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

(nr sprawy) 

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

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

(imię, nazwisko wnioskodawcyi) 

 

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

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

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

(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 dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków 

 

 

1.Wskazanie zabytku:  

obiekt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

2. Uzasadnienie wniosku:  

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Do wniosku dołącza się:  

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

uprawniającego do występowania z tym wnioskiem 
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2. wstępny projekt podziału zabytku nieruchomego –co najmniej w 2 egz. (przygotowany zgodnie z §3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu  dokonywania podziałów 

nieruchomości (Dz.U. z 2004r., nr 268, poz. 2663) 

 

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

opłacie skarbowej j.t.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 j.t.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 Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 
1602 1262 0763. 

 

 

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

                                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 

 
 

 Pozwolenie na podział zabytku nieruchomego wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł 

prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

                                                 


