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BMKZ-3 
Wnioskodawca:       Szczecin, dnia ............................ 

Nazwisko, imię lub nazwa .................................................. 

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

ul. .................................................................. nr ............ 

kod pocztowy ..... - .......... miejscowość .............................. 

telefon/e-mail * ................................................................ 

*nieobowiązkowo 

WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 

wyglądu tego zabytku 

 

I.      Wnoszę o wydanie pozwolenia na:  (właściwe zaznaczyć) 

 prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku wpisanym  

do rejestru 

 prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

 prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych zabytku wpisanego  

do rejestru 

 wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku 

 przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 

 trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego 

tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje 

 dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 

 zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku 

 umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru (właściwe podkreślić): 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 z późn. zm.) oraz napisów (nie dotyczy 

ustawowo zastrzeżonego znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie) 

 podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru 

II. Adres zabytku z miejscem jego położenia albo przechowywania/ nazwą, określeniem 

zabytku 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Numer księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem (o ile jest założona) 

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

 



  

IV. W przypadku wniosku o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub przeniesienie zabytku 

ruchomego wskazanie miejsca do którego zabytek ma być przemieszczony (z podaniem 

numeru księgi wieczystej nieruchomości, o ile jest założona) lub przeniesiony 

 

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

 

V. W przypadku wniosku o przemieszczenie zabytku nieruchomego, przeniesienie zabytku 

ruchomego albo dokonanie podziału, zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania  

z zabytku - uzasadnienie wniosku: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VI. W przypadku wniosku o umieszczanie na zabytku tablic reklamowych, urządzeń 

reklamowych i napisów, oraz tymczasowo umieszczanych urządzeń technicznych  

- wskazanie przewidywanego terminu usunięcia zamontowanych elementów 

 

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

VII. Załączniki: 
□ 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania  

z zabytku nieruchomego, uprawniający do występowania z wnioskiem, albo w przypadku zabytku 

ruchomego oświadczenie o posiadaniu takiego tytułu  

□ 2. Zgoda właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo 

przeniesiony zabytek ruchomy 

□ 3. Zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich/ 

architektonicznych, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił. 

□ 4. Pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik)  

□ 5. Dwa egzemplarze dokumentacji, w tym jeden dla urzędu: 

 w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac 

konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań 

architektonicznych: 

program prac konserwatorskich /restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań 

architektonicznych, zawierający: 

imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań  

na zabytek, w szczególności: 

1)  opis stanu zachowania zabytku; 

2)  wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań; 

3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów  

i technik. 

 w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/ 

przemieszczenia zabytku nieruchomego: 

projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny 

wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych. 

Program robót budowlanych, powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje 

niezbędne do oceny wpływu planowanych prac na zabytek, w szczególności: 

1)  opis stanu zachowania zabytku; 

2)  wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; 

3)  wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik. 

 w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego: 

wstępny projekt podziału zabytku 

 w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych i napisów: 

projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych oraz napisów 



  

 w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań: 

program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje 

niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek 

 w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych  

w otoczeniu zabytku: 

projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu 

planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych. Program 

robót budowlanych powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne  

do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności: 

1) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; 

2) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik. 

□ 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu: 

□ wydania pozwolenia konserwatorskiego – 82 zł, 

□ złożenia pełnomocnictwa – 17 zł lub dokument stwierdzający zwolnienie z opłaty skarbowej. 
 

 
 

…………………………………………………………………… 
       (czytelny podpis składającego wniosek) 


