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

(nr sprawy) 

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

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

(imię, nazwisko) 

(wnioskodawca, inwestor, osoba upoważniona*) 

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

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

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

(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 umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków  
 (zaznaczyć właściwe): 

� urządzeń  technicznych,   

� tablic reklamowych,    

� urządzeń reklamowych, 

� napisów,     

 w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)  
 

1.Wskazanie zabytku:  

obiekt:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

2. Wskazanie przewidywanego terminu usunięcia tablic reklamowych/urządzeń reklamowych/ napisów:  

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

3. Wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru zabytków urządzeń 
technicznych, jeśli umieszczenie urządzeń technicznych na zabytku jest tymczasowe: 

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

4. Do wniosku dołącza się:  

1. projekt umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów. 
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2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego 

zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem. 

                                                                       

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) 

   


