
Wnioskodawca: 
 

Imię i nazwisko 

Ulica 

Kod pocztowy, miejscowość 

Numer telefonu, adres e-mail 

PESEL 

 
 

 

Miasto, data 
 

 
 

 

Adres Nadleśnictwa 

Wniosek  

o wydanie zgody na poszukiwanie zabytków 

 
 

1. O co wnioskujesz?  

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na prowadzenie poszukiwań ukrytych i porzuconych zabytków na terenach 

należących do Nadleśnictwa nazwa nadleśnictwa  

2. Czym uzasadniasz swój wniosek?  

Swój wniosek uzasadniam tym, iż razem z przyjaciółmi pasjonujemy się historią - przede wszystkim historią 

naszej rodzimej miejscowości jaką jest nazwa miasta, ale również całego województwa. Pasjonujemy się 

poszukiwaniami śladów, jak i wszelkich pamiątek związanych z okoliczną historią. 

3. Co chcesz znaleźć? 

Wierzę, że przy odrobinie szczęścia uda się nam wzbogacić powszechną wiedzę o historii regionu dzięki 

odnalezieniu drobnych przedmiotów jak guziki, plomby czy numizmaty, które mogą powiedzieć wiele o tym, co 

działo się przed laty na danym terenie.  

4. Co zrobisz ze znalezionymi przedmiotami? 

Wszystkie odnalezione przedmioty zostaną zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a część z 

odkrytych znalezisk przekażemy nazwa muzeum – zapis opcjonalny, które to wyraziło chęć ich przyjęcia i 

zabezpieczenia. 

5. Po co Ci zgoda? 

Na poszukiwania tego typu zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, muszę posiadać stosowne zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wniosku którego 

muszą załączyć zgodę właściciela terenu, wobec czego uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego 

wniosku.  

6. W jaki sposób będą prowadzone poszukiwania? 



Poszukiwania będą prowadzone przy pomocy wykrywacza metali oraz tzw. Pinpointera a dziury będą 
wykopywane za pomocą łopaty.  

7. Jak będą prowadzone poszukiwania? Czy będą jakieś uszkodzenia terenu?  

Przeszukiwana będzie warstwa wierzchnia terenu do głębokości 30 - 50 cm. Nie przewidujemy uszkodzeń 
terenu – jedyne co może się zdarzyć to przypadkowe uszkodzenie korzenia podczas wykopywania dziury. 
Wszelkie wykopane dziury będą przez nas zasypane, tak, żeby nie pozostawiać po sobie tzw. dołków.   
 
8. Co w przypadku odnalezienia zabytku czy przedmiotów niebezpiecznych 

W przypadku odnalezienia przedmiotów, co do których mam podejrzenie, iż mogą być zabytkiem 

archeologicznym, bez ich podejmowania niezwłocznie powiadomię o tym Konserwatora Zabytków. 

W przypadku znalezienie przedmiotów wybuchowych czy niebezpiecznych niezwłocznie poinformuję policję. 

Wszystkie podejmowane przedmioty zobowiązuję się dokumentować fotograficznie a te mogące mieć większą 

wartość również pisemnie, określając miejsce i datę ich odnalezienia.  

8. Z kim będziesz poszukiwał? 

Podczas poszukiwań będą uczestniczyć następujące osoby: 

W przypadku jeżeli podczas poszukiwań dojdą kolejne osoby trzeba o tym poinformować nadleśnictwo – w jaki 

sposób dopytaj podczas składania wniosku.  

 

9. Kiedy będziesz poszukiwał 

Poszukiwania będą prowadzone w różnych dniach tygodnia i o różnych porach dnia. Czas wyjazdów w głównej 

mierze uzależniony będzie od naszego wolnego czasu oraz pogody w związku z tym w różnych terminach będą 

obecne różne osoby z wyżej wymienionej listy.  

Jako, że poszukiwanie zabytków jest naszym hobby i w związku z tym, że wyjazdy warunkujemy od naszych 

obowiązków, spraw rodzinnych czy warunków pogodowych nie jesteśmy w stanie przedstawić dokładnego 

harmonogramu poszukiwań. Zależy nam, żeby otrzymana zgoda obowiązywała do końca 2021 roku. 

Nadleśnictwo raczej nie udziela zgód na okres dłuższy niż rok – ale jest to kwestia o którą możesz dopytać.  

Wszelkie poszukiwania ewidencjonujemy, gdzie zamieszczamy zdjęcia wszystkich znalezisk oraz ewidencje osób 

i sprawdzonych terenów (niezbędne do końcowego sprawozdania dla Konserwatora Zabytków)  

10. Gdzie chcesz poszukiwać? 

W załączniku zamieszczam mapy terenów na, których chcemy prowadzić poszukiwania a poniżej zestawienie 

terenu. Zestawienie może wyglądać w ten sposób. Jeżeli miałbyś problem z zastosowaniem mianownika zawsze 

możesz numery działek wpisać ręcznie po wydrukowaniu pisma 

Kod województwa: 16 
Nazwa województwa: OPOLSKIE 
Kod powiatu: 10 
Nazwa powiatu: Prudnicki 
Kod gminy: 024 
Nazwa gminy: Głogówek Miasto 
Kod obrębu ewidencyjnego: 0244 
Nazwa obrębu ewidencyjnego: GŁOGOWIEC 
Numery działek:  

podpis 


