Załącznik nr1
do Zarządzenia Dyrektora
Muzeum Historycznego w Legionowie
Nr 10/2021 z dnia 24 września 2021

…………………………………

Miejscowość, data

Dane wnioskodawcy
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Do Dyrektora Muzeum
Historycznego w Legionowie
ul. A. Mickiewicza 23
05-120 Legionowo

WNIOSEK
Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 162, poz.1568, art.35) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z
dnia14 października 2015 roku (Dz. U. z dnia 04.11.2015 r, poz. 1789), zwracam się z prośbą
o wydanie pisemnej zgody na przyjęcie ruchomych zabytków archeologicznych wraz z
dokumentacją do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Badania te będą miały
miejsce w………………………………………………………………………………………...
………..…………….…………… (dokładna lokalizacja: miejscowość, gmina, powiat, ulica, nr stanowiska
archeologicznego) w terminie od ……………………. do…..…………….………………… …..
Badania archeologiczne będą prowadzone przez …………......................................................
(dane kontaktowe) na rzecz ……………………………………..………………………………
(inwestor, dane kontaktowe).
Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Muzeum o fakcie niepozyskania
żadnych materiałów w trakcie prowadzonych badań archeologicznych. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję obowiązujące w Muzeum Historycznym w
Legionowie warunki przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych w
celu włączenia do zbiorów Muzeum Historycznym w Legionowie. Deklaruję, że wstępne
sprawozdanie wraz z informacją o ilości pozyskanego materiału zabytkowego przekażę w
terminie do 6 miesięcy od zakończenia badań. Cały ruchomy materiał archeologiczny
przekażę do Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z pełnym sprawozdaniem z badań
oraz kopię pełnej dokumentacji archeologicznej (w tym dokumentacji opisowej, rysunkowej i
fotograficznej wraz z jej inwentarzami zabytków masowych i wydzielonych, próbek,
rysunków i fotografii) wykonanej zgodnie z obowiązującymi standardami, w terminie nie
późniejszym niż 3 lata od czasu zakończenia prac. Nie wnoszę zastrzeżeń, by przekazane do
Muzeum Historyczne w Legionowie materiały archeologiczne były przez Muzeum
opracowywane, publikowane i udostępniane osobom trzecim.
Podpis wnioskodawcy

