Miejscowość…………….........., dnia…..…................
Wnioskodawca
(właściciel, posiadacz, wieczysty użytkownik, inne ): 1

..........................................................................
..........................................................................
(imię i nazwisko / nazwa)

..........................................................................
..........................................................................
(adres)

..........................................................................
(telefon kontaktowy, e-mail)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
Delegatura w.............................**
WNIOSEK
do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku o wpisanie zabytku do rejestru zabytków
nieruchomych województwa małopolskiego lub jego otoczenia

1. Wnoszę o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego :
a) budynku (budynków).........................................................................................................................
usytuowanego w miejscowosci:.............................................................................................................
przy ulicy:...............................................................................................................................................
gmina:.............................................................powiat:...........................................................................
na działce nr geodezyjny :......................................................................................................................
b)działki(działek) nr geodezyjny :..........................................................................................................
usytuowanej(ych) w miejscowości:........................................................................................................
przy ulicy:...............................................................................................................................................
gmina:.............................................................powiat.............................................................................

c) inne:....................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

1

Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami).

2. Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KW …..................................................................................................
prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w......................................................
…............................................................................................................................................................
3. Oświadczam, że jestem:
 właścicielem zabytku nieruchomego
 właścicielem / użytkownikiem wieczystym * gruntu, na którym znajduje się zabytek
nieruchomy
4. Jednocześnie załączam następujące dokumenty:
a) aktualny - z ostatnich 3 miesięcy - wypis z księgi wieczystej Nr KW …........................................
w 1 egzemplarzu - oryginał (wypis powinien dotyczyć całości nieruchomości)
b) aktualny z ostatnich 3 miesięcy wypis (1 egzemplarz - oryginał) i wyrys z mapy ewidencyjnej
gruntu (2 egzemplarze - oryginały) wydany przez właściwy wydział geodezyjny
c) w przypadku współwłaścicieli zabytku nieruchomego :
 aktualne adresy zamieszkania i adresy do korespondencji (osób fizycznych)
 w przypadku innych podmiotów: numery REGON wraz z pełnymi nazwami i adresami
d) fotografię rejestrującą aktualny stan obiektu wnioskowanego o wpis do rejestru zabytków
e) inne posiadane dokumenty pomiarowe oraz materiały dotyczące obiektu (plany, mapy, fotografie,
przekazy źródłowe itp.)
5. Oświadczenie, że w stosunku do wyżej wymienionej nieruchomości toczy się / nie toczy się
postępowanie spadkowe.*
6. Oświadczam, że znane mi są prawa i obowiązki wynikające z wpisania w/w zabytku do rejestru
zabytków nieruchomych, określone przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami).

…………………………………………………….
podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** jeśli dotyczy - wpisać nazwę Delegatury: w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz; w Nowym Targu
AL. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ; lub w Tarnowie ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów.

