
 

KARTA USŁUGI 
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Armii Krajowej 12 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  (Ratusz Miejski), tel.: (9 4) 35-51-638 

MKZ 02 
POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU 

NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJ ĄCYM 
SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

 
1. PODSTAWA PRAWNA  
Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789).    
2. FORMA  ZAŁATWIANIA  SPRAWY  

Decyzja. 
 
3. WYMAGANE DOKUMENTY :  

1) Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (MKZ-02).  

2) Załączniki: 
a. projekt budowlany lub część projektu budowlanego, 
b. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę: 

- kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi robotami, 
- wykonującą nadzór inwestorski - kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego - w przypadku 
gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego[*], 

b.   dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o 
posiadaniu takiego tytułu – Załącznik nr 1,  

 
4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

 
5. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - 
82,00 zł 
Opłatę Skarbow ą można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków 
lub Poczty, w kasie urzędu lub na konto Urz ędu Miasta Kołobrzeg Kołobrzeg PKO Bank Polski S.A. 
O/Koszalin nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541 
Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015 poz. 783 z późn. zmianami.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty 
wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej. 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł podstawie cz. II pkt 
21 tabeli stanowiącej załącznik do cytowanej wyżej  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   

 
6. TERMIN ODPOWIEDZI 

Do 30 dni. 
 

7. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA: 
Miejski Konserwator Zabytków w Kołobrzegu. 

 
8. TRYB ODWOŁAWCZY   

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie 
Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-
100 Kołobrzeg.  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 
9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW  

Odbiór decyzji odbywa się za pośrednictwem poczty lub w siedzibie MKZ w Kołobrzegu, ul. Armii 
Krajowej 12 p. 23 (po uprzednim uzgodnieniu z MKZ) 

 
10. INFORMACJE DODATKOWE     

 
Wersja 03 

Opracował: Miejski Konserwator 

Zabytków Ewa Kowalska 

Data: 20.1.2016 

Sprawdził: Sekretarz Miasta 

Ewa Pełechata 

Data:…………………….. 

Zatwierdził: Prezydent Miasta 

Janusz Gromek 

Data: ……………………… 

 


