nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

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

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

(adres ) 

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

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

(nr telefonu do kontaktu, e-mail) 

 Poznań, dnia ..................................................... r. 

 

 

 

 

 

 

 
STAROSTA POZNAŃSKI 
(Powiatowy Konserwator Zabytków) 
ul. Słowackiego 8 

60-823 Poznań 

 
 

WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia  

na prowadzenie robót budowlanych na obszarze  
wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego  lub zespołu 

budowlanego 

 
 

1.Wskazanie zabytku:  

obiekt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

miejscowość ........................................................................................................................................................................ 

gmina .................................................................................................................................................................................. 

ulica .................................................................................................................................................................................... 

nr działki ewidencyjnej ....................................................................................................................................................... 

nr księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem……………………………………………………………………………………….….……… 

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

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

2.Zakres planowanych robót:  

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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3. Do wniosku dołącza się:  

1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, 

uprawniającego do występowania z tym wnioskiem 

2. projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót 

budowlanych na zabytek albo program robót budowalnych co najmniej w 2 egzemplarzach 

− Program robót budowlanych  zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do 

oceny  wpływu robót na zabytek ,w szczególności: 

• opis stanu zachowania zabytku, 

• wskazanie przewidzianych  rozwiązań budowlanych , w formie opisowej i 

rysunkowej, 

• wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik. 

 

Zgodnie  z § 4 ust. 4 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 archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz.U. z 2018r. poz. 1609) w przypadku dołączenia programu 

robót budowlanych  wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli 

program robót budowlanych jest niewystarczający  do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, w terminie nie 

krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania .  

 

oraz: 
1. Dowód opłaty skarbowej (oprócz obiektów zwolnionych z opłaty) wniesionej na kwotę 82,00 zł (ustawa o 

opłacie skarbowej Dz.U. z 2018.1044 ze zm). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta 

Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 

61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 

2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik 

wniesionej na kwotę 17,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. z 2018.1044 ze zm). Wpłat dokonywać należy 

na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych 

i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 
 

 

 

..................................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

_____________________________ 

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.)  

                                             


