Włocławek, dnia ..................................
Wnioskodawca:
..............................................................
imię i nazwisko lub nazwa

..............................................................
..............................................................
adres

..............................................................
telefon kontaktowy

Pełnomocnik:
...............................................................
imię i nazwisko

...............................................................
...............................................................
adres

...............................................................
telefon kontaktowy

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE
I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zwracam się o nieodpłatne
umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawskopomorskiego znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie1).
1. ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
nazwa zabytku zgodna z wydaną decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków

2. ..................................................................................................................................................................
adres zabytku

3. numer działki/działek ...................................................... obręb ewidencyjny .........................................
jednostka ewidencyjna ................................................
4. numer w rejestrze zabytków .............................. i data wpisu do rejestru zabytków ...............................
5. Obecnie na zabytku znaku nie ma / znak został zniszczony / uszkodzony / skradziony /
znak jest nieaktualny2)

……………………..............……………..
czytelny podpis
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II. Jednocześnie oświadczam, że ja, niżej podpisany/-a
.........................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego, że zabytek ten podlega
ochronie albo imię i nazwisko osoby umocowanej do złożenia wniosku w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o umieszczenie ww. znaku

zamieszkały/-a ..........................................................................................................................................................................,
adres

posiadam prawo do dysponowania zabytkiem nieruchomym, oznaczonym w ewidencji gruntów
i budynków jako działka/-i nr ........................................... w obrębie ewidencyjnym ..............................................
w jednostce ewidencyjnej ......................................................, wpisanym do rejestru zabytków województwa
kujawsko-pomorskiego pod nr ........................................................, wynikające z tytułu:
1. własności,
2. współwłasności ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres

oraz pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na umieszczenie na ww. zabytku nieruchomym
przedmiotowego znaku
3. użytkowania wieczystego ................................................................................................................................................
4. trwałego zarządu3) .............................................................................................................................................................
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
niniejszym zabytkiem4) ...................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................................................................
inne

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ..................................................... do reprezentowania osoby
prawnej ...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres osoby prawnej

upoważniające mnie do złożenia wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru
zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie w imieniu osoby prawnej.
Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.5)
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

....................................................................................................
czytelny podpis
Załączniki do wniosku:
1. dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana) - 10 zł6);
2. w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:
 dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona urzędowo;
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł7).
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

Dotyczy znaku informującego o tym, że zabytek podlega ochronie, określonego rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r.
w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259);
Niepotrzebne skreślić;
Należy wskazać właściciela nieruchomości;
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością (np. nr księgi wieczystej lub nr rep. i data aktu notarialnego);
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych;
Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a) oraz Część I pkt 53 Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 783, z późn zm.);
Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn zm.);
Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783,
z późn zm.).
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