
............................................................                                                  ...............................................                 
/imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/                                                                                              /data/ 

 

............................................................ 
        /adres lub siedziba wnioskodawcy/ 

 

  

   
 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
ul. Francuska 12 
40-015 KATOWICE 

 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
Delegatura w Bielsku-Białej 
ul. Powstańców Śląskich 6 
43-300 BIELSKO – BIAŁA 

 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
Delegatura w Częstochowie 
ul.  Mirowska 8 

                                                                       42 – 217 CZĘSTOCHOWA * 
 

 

  

                                                            W = I O S E K 

o wydanie pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy:......................................... 

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

2. Określenie terenu, na którym będą prowadzone prace: 

- miejscowość: .................................................................................................................. 

- gmina: ................................................, powiat: .............................................................. 

- numer obszaru AZP wraz z nr stanowiska na obszarze i w miejscowości: ............................. 

- powierzchnia terenu będącego przedmiotem prac archeologicznych: ..................................... 

- dokładny opis lokalizacji tego terenu oraz załączony plan w skali 1:10 000 z zaznaczonym 

obszarem, na którym będą prowadzone prace oraz załączony plan w skali 1:100 terenu badań 

w nawiązaniu do punktów państwowej osnowy poziomej III klasy i  punktów państwowej 

osnowy pionowej IV klasy z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych 

badań: 

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

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

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

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

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



 

3. Program badań archeologicznych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Teren stanowiska stanowi własność (jest w użytkowaniu): .................................................... 

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

                      (imię, nazwisko, adres osoby prywatnej lub nazwa i adres instytucji) 

5. Planowany czas rozpoczęcia i zakończenia prac: ............................................................... 

6. Kierownik prac archeologicznych ....................................................................................... 

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

                                                  (imię, nazwisko, adres) 

7. Badania prowadzone będą z funduszy ................................................................................ 

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

                                                 (nazwa i adres instytucji) 

8. Wnioskodawca działa w porozumieniu z właścicielem lub użytkownikiem terenu (w 

załączeniu zgoda właściciela, użytkownika terenu na prowadzenie badań lub zlecenie 

inwestora na prowadzenie nadzoru). 

9. Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia w uzasadnionym wypadku odszkodowania 

właścicielowi (użytkownikowi) terenu badań. 

10. Opis planowanego zabezpieczenia wykopów i ewentualnych konstrukcji po zakończeniu 

badań ................................................................................................................................... 

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

11. Uzasadnienie wniosku (decyzje, uzgodnienia i opinie innych organów uzasadniające 

podjęcie prac archeologicznych): ............................................................................................... 



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

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

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

12. Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz 

opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną 

lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań, 

- prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych, 

- prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia badań 

archeologicznych, 

- sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 tygodni od dnia ich zakończenia, 

- opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazania go w 
terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań, 

- opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w 

terminie do 3 lat od dnia ich zakończenia.       
 

 

 

13. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć załączniki wyszczególnione poniżej:                                                                

Załączniki do wniosku  o wydanie pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych: 

 

1. Dokument potwierdzający posiadanie, przez osobę prowadzącą prace archeologiczne, 

kwalifikacji i praktyki zawodowej (§ 10.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 

9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150 poz. 

1579); 

2. Zgoda właściciela/użytkownika terenu na prowadzenie badań; 

3. mapa w skali 1:10 000 z zaznaczonym obszarem, na którym będą prowadzone prace 

(dotyczy wszystkich prac archeologicznych); 

4. plan w skali 1:100 terenu badań w nawiązaniu do punktów państwowej osnowy 

poziomej III klasy i  punktów państwowej osnowy pionowej IV klasy z naniesionymi 

miejscami dotychczasowych i planowanych badań (tylko w przypadku 

archeologicznych badań wykopaliskowych) 

5. Dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do 

przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań 

archeologicznych i nadzorów; 



6. Oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków 

finansowych na przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie określonym w 

programie badań; 

7. Oświadczenie osoby prowadzącej prace archeologiczne, że wywiązała się z 

nałożonych obowiązków przy prowadzeniu poprzednich badań archeologicznych; 

8. Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za pozwolenie na prowadzenie badań 

archeologicznych, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku 

(Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635); 

9. Aktualny z ostatnich 3 miesięcy) dokument potwierdzający prawo do dysponowania 

nieruchomością (akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych, ewentualnie wyciąg z 

ewidencji gruntów);  

10. Przy współwłasności nieruchomości – uwiarygodnioną zgodę współwłaścicieli na 

zamierzone prace – zgodnie z art. 199 Kodeksu Cywilnego; 

11. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający 

jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo) lub/i zgodę na 

prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu, itp.); 

12. Wykaz stron postępowania. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

podpis Wnioskodawcy: 

 

 


