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wersja z dnia 09.06.2015r.

Ruda Śląska, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO KORZYSTANIA Z ZABYTKU

Ja, niżej podpisany(a)1

.............................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego, albo osoby umocowanej do złożenia
oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujący(a) się.....................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

urodzony(a) ..................... w ....................................................................................
(data)

(miejsce)

zamieszkały(a) ........................................................................................................
(adres)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 z późn. zm.), oświadczam, że
posiadam prawo do korzystania z zabytku:

........................................................................................................
(określenie obiektu, adres, numer wpisu do rejestru zabytków, nr ew. działki)

........................................................................................................
uprawniające mnie do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich*,
restauratorskich*,
robót
budowlanych*,
umieszczenie
urządzeń
teletechnicznych*, tablic*, reklam*, napisów* wynikające z tytułu:
własności
współwłasności................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli)

oraz zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.
użytkowania wieczystego ...................................................................................
trwałego zarządu2 ............................................................................................
ograniczonego prawa rzeczowego2.........................................................................
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania prac lub robót
objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego, wynikające z następujących
dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością3
...................................................................................................................
inne .............................................................................................................
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ........................... do reprezentowania osoby
prawnej/fizycznej .....................................................................................................
(nazwa i adres osoby prawnej lub fizycznej)

...........................................................................................................................
upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do korzystania z zabytku w
imieniu tej osoby. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych,
zamieszczonych powyżej.
...........................................
podpis
1

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy dla każdej osoby wypisać osobne oświadczenie.
Należy wskazać właściciela nieruchomości.
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
* niepotrzebne skreślić
2
3

