
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 5 września 2019 r. 

 

do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego 3 stycznia 2017 r., pomiędzy 

Wojewodą Małopolskim, Józefem Pilchem a Burmistrzem Miasta Zakopane, 

Panem Leszkiem Dorulą, 

 

zawarty pomiędzy: 

1) Wojewodą Małopolskim – Panem Piotrem Ćwikiem, zwanym dalej Wojewodą Małopolskim a 

2) Gminą Zakopane reprezentowaną przez Pana Leszka Dorulę – Burmistrza Miasta Zakopane, zwaną 

dalej „Gminą”. 

§ 1. Na podstawie § 8 ust. 4 Porozumienia Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany do jego treści: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (j. t. Dz.U. z 2019 r., poz. 945), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz 

Uchwały Nr XXVII/416/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważniania 

Burmistrza Miasta Zakopane do zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia 

Gminie Miasta Zakopane prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewoda Małopolski powierza, a Burmistrz Miasta Zakopane 

przyjmuje do prowadzenia następujący sprawy z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków:”; 

2) w § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„przygotowywanie wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane oraz do projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (art. 11 pkt. 8 w związku z art. 10 ust. 1 pkt. 4 

i ust. 2 pkt. 4 oraz art. 15 ust. 2 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),”; 

3) w § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„opiniowanie i uzgadnianie prac przy obiektach oraz obszarach ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków (na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz w strefach 

ochrony konserwatorskiej, bądź wynikających z innych zapisów zawartych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem opiniowania i uzgadniania prac 

mających na celu rozbiórkę tych obiektów”; 
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4) w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„zatwierdzanie programów konserwatorskich oraz wydawanie pozwoleń na prowadzenie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na obszarze zabytkowych 

cmentarzy (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 r., poz. 1609),”; 

5) w § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

„wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z zespołów urbanistycznych 

wpisanych do rejestru zabytków z wyłączeniem parków, ogrodów i cmentarzy w pisanych 

do rejestru odrębnymi decyzjami (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody – j. t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614).”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks przygotowano w formie elektronicznej oraz w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach 

papierowych: 

1) dwóch dla Wojewody Małopolskiego, 

2) dwóch dla Burmistrza Miasta Zakopane, 

3) jednym dla Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

4) jednym dla Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. 

§ 4. Aneks wchodzi w  życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

  

  

Wojewoda Małopolski 

Piotr Ćwik 

Burmistrz Miasta Zakopane 

Leszek Dorula 
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