
Wnioskodawca: 
 

Imię i nazwisko 

Ulica 

Kod pocztowy, miasto 

Numer telefonu, adres e-mail 

 
 

 

Miejscowość, data 
 
 
 

 

 

Nazwa urzędu, adres, ewentualnie 

imię i nazwisko osoby do której 

składamy pismo 

 
 

Prośba o udostępnienie terenu 

 

1. O co wnioskujesz? 

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

terenach należących do nazwa podmiotu  

2. Czym uzasadniasz wniosek?  

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

historią naszej rodzimej miejscowości jaką jest ………. Pasjonujemy się poszukiwaniami śladów, jak i 

wszelkich pamiątek związanych z okoliczną historią. 

3. Czego będziesz szukać i w jaki sposób?  

………… to miejscowość, która ma długoletnią i ciekawą historię. Wierzę, że przy odrobinie szczęścia uda się nam 

wzbogacić  powszechną wiedzę o historii miasta czy zamku (bądź innego terenu w którym będzie poszukiwać) 

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

tym, co działo się przed laty na danym terenie. Poszukiwania będą prowadzone z wykorzystaniem wykrywaczy 

metali i łopaty. Wszelkie wykopane przez nas dziury zostaną zasypane.   

4. Co zrobisz z odnalezionymi przedmiotami? 

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

odkrytych znalezisk przekażemy Muzeum, które to wyraziło chęć ich przyjęcia i zabezpieczenia.  Jako, że 

wszelkie znalezione zabytki są własnością Skarbu Państwa i będziemy musieli je oddać warto nawiązać 

współpracę z Muzeum, które będzie chciało przygarnąć nasze znajdki. To gdzie one trafią i tak ostatecznie 

zależy od Konserwatora, ale może on się przychylić do naszej prośby, żeby trafiły do rodzimego muzeum gdzie 

zostaną podpisane nazwiskiem znalazcy.  

5. Po co składasz pismo? 

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. 

W załączniku zamieszczam przykładowe oświadczenie, które muszę dołączyć do wniosku do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. To zdanie jest opcjonalne, jeżeli wiesz, że dana instytucja wyrażała już zgodę na 

poszukiwanie zabytków. Jeżeli nie miała z tym styczności to warto im wysłać wersje do wglądu i ułatwić 

działanie. 

……………………… 



(Podpis) 


