
PROCEDURA UMIESZCZENIA NA ZABYTKU NIERUCHOMYM ZNAKU INFORMUJĄCEGO 

 O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

"ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" 

 

Podstawa prawna: 

• Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 

1. Złożenie do Starosty Olsztyńskiego wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym 

znajdującym się na terenie powiatu olsztyńskiego, wpisanym do rejestru zabytków 

województwa warmińsko - mazurskiego znaku informującego o tym, że zabytek ten 

podlega ochronie. 

Wniosek może wypełnić jeden współwłaściciel w imieniu i za pisemną zgodą pozostałych 

współwłaścicieli. W sytuacji złożenia wniosku przez pełnomocnika należy załączyć oryginał 

lub kopię poświadczoną urzędowo dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa. 

Do wniosku należy załączyć: 

1) decyzję w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków (odpis, uwierzytelniona 

kopia), 

2) dokument potwierdzający posiadane prawo do dysponowania zabytkiem 

nieruchomym wynikające z tytułu własności, współwłasności (pisemna zgoda 

wszystkich współwłaścicieli), użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub 

innego (oryginał lub uwierzytelniona kopia), 

3) w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający prawo do reprezentowania 

Wnioskodawcy (np. wyciąg z KRS lub innej ewidencji), 

4) oświadczenie o sposobie montażu/umocowania tabliczki z dokładnym 

określeniem miejsca jej montażu, 

5) dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej                             

(w przypadku, gdy opłata jest wymagana) - 10 zł, 

6) w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:  

a) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub kopia 

poświadczona urzędowo; 

b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa –  17 zł  

7) fakultatywnie: dokumentacja zdjęciowa. 

 

2. Uzgodnienie Starosty Olsztyńskiego z Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Olsztynie w sprawie umieszczenia znaku. 

 

3. Decyzja Starosty Olsztyńskiego w sprawie umieszczenia/nie umieszczenia na zabytku 

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten 

podlega ochronie (decyzja administracyjna). 

 

4. Przekazanie znaku Wnioskodawcy (protokół przekazania). 

 

5. Fizyczne umieszczenie znaku przez Wnioskodawcę zgodnie z decyzją wydaną przez 

Starostę Olsztyńskiego (umieszczenie znaku odbywa się na koszt własny Wnioskodawcy). 



WZÓR ZNAKU INFORMACYJNEGO UMIESZCZANEGO NA ZABYTKACH NIERUCHOMYCH 

WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW 

"ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" 

 

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków wydane na podstawie na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca                

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 

 

Znak ma kształt pięciokątnej tarczy skierowanej ostrzem w dół, o wymiarach 185 x 100 mm, 

wykonanej z blachy, na białym tle w górnej części napis: "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM", 

poniżej tarcza herbowa złożona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze 

tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego trójkąta, rozgraniczonych po każdej stronie 

białym trójkątem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA W SPRAWIE OPLATY SKARBOWEJ 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
 

Opłacie skarbowej podlega: 
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 
b) wydanie zaświadczenia na wniosek, 
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. 
Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz 
zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej,                          
w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim 
podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii. 
 
Zwalnia się od opłaty skarbowej: 
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy 
konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały                                                         
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów 
międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby 
zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) jednostki budżetowe; 
3) jednostki samorządu terytorialnego; 
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku                    
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo 
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; 
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo 
rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych 
nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej 
związanych z ochroną przyrody. 
 
Zwolnienia od opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury): 
1) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony 
notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów, 
2) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 
3) jeżeli mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, o którym mowa powyżej określony                 
w pkt 1-5.  
 
Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (wydanie decyzji administracyjnej w sprawie 
wyrażenia zgody na umieszczenie na zabytku nieruchomym, znajdującym się na terenie powiatu 
olsztyńskiego, wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko - mazurskiego znaku 
informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie) – 10 zł 
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz 
jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17316423_art(7)_1?pit=2022-03-31
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17316423_art(7)_2?pit=2022-03-31

