KARTA INFORMACYJNA PKZ-3
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego
WYDANIE POZWOLENIA NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC
REKLAMOWYCH LUB URZĄDZEŃ
Podstawa prawna:
art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(teskt jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z póżniejszymi zmianami), art. 2 pkt. 16b i 16c
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.
1073 z póżniejszymi zmianami), art. 1, art. 2 ust. 2, art. 7 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z póżniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic
lub urządzeń
2. projekt graficzny z wymiarami urządzenia technicznego, tablicy, reklamy lub napisu w
kolorze ( 2 egz.)
3. fotografia lub szkic przedstawiający elewacje budynku z naniesioną propozycja lokalizacji
urządzenia, tablicy, napisu
4. upoważnienie ( o ile ustanowiono pełnomocnika)
5. potwierdzenie prawa do władania nieruchomością
6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Opłaty:
- dokonanie czynności urzędowej na zgłoszenie lub wniosek - 82 zł
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnistwa - 17 zł
Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim znajdującego
się w siedzibie Starostwa Powiatowego (pokój 010), gdzie nie pobiera sie opłaty manipulacyjnej,
lub na konto Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim: Bank Spółdzielczy o. Starogard Gdański
94 8310 0001 0001 1400 2000 0001
Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjąsniającego powinno nastąpić
nie póżniej niż w ciągu miesiaca, a wsprawach szczególnie skomplikowanych - nie pózniej niż w
ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania.
Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 301, telefon (58) 767 35 70
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek: 8:00 - 15:00
czwartek: 8:00 - 14:00
Jednostka wykonująca:
Konserwator Zabytków Powaitu Starogardzkiego
Jednostka nadzorująca:
Starosta Powiatowy
Formularze:
wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic
reklamowych lub urządzeń
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