Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.: +48 76 8412 600, fax: +48 76 8412 601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 18.09.2012 r.
1. NAZWA USŁUGI:
Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku
2. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Gospodarki Gruntami , Planowania Przestrzennego , Nieruchomości i Rolnictwa,
2. II piętro,
3. Pokój 31,
4. Telefon 8412 616
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca – parter lub
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy – I Piętro, pokój 21
6. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni (od dnia otrzymania zawiadomienia o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem).
8. UWAGI:
- zawiadomienie przekazywane jest w ciągu 3 dni Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
który w ciągu 3 dni od przyjęcia zawiadomienia dokonuje oględzin odkrytego przedmiotu,
a następnie wydaje decyzję w tej sprawie;
- osoby prowadzące roboty budowlane lub ziemne w trakcie których odkryto przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, są obowiązane do:
a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
b) zabezpieczenia, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
c) niezwłocznego zawiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.

Metryczka:
Opracował: Aniela Kohden - Insp. ds. działalności gospodarczej i pozyskiwania środków unijnych;
Sprawdził: Wiesława Kalinowska – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Rolnictwa;
Zatwierdził: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa ;

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Burmistrz Ścinawy

ZAWIADOMIENIE
O UJAWNIENIU PRZEDMIOTU POSIADAJĄCEGO CECHY ZABYTKU
Zawiadamiam, że w dniu............................. w trakcie prowadzonych robót budowlanych
i ziemnych na nieruchomości położonej w obr..............................................oznaczonej numerem
geodezyjnym................................... stanowiącej własność (pozostającej w użytkowaniu wieczystym)
Pana(ni).....................................................................

ujawniono

przedmiot

posiadający

cechy

zabytku. Jest to:.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(krótki opis przedmiotu)

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

....................................................
podpis zawiadamiającego

Pouczenie:
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu i właściwego
konserwatora zabytków. Jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty,
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich
zarządzeń. Zarządzenie to powinno być doręczone nie później niż trzeciego dnia od otrzymania zawiadomienia o
odkryciu. Jeżeli w terminie, o którym mowa wyżej zarządzenie nie zostanie doręczone, przerwane roboty mogą być
podjęte.

Zawiadomienie jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią I pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 9
września 2000r.o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635), jako, że składane jest
w interesie
publicznym.

