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§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008r. pod warunkiem:

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają jego wejście w życie.

1) zapewnienia w umowie budżetowej na 2008r.
w części 32 - Rolnictwo środków na finansowanie przejmowanych szkół;

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) przejęcia mienia związanego z przekazywanymi
do prowadzenia szkołami, zgodnie z § 3.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

===================================================================================

1815
POROZUMIENIE
z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zawarte pomiędzy:

1) inwestycji własnych Miasta Zielona Góra;

Wojewodą Lubuskim - Wojciechem Perczakiem

2) spraw związanych z prowadzeniem rejestru
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie;

a
Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn zm.),
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XV/185/07 Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 30 października 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Wojewoda Lubuski, na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powierza, a Miasto Zielona Góra przejmuje prowadzenie spraw, określonych w niniejszym porozumieniu, z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych w granicach administracyjnych
Miasta Zielona Góra.
§ 2. Niniejsze porozumienie nie obejmuje spraw
dotyczących:

3) badań archeologicznych;
4) zabytków nieruchomych sakralnych;
5) zabytków ruchomych;
6) opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych, realizowanych na potrzeby miasta
Zielona Góra, w tym studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 3. W ramach postanowień niniejszego porozumienia, do zakresu działania Miasta Zielona Góra
należy:
1) realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.), a mianowicie:
a)

uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do
rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego
korzystania z tego zabytku, a także nieodpłatne udostępnianie do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, posiadanej dokumentacji tego zabytku oraz umożliwienie
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dokonywania niezbędnych odpisów z tej
dokumentacji, na podstawie art. 25 ust. 1
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 25 ust. 2 ustawy,

bytków i opieki nad zabytkami oraz sporządzanie protokołu kontroli, na podstawie
art. 38 i 39 ustawy,

b)

przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,
a także zakres dopuszczalnych zmian, które
mogą być wprowadzone w tym zabytku,
na podstawie art. 27 ustawy,

g)

wydawanie zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub wydawanie decyzji, o których mowa w art. 43,
art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1,
art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 1, na podstawie
art. 40 ustawy,

c)

przyjmowanie od właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków zawiadomień o: uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, zagrożeniu dla zabytku, zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, na podstawie art. 28 ustawy,

h)

żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem
przeciwko osobom winnym dopuszczenia
do powstania uchybień i poinformowania
w określonym terminie o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia tych uchybień, w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy,

d)

wydawanie pozwoleń na:

i)

kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury lub sądu zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów art. 108,
110, 112 - 115 i 117 - 118 ustawy, na podstawie art. 41 ustawy,

j)

wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób
odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
lub w jego otoczeniu, innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6 - 8 i 10 - 11
ustawy, na podstawie art. 43 pkt 1, 2 i 4
ustawy,

k)

wydawanie decyzji po wstrzymaniu działań określonych w art. 43 ustawy:

-

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru,

-

wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

-

prowadzenie badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanego do rejestru,

-

prowadzenie badań architektonicznych
przy zabytku wpisanego do rejestru,

-

przemieszczanie zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru,

-

dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

-

zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania
z tego zabytku,

-

umieszczanie na zabytku wpisanym do
rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

-

nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,

-

podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, na podstawie art. 36
ust. 1 pkt 1 - pkt 4, pkt 6 i pkt 8 - pkt 11
ustawy,

-

zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy
zabytku,

-

nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub
innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi
w pozwoleniu, na podstawie art. 44 ust. 1
i 2 ustawy,

e)

uzależnianie wydania pozwolenia na podejmowanie działań, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 6, 9 i 11 od przeprowadzenia, na
koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań
konserwatorskich lub architektonicznych, na
podstawie art. 36 ust. 4 ustawy,

f)

prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony za-

l)

wydawanie pozwolenia na wznowienie
wstrzymanych badań, prac, robót lub in-
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a)

wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i pobieranie
opłat z tego tytułu, odraczanie terminu uiszczenia opłat i ich umarzanie, a także podejmowanie decyzji o rozłożeniu opłaty na
raty, na podstawie art. 83 ust. 2, art. 84,
art. 87 ust. 6 i 7 ustawy,

b)

uzgadnianie decyzji w sprawie usuwania
drzew i krzewów, na terenach objętych ochroną konserwatorską na podstawie przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

m) wydawanie decyzji:

n)

-

nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,

-

zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy,
wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do
rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki
uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru,
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy,

o)

wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiana lub jego cofnięcie, na podstawie art. 47 ustawy,

p)

wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, na podstawie art. 49
ust. 1 ustawy oraz

q)

wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, na podstawie art. 217 i n. ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

r)

egzekucja nałożonych w ramach niniejszego porozumienia obowiązków na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229,
poz. 1954 z późn. zm.),

2) realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn zm.), a mianowicie:
a)

b)

uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską podlegających ochronie prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz
art. 7 pkt 1 i pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy,
uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów i w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1, na
podstawie art. 60 ust. 1 ustawy;

3) realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
a mianowicie:

4) realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z późn zm.), a mianowicie:
a)

wydawanie opinii, o których mowa w art. 9
ust. 3 pkt 4 ustawy,

b)

uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, na podstawie art. 39
ust. 3 ustawy,

c)

uzgadnianie decyzji nakazujących rozbiórkę
obiektu i uporządkowanie terenu, na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Zadania powierzone porozumieniem,
w tym wydawanie decyzji i postanowień, realizowane są przez Prezydenta Miasta Zielona Góra,
z upoważnienia którego działa Miejski Konserwator Zabytków.
2. Miejski Konserwator Zabytków działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra.
§ 5. 1. Miejskiego Konserwatora Zabytków,
o którym mowa w § 4 ust. 1, wyłonionego w drodze
naboru zatrudnia Prezydent Miasta Zielona Góra.
2. W skład komisji oceniającej kandydatów wchodzi przedstawiciel Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Warunki i regulamin naboru, o którym mowa w ust. 1 oraz kryteria, które powinien spełniać
kandydat na stanowisko Miejskiego Konserwatora
Zabytków, podlegają każdorazowo pisemnej akceptacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 6. Do załatwiania spraw określonych w porozumieniu Miejski Konserwator Zabytków używać
będzie:
1) blankietów korespondencyjnych i pieczęci nagłówkowych zgodnie z odrębnymi przepisami
w zakresie czynności kancelaryjnych dla organów gmin;
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2) pieczęci podpisowej:

poz. 1815, 1816

5. Miejski Konserwator Zabytków zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia
kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia
żądane dokumenty i materiały oraz udziela ustnych
lub pisemnych wyjaśnień.

z up. Prezydenta Miasta Zielona Góra
imię i nazwisko
Miejski Konserwator Zabytków.
§ 7. 1. Wydawane postanowienia i decyzje administracyjne oraz zaświadczenia, o których mowa
w § 3 będą przekazywane do wiadomości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 3,
Miejski Konserwator Zabytków przekazywać będzie
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków półroczne i roczne sprawozdania w ciągu
10 dni od ostatniego dnia miesiąca kończącego
półrocze i rok.
§ 8. 1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych niniejszym porozumieniem zadań w imieniu Wojewody Lubuskiego sprawuje
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Kontroli dokonuje Wojewódzki Konserwator
Zabytków lub upoważnieni przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
3. W przypadku kontroli Lubuski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, co najmniej na 7 dni przed
rozpoczęciem postępowania kontrolnego, powiadamia pisemnie Miejskiego Konserwatora Zabytków o przedmiocie, zakresie i terminie kontroli.
4. W ramach realizacji kontroli, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego
upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, mają prawo
wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie
porozumienia.

6. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.
7. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
może, w razie potrzeby, wydać zalecenia pokontrolne i wyznaczyć tryb i termin ich wykonania.
§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać wypowiedziane
przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3. Wojewoda Lubuski na wniosek lub w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć porozumienie w przypadku stwierdzenia niewykonywania powierzonych zadań lub wykonywania ich z rażącym naruszeniem prawa.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Ustalenia niniejszego porozumienia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 12. Niniejsze porozumienie sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wojewody Lubuskiego oraz Prezydenta
Miasta Zielona Góra.

===================================================================================

1816
ANEKS NR 1
z dnia 29 października 2007r.
do porozumienia Nr 2/2007 z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie wykonania zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i warszawskiej w Zbąszynku”
zawarty pomiędzy:

a

Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:

Gminą Zbąszynek, zwana dalej „gminą”, w imieniu której działa:

1. Starosta – Zbigniew Szumski
2. Członek Zarządu – Alojzy Jokiel
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak,

Burmistrz – Jan Mazurek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracała,
o następującej treści:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 20 stycznia 2015 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 2015-01-20 15:07:41

Poz. 140
ANEKS
z dnia 20 stycznia 2015 r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu
właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, zawarty pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) oraz uchwały nr XV/185/07 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości
Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustala się,
co następuje:
§ 1. W porozumieniu zawartym dnia 15 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem
Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie powierzenia Miastu Zielona
Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków może, w stosunku do zabytków, o których mowa
w § 1, podejmować czynności kontrolne, wynikające z art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli będzie to konieczne ze względu na szczególną wagę sprawy.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Niniejsze porozumienie nie obejmuje spraw wymienionych w § 3 porozumienia, dotyczących:
1) inwestycji własnych Miasta Zielona Góra;
2) zabytków stanowiących mienie Miasta Zielona Góra, z wyjątkiem wydawania decyzji, postanowień
i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m. in. Miasto Zielona Góra;
3) rejestru i wojewódzkiej ewidencji
administracyjnych w tym zakresie;

zabytków,

4) badań archeologicznych oraz wydawania
archeologicznych wpisanych do rejestru;

a także

pozwoleń

wydawania
i uzgodnień

zaświadczeń
dotyczących

i decyzji
zabytków

5) pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, a także na wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do
spółek;
6) zabytków nieruchomych sakralnych i ich ruin wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz
zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne;
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7) zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (zamki, dwory,
pałace, parki, aleje, folwarki);
8) kurhanów;
9) dzwonnic;
10) ratuszy i obwarowań miejskich;
11) zabytków ruchomych;
12) opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby Miasta Zielona Góra, w tym
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.”;
3) w § 3 w pkt 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) wydawanie decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji ostatecznych wydanych przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wznawianie postepowania w sprawach, w których
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję jako organ drugiej instancji.”.
§ 2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 3. Postępowania wszczęte przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezakończone
przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin,
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1023), dotyczące terenu wskazanego w § 1 tego rozporządzenia, będą
kontynuowane przez Miasto Zielona Góra.
§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Prezydent Miasta Zielona
Góra

wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski

Janusz Kubicki

Jan Świrepo

