Miejscowość…………….......,dnia……….........
Wnioskodawca (właściciel, posiadacz*):

..........................................................................
(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

Wnoszę o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako właściciel / użytkownik wieczysty
/ zarządca nieruchomości zabytkowej:........................................................................................
…...................................................................................................................................................
(nazwa obiektu)

położonego w:...............................................................................................................................
(dokładny adres nieruchomości)

wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego dochowuję obowiązku jej
utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014. poz. 1446), co warunkuje
zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014. poz. 849), – z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W załączeniu przedkładam:
1. Aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) dokument potwierdzający prawo do władania
nieruchomością (zaświadczenie z ksiąg wieczystych, akt notarialny lub – w przypadku
zarządcy obiektu, dokument upoważniający do występowania w sprawie).

..............................................................
podpis wnioskodawcy
Opłata skarbowa 17 zł tytułem wydania zaświadczenia 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 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.
* niepotrzebne skreślić
** jeśli dotyczy wpisać nazwę Delegatury: w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127, 33 300 Nowy Sącz; w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22, 34 400 Nowy Targ; lub w Tarnowie ul. Konarskiego 15, 33 100 Tarnów

