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Wnioskodawca: 
 

………………………… 

(Imię, nazwisko/ nazwa podmiotu)  
 

………………………… 

 
………………………… 

(adres wnioskodawcy) 
 

………………………… 

(nr tel. i e-mail – dane uzupełniające) 

 
 

 

……………… 
(miejscowość, data) 

 
 

 

 

Nazwa województwa  Wojewódzki 

Konserwator  Zabytków 

Adres 
 

Wniosek  

o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków 
 

Na podstawie art.36 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.) oraz §10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 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 2018 r., poz. 1609, ze zm.) 

 

Wnoszę o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków: 

(Należy wskazać miejsce poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych 

z dokładnością do jednej setnej sekundy dla załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu 

ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych.) 

• Na terenie działek ewidencyjnych położonych w miejscowości nazwa miejscowości, numer obrębu  o 

numerach: 
W tym miejscu podajcie numery działek  
 

Imię i nazwisko osoby kierującej poszukiwaniami lub samodzielnie prowadzącej te  
 

poszukiwania: Imię i nazwisko wnioskującego.  

Uzasadnienie wniosku:  

W uzasadnieniu musimy napisać kilka słów ‘od siebie’ dlaczego planujemy poszukiwania. 

Może to wyglądać na przykład tak: 

„Swój wniosek uzasadniam tym, iż pasjonuję się historią – przede wszystkim historią mojej rodzimej 

miejscowości jaką jest nazwa miasta, ale również całego województwa czy ogólnie Polski.  Pasjonuję 

się poszukiwaniami śladów, jak i wszelkich pamiątek związanych z okolicą miejscowości, w której 

miałem przyjemność przeżyć większość swojego życia, czy nazwa miejscowości, w której spędziłem 

wiele okresów wakacyjnych. Nazwa miejscowości to mała miejscowość, która jednak ma długoletnią i 

ciekawą historię. Wierzę, że przy odrobinie szczęścia uda mi się wzbogacić  powszechną wiedzę o 

historii miasta, dzięki odnalezieniu drobnych przedmiotów jak guziki, plomby czy numizmaty 
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zgubione na polach i łąkach, które mogą powiedzieć wiele o tym, co działo się przed laty na danym 

terenie.  

Dodatkowo wniosek swój motywuję okolicznością, iż  przeszukując  warstwę orną gruntów, mam 

szanse uratować zabytkowe przedmioty, które narażone są na uszkodzenia mechaniczne w związku z 

rolniczym użytkowaniem wymienionych wyżej terenów.  

Część z odkrytych znalezisk przekaże Nazwa Muzeum, które to wyraziło chęć ich przyjęcia i 

zabezpieczenia.  Ogólnie polecam nawiązanie kontaktu z Waszym muzeum – warto zadbać o to, żeby 

Wasze znajdki zostały w regionie, a przy dobrych relacjach na pewno poznacie sporo ciekawych 

miejsc wartych sprawdzenia.  

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, wobec 

czego uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.  

 

Przewidywany termin zakończenia poszukiwań: 
(wskazany termin zakończenia poszukiwań będzie pomocny do określenia terminu ważności pozwolenia) 

 

…………………… Ustawa nie mówi na jaki okres WKZ udziela zgody – ja w swoich 

wnioskach podałem okres dwóch lat, który później w trakcie trwania wniosku można 

wydłużyć. Zawsze możesz zadzwonić i dopytać na jaki maksymalnie okres czasu możesz 

wnioskować. 
 

 

Do wniosku dołącza się (należy zakreślić odpowiednie załączniki): 

 

1) program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań 

zabytków;  

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,  

3) w przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te poszukiwania, 

zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że 

właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił, 

4) zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków na 

terenie rezerwatu przyrody, 

5) mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej, lub prezentację kartograficzną bazy 

danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 Ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, z zaznaczonym obszarem 

planowanych poszukiwań zabytków, 

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, o ile wnioskodawca nie jest 

zwolniony z tej opłaty na podstawie odrębnych przepisów, 

7) dokument pełnomocnictwa, 

8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

 

 

 
………..……………………………… 

czytelny podpis wnioskodawcy 

 

POUCZENIE: 

 



 
  

Strona 3 z 3 

• Opłatę skarbową należy wpłacić na konto tutaj trzeba skopiować dane z właściwego wniosku dla 

województwa, zgodnie z art.6 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. – Dz.U.  

z 2015 r. poz.783): „obowiązek opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)  

z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)”: 

– w wysokości 82,00 zł – za wydanie pozwolenia, 

– w wysokości 17,00 zł – za udzielenie pełnomocnictwa.  

 

• Wszystkie załączniki do wniosku powinny zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem zgodnie z art.76a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2096). Zgodność załącznika z oryginałem winna być poświadczona przez 

notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

albo w trybie przewidzianym w art.76a §2b k.p.a. 

 

• Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie 

posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 §1 k.p.a.).  

 

• W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, Wojewódzki Konserwator Zabytków  wzywa wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania w przypadku, gdy wnioskodawca w terminie określonym w wezwaniu nie uzupełni braków 

formalnych (art. 64 §2 k.p.a.). 

 
 


