
 

 

Aneks Nr 1/2013 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

do porozumienia zawartego w Krakowie w dniu 11 maja 2010r. pomiędzy  
Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia niektórych spraw 

z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. 
z 2010 r. Nr 283, poz. 1887), zwanego dalej „Porozumieniem”. 

§ 1. Na podstawie § 8  Porozumienia, Strony wprowadzają następujące zmiany:  

1) w § 1  w pkt 2:  

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgadnianie 

projektów decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 ust. 4  pkt 2  i art. 60 ust. 1  ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dla zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się 

gminnej ewidencji,”, 

b) po lit. k dodaje się lit. l, ł, m oraz n w brzmieniu: 

„l)  prowadzenie badań w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem przedmiotu będącego 

zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku w miejscu, w którym przedmiot ten się znajduje, a w przypadku 

odmowy udostępnienia owego  przedmiotu, wydawanie decyzji nakazującej jego udostępnienie na czas 

niezbędny do wykonania badań, jednak nie dłuższy niż 3  miesiące od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna (art. 29 ust. 1  i 2  ustawy),”; 

„ł) wydawanie decyzji ustalającej szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy 

zabytku nieruchomym, o którym mowa w art. 31 ust.1a ustawy (art. 31 ust. 2  ustawy),”; 

„m)  dokonywanie oględzin przedmiotu odkrytego w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz wydawanie decyzji pozwalającej na 

kontynuację przerwanych robót budowlanych lub nakazującej dalsze wstrzymanie robót 

i przeprowadzenie na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań 

archeologicznych w niezbędnym zakresie, decyzji o przedłużeniu okresu wstrzymania robót oraz decyzji 

pozwalającej na kontynuację przerwanych robót po zakończeniu badań archeologicznych (art. 32 ust. 3, 

ust. 5  pkt 1, 2, 3, ust. 7, ust. 8  ustawy),”; 

„n)  w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków, uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego 

(art. 39 ust. 3  ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane).”; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 listopada 2013 r.

Poz. 6679



2) w § 2:  

a) ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zadania określone w § 1  wykonywane są przez Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego 

działa Miejski Konserwator Zabytków lub inny pracownik Urzędu Miasta Krakowa wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Krakowa po uprzednim uzgodnieniu tej osoby z Małopolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.”, 

b) ust.2 skreśla się,  

c) ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

„3.  Umocowanie do działania dla Miejskiego Konserwatora Zabytków lub osoby wyznaczonej, o której 

mowa w ust.1 następuje w drodze odrębnego upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, które obejmuje 

w szczególności uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych.”, 

d) ust. 4  otrzymuje brzmienie: 

„4.  Instancją odwoławczą, od decyzji działającego w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, Miejskiego 

Konserwatora Zabytków lub osoby wyznaczonej, o której mowa w ust. 1 jest minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 93 ustawy).”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Wojewoda Małopolski, dwa otrzymuje Prezydent Miasta Krakowa, a jeden Małopolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków.  

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

Wojewoda Małopolski 

Jerzy Miller 

Prezydent Miasta Krakowa 

Jacek Majchrowski 
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