Miejscowość…………….......,dnia……….........
Wnioskodawca:

..........................................................................
..........................................................................
(imię i nazwisko/nazwa)

..........................................................................
..........................................................................
(adres)

..........................................................................
(telefon kontaktowy, e mail)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31#002 Kraków
Delegatura w..........................*

W'IOSEK
na podstawie art. 54 ust. 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. 2014. poz. 1446 ), oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. (Dz. U.
Nr 89, poz. 510) w sprawie wywozu za granicę § 1 ust. 1 pkt 3, § 4, § 6,

do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wielokrotnego
pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku.

Określenie i opis zabytku:
1. Autor:........................................................................................................................................
2. Tytuł:........................................................................................................................................
3. Technika wykonania:................................................................................................................
4. Wymiary:..................................................................................................................................
5. Rok powstania:..........................................................................................................................
6. Opis umożliwiający identyfikację:............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* jeśli dotyczy wpisać nazwę Delegatury: w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127, 33 300 Nowy Sącz lub w Tarnowie ul. Konarskiego
15, 33 100 Tarnów
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Wskazanie okresu na jaki pozwolenie ma być wydane:...............................................................
.......................................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. 2 fotografie zabytku, o formacie nie mniejszym niż 9x13 cm.
2. W przypadku wywozu instrumentów muzycznych ekspertyza rzeczoznawcy / w
przypadku samochodów kserokopia dowodu rejestracyjnego.
3. Oświadczenie właściciela zabytku, że zgłaszany zabytek jest jego własnością, jest
wolny od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sadowej
lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem zabytku, do wniosku dołącza się
zgodę właściciela zabytku na wywóz przez wnioskodawcę zabytku za granicę.

Opłata skarbowa 44 zł tytułem wydania pozwolenia – wpłata na konto Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich
Świętych 3/4, 31 004 Kraków, nr konta: Bank Pekao S. A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000, lub przelewem
bankowym, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 poz.
1628) – art.4 wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do
wymienionej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 28
grudnia 2006 r. Nr 246 poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.
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