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WNIOSEK 
o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt 

zabytków archeologicznych przez Muzeum Ziemi Błońskiej*) 

Wnioskodawca 
/imię, nazwisko, adres lub nazwa 

firmy, NIP, adres/ 

 

Inwestor 
/imię, nazwisko, NIP, adres lub 

nazwa firmy, NIP, adres/ 

 

Kierownik badań 
archeologicznych 

/imię, nazwisko, adres, telefon, e-
mail/ 

 

Miejsce prowadzenia 
badań 

/adres, miejscowość, gmina, 
powiat, województwo/ 

 

Identyfikacja AZP 
/nr obszaru, stanowiska, funkcja, 

datowanie/ 

 

Rodzaj badań 
/naukowo-badawcze, inwestycyjne, 

nadzory/ 

 

Planowany termin 
prowadzenia prac 
archeologicznych 

 

Właściwy Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków 

 

 
*) Na podstawie ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r., poz. 917, 1726, art. 1-2, 21); 
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. ze zm., art. 
3-6) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609, art. 9-10).  
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Warunki udzielenia zgody na przyjęcie zabytków archeologicznych: 
 

1. Wypełniony wniosek jest podstawą do zajęcia stanowiska Muzeum Ziemi Błońskiej w 
sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zabytków archeologicznych.  
 
2. Wypełniony i podpisany wniosek nie jest automatycznie dokumentem 
poświadczającym zgodę, lub brak zgody na przyjęcie zabytków archeologicznych. 
 
3. Muzeum Ziemi Błońskiej w trakcie oceny wniosku może udzielić odmowy przyjęcia 
zabytków archeologicznych biorąc pod uwagę obszar badań będący poza zasięgiem 
terytorialnym działalności Muzeum oraz w trosce o powierzane zabytki, gdy dane zawarte w 
Karcie Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego AZP mogą wskazywać na pozyskanie 
zabytków, którym placówka nie jest w stanie zapewnić należytych warunków przechowania i 
zabezpieczenia. 
 
4. W przypadku udzielonej przez Muzeum Ziemi Błońskiej zgody na przyjęcie zabytków 
archeologicznych kierownik wyżej wymienionych badań zobowiązany jest w terminie nie 
później niż 2 tygodnie po przekazaniu pełnej dokumentacji z badań wraz z opracowaniem 
właściwemu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków dostarczyć w dowolnej formie 
Muzeum Ziemi Błońskiej inwentarz zabytków ruchomych z informacją o ilości zebranego 
materiału z uwzględnieniem podziału na grupy surowcowe. 
 
5. Niedostarczenie inwentarza zabytków ruchomych w wyznaczonym terminie skutkować 
będzie cofnięciem zgody na przyjęcie zabytków archeologicznych. 
 
6. Na podstawie inwentarza zabytków ruchomych Muzeum Ziemi Błońskiej w trosce o 
powierzane zabytki zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wcześniej udzielonej zgody na 
przyjęcie zabytków, szczególnie gdy liczba zabytków będzie zbyt duża aby zapewnić im 
właściwe warunki przechowania oraz w przypadku zabytków wykonanych z materiałów 
organicznych, wymagających specjalnych warunków zabezpieczeń. 
 
7. Zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, w myśl którego o przekazaniu do muzeum zabytków decyduje wojewódzki 
konserwator zabytków nie będą przyjmowane żadne przedmioty pochodzące z badań 
archeologicznych bez stosownej decyzji właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. 

 

8. Kierownik badań gotowy przekazać zabytki musi w pierwszej kolejności w 
porozumieniu z Muzeum Ziemi Błońskiej zwrócić się z prośbą do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków o przekazanie ich do Muzeum Ziemi Błońskiej lub złożyć wniosek o 
wystąpienie z prośbą w jego imieniu przez Muzeum Ziemi Błońskiej. 

 

9. W przypadku gdy w wyniku badań archeologicznych nie zostaną pozyskane zabytki 
kierownik badań zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Muzeum Ziemi Błońskiej w 
terminie nie przekraczającym 4 tygodni od zakończenia badań. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na warunkami udzielania pozwolenia na 

przyjmowanie zabytków przez Muzeum Ziemi Błońskiej 
 
 

……………………………………………………….. 
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