Starostwo Powiatowe w
Stalowej Woli

KARTA INFORMACYJNA
1.

Tytuł:

2.

Opis sprawy
/zadania

3.

Kogo dotyczy

4.

Wymagane
dokumenty
Formularze
/wnioski do
pobrania

5.

6.

Opłaty

Uzyskanie znaku informującego o ochronie zabytku.
1. Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków może umieszczać na zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru znak informujący o tym, że zabytek
ten podlega ochronie.
2. Wzór znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach
nieruchomych
wpisanych
do
rejestru
określa
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259).
Właścicieli, posiadaczy zabytku nieruchomego wpisanego do
rejestru.
Wniosek
Brak

Brak
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
7. Jednostka
Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy
/osoba
odpowiedzialna z Organizacjami Pozarządowymi
37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15
Tel: 15 643 – 36 – 54
e –mail: l.wojciak@stalowowolski.pl
powiat@stalowowolski.pl
Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 10
8. Miejsce
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
składania
37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15
dokumentów
9. Termin
Niezwłocznie
załatwiania
sprawy
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
10. Podstawa
23 lipca 2003 roku (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 12187 z późn. zm.)
prawna
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku
w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r.
Nr 30, poz. 259)
11. Tryb
Nie przysługuje
odwoławczy

12. Uwagi i
dodatkowe
informacje

1. Znak ma kształt pięciokątnej tarczy skierowanej ostrzem
w dół o wym.185 x 100 mm wykonanej z blachy, na
białym tle w górnej części napis „Zabytek Chroniony
Prawem”, poniżej tarcza herbowa złożona z błękitnego
kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze tarczy oraz
umieszczonego
nad
nim
błękitnego
trójkąta,
rozgraniczonych po każdej stronie białym trójkątem.
2.

3. Jest to znak międzynarodowy.
4. Winny nim być oznakowane w szczególności zabytki
nieużytkowane, tym samym bardziej narażone na
zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby nieposiadające
świadomości, że jest to zabytek.
Opracowała: Lila Wojciak – główny specjalista

