………...................................
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:
....................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
....................................................................
…………………………………………………
( adres)
....................................................................
(telefon kontaktowy)

Starostwo Powiatowe w Augustowie
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
WNIOSEK
O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, IŻ ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 282), zwracam się z wnioskiem o umieszczenie na zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega
ochronie, tj. znaku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004r. w
sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków (Dz.U. z 2004r. Nr 30, poz. 259)

1. .....................................................................................................................................
(nazwa zabytku zgodna z wydaną decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków)

2. .....................................................................................................................................
(dokładny adres zabytku)

3. Numer w rejestrze zabytków .......................................................................................
i data wpisu do rejestru zabytków ............................................................................. .
Załączniki do wniosku:
1. Odpis decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków.
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z
zabytku.
3. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:
a) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis,
b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej.
Opłatę skarbową (w wysokości 10 zł za wydanie decyzji i 17 zł za złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w
Augustowie, nr rachunku bankowego:08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 lub w kasie Urzędu
Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 albo w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3
Maja 29. Na druku wpłaty należy wpisać „Opłata skarbowa – oznaczenie zabytku”.

………..……….................................
czytelny podpis Wnioskodawcy
lub Pełnomocnika

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą
główną przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie
pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia uprawnienia w
przepisach prawa polegającego na umieszczaniu przez starostę na zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w szczególności;
1) 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.:
Dz.U. z 2020r. poz. 282),
2) ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Podlaski Wojewódzki Konserwator
Zabytków, operator pocztowy w zakresie adresu, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego jako podmiot przetwarzający w zakresie obsługi poczty elektronicznej,
home.pl S.A. Szczecin ul. Zbożowa 4 w zakresie obsługi poczty elektronicznej. Mogą być
również audytorzy ISO 9001, jeśli Pani/Pana akta zostaną wybrane do sprawdzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy przez Wydział
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, tj. około dwóch miesięcy,
a następnie licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez okres wynikający
z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią
archiwalną A – dokumenty będą przechowywane wieczyście, w tym 25 lat w archiwum
zakładowym (po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieoznaczenie obiektu zabytkowego.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach
trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
Otrzymałem(am) / Zapoznałem(am) się

…………………………………………….
/data i podpis/

