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...........…………………………………………, dnia .................. 20 …. r.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Miejski Konserwator Zabytków

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o utrzymaniu i konserwacji nieruchomości wpisanej
indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067
tj. z późn. zm.) i Porozumienie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 października 2013 r., Poz. 10007 ze zm.), Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 tj. z późn. zm.).

Uwaga: należy czytelnie wypełnić wszystkie białe komórki tabeli

Adres obiektu, nr działki,
nr rejestru

Oznaczenie wnioskodawcy
(imię i nazwisko / nazwa jednostki
organizacyjnej i siedziba; adres),
ewentualnie: tel. kontaktowy,
adres e-mail, jednostka
organizacyjna – numer we
właściwym rejestrze (np. KRS,
itp.)

cel wydania
zaświadczenia

…………..…..…………………………………
PODPIS WNIOSKODAWCY (czytelny)

Aktualizacja z dn. 1.10.2019 r.
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ZAŁĄCZNIKI:
1. Potwierdzenie prawa do władania nieruchomością,
2. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono pełnomocnika),
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, nr 35 8009 1062
0016 4119 2007 0001 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach z dopiskiem „opłata skarbowa
za …”. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz.
1000);
- złożenie pełnomocnictwa 17 zł (tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty)
4. Zalecane - dokumenty potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych lub badań konserwatorskich i architektonicznych przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków
Kopię załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem z datą, za zgodność z
oryginałem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, jako Administratora danych
podanych we wniosku, w celu zrealizowania sprawy, w której się Pani/Pan z nami kontaktuje (Burmistrz
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki). Pani/Pana dane
będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Pani/Pan kontaktuje i
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067 tj. z późn. zm.), oraz Porozumienia z dnia 16 września
2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu
właściwości
Wojewody
Mazowieckiego,
wykonywanych
przez
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 października 2013 r., Poz. 10007 ze zm.).
Przysługuje Pani/panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy
mogli się z Panią/Panem skontaktować, a tym samym - załatwić sprawy, w której się z nami Pani/Pan
kontaktuje.
Zapoznałem się z klauzulą

……………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy (czytelny)
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