
………................................. 
                                miejscowość, data 

.......................................................... 
            imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
 

.......................................................... 
 

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

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

Starosta Buski 
ul. Mickiewicza 15 
28 – 100 Busko - Zdrój 

 
WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM  

DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM,  
ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE  

                                                                                                                                                             
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) zwracam się z wnioskiem o umieszczenie na zabytku 
nieruchomym, znajdującym się na terenie Powiatu Buskiego, wpisanym do rejestru zabytków 
Województwa Świętokrzyskiego, znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie, 
tj. znaku, o którym mowa w rozporządzeniu 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) 
 
1. .................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. . 
nazwa zabytku zgodna z wydaną decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków 

 

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

 

3. Numer w rejestrze zabytków ..............................................................................................................  

i data wpisu do rejestru zabytków ...................................................................................................... . 

 
Załączniki do wniosku1): 
1) decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków (oryginał lub uwierzytelniona kopia), 
2) dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej2) (w przypadku gdy opłata jest 

wymagana3)) ,  
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym, 
4) w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:  

a) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub uwierzytelniona kopia, 
b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa4). 

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

1) niepotrzebne skreślić 
2) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz część I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1923) 
3) zwolnienia od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
4) podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 


