
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33 
Lubuskiego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków  
z dnia 28 września 2020 r. 

Procedura postępowania w sprawie przekazywania zabytków w depozyt na podstawie art. 35 ust 3 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

1. przekazanie zabytków w depozyt następuje na wniosek muzeum lub innej jednostki 
organizacyjnej, strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych lub z urzędu; 

2. do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się: 
a. inwentarz zabytków, 
b. pisemną zgodę muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków 

archeologicznych, jeżeli jest inna niż wskazana we wniosku o wydanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych, 

c. dowód zapłaty skarbowej w wysokości 10 zł od wydania innej decyzji; 
3. w przypadku postępowań prowadzonych z urzędu LWKZ występuje do muzeum lub innej 

jednostki organizacyjnej z pisemną prośbą o przyjęcie zabytków archeologicznych w depozyt 
do placówki,  

4. w trakcie postępowania administracyjnego należy przeprowadzić oględziny muzeum lub innej 
jednostki organizacyjnej do której zostaną przekazane zabytki archeologiczne, których celem 
jest sprawdzenie: 

a.  możliwości zapewnienia zabytkom archeologicznym trwałego przechowywania, 
przeprowadzenia inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich, 
udostępnienie tych zabytków w celach naukowych, 

b. stanu zachowania zabytków przekazywanych w depozyt, 
c. sprawdzenia zgodności załączonych do wniosku inwentarzy ze stanem faktycznym 

oraz dokumentacją z badań archeologicznych, o ile została już opracowana, 
5. oględziny kończą się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego i załączonego do niego 

inwentarza przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej, zdającego zabytki oraz 
przedstawiciela LWKZ. Protokół należy sporządzić co najmniej w 4 egzemplarzach: po jednym 
dla jednostki przyjmującej zabytki, jeden dla strony postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, jeden dla LWKZ oraz 
egzemplarz dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa; 

6. w przypadku stwierdzenia braku warunków wymienionych w pkt 4a oraz niezgodności z 
załączonymi do wniosku inwentarzami, z oględzin sporządza się protokół, w którym wskazuje 
się nieprawidłowości lub skreślenia w protokole zdawczo-odbiorczym i załączonym do niego 
inwentarzu; 

7. w przypadku brak stwierdzenia nieprawidłowości i spełnienia warunków wymienionych w pkt 
4a, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję o przekazaniu zabytków w 
depozyt do jednostki muzealnej lub innej jednostki organizacyjnej. 


