
 

 

POROZUMIENIE 

 
z dnia 3 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

zawarte pomiędzy: 

1) Wojewodą Małopolskim - Panem Józefem Pilchem, zwanym dalej Wojewodą Małopolskim  

a 

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

dalej "Gminą„ 

§ 1. Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (j. t. Dz. U. z 2015 r. 525 ze 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 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz Uchwały  

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

następujące sprawy z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

1) ochrona zabytków nieruchomych: krajobrazu kulturowego, historycznych układów urbanistycznych  

i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych, dzieł architektury i budownictwa, dzieł 

budownictwa obronnego, obiektów techniki, cmentarzy, parków i ogrodów oraz innych form 

zaprojektowanej zieleni, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji, a także nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektów, 

placów, ulic lub jednostek osadniczych (art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy) poprzez: 

a)  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 2016 r.  778 ze 

zm.), 

b) przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków 

obiektów stanowiących mienie komunalne Miasta Zakopane i historycznych układów i zespołów 

urbanistycznych (art. 9 Ustawy), 

2) 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 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w  strefach ochrony konserwatorskiej, bądź wynikających z innych 

zapisów zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
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3) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, 

tablic, reklam oraz napisów oraz podejmowanie innych działań mogących zmienić wygląd zabytku (art. 36 

ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy), a także wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego 

stanu w przypadku, gdy prace wymienione wyżej wykonano bez wymaganego pozwolenia 

konserwatorskiego lub sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu (art. 45  

ust. 1 pkt 1 Ustawy), 

4) 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 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

14 października 2015 r. 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 i poszukiwań zabytków – Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), 

5) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Nowym Targu (art. 38 i 39 Ustawy), a także wydawanie - po uprzednim poinformowaniu 

Kierownika Delegatury WUOZ - zaleceń pokontrolnych, decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez 

pozwolenia lub w sposób odbiegający od warunków pozwolenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 

badawczych - konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, robót budowlanych oraz innych 

działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12 Ustawy (art. 43 Ustawy), 

6) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wszelkich działań dotyczących zabytków, podjętych bez uzyskania 

wymaganego przepisami Ustawy pozwolenia Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Nowym Targu oraz każdorazowego powiadamiania w ciągu 48 godzin Kierownika Delegatury 

o podjętych działaniach (art. 43 Ustawy), 

7) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z zespołów urbanistycznych wpisanych do rejestru 

zabytków z wyłączeniem parków, ogrodów i cmentarzy wpisanych do rejestru odrębnymi decyzjami  

(art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1561, ze 

zm.). 

§ 2. 1. Odnośnie obiektów i zespołów zabytkowych stanowiących mienie komunalne Miasta Zakopane, 

wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami pozostaje we właściwości Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Nowym Targu. 

2. Wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 1, poprzedzone jest uzyskaniem wstępnej opinii Miejskiego 

Konserwatora Zabytków. 

§ 3. Zadania określone w § 1 wykonywane są przez Burmistrza Miasta Zakopane, w imieniu którego działa 

Miejski Konserwator Zabytków, podlegający bezpośrednio Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Każdorazowo Miejski Konserwator Zabytków wybierany jest w konkursie spośród kandydatów 

posiadających właściwe kwalifikacje, analogiczne do kwalifikacji określonych dla wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w art. 91 ust. 2 Ustawy. Wybrana kandydatura wymaga zatwierdzenia przez Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 5. 1. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz działający w jego imieniu Kierownik 

Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu umożliwiają Miejskiemu 

Konserwatorowi Zabytków korzystanie ze wszelkich dokumentacji, rejestrów, ewidencji, archiwaliów, fototeki 

i zbiorów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 

oraz w archiwum Delegatury WUOZ w Nowym Targu, a także udzielają, w razie potrzeby, wszelkiej pomocy  

w jego pracach. 

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura w Nowym Targu udostępnia również 

Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków wszelkie informacje dotyczące działań konserwatorskich prowadzonych 

lub nadzorowanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze Miasta 

Zakopane, związanych z zakresem jego kompetencji. 
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3. Miejski Konserwator Zabytków umożliwia upoważnionym przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu pracownikom WUOZ korzystanie ze wszelkich zbiorów 

archiwalnych miejskich. 

§ 6. 1. Kontrolę nad realizacją powierzonych zadań sprawuje Wojewoda Małopolski przy pomocy 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Nowym Targu. 

2. Kontrola wykonywana jest na zasadach określonych w Ustawie o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie. 

3. Miejski Konserwator Zabytków zobowiązany jest powiadamiać Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o treści wydanych decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów dotyczących 

obiektów chronionych. 

§ 7. Zadania powierzone porozumieniem Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje nieodpłatnie. 

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze 

stron w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, kończącego się  

w ostatnim dniu danego miesiąca. 

2. Zgodną wolą stron Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie, co wymaga formy pisemnej. 

3. Wojewodzie Małopolskiemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Porozumienia  

w przypadku wykonywania przez Gminę Zakopane powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub 

postanowieniami niniejszego Porozumienia. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

5. Rozszerzenie zakresu przekazywanych kompetencji może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

Aneksu, pod warunkiem pozytywnej oceny działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w okresie 

przynajmniej roku od jego powołania, podczas kontroli prowadzonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, działającego z jego upoważnienia Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków oraz innych organów upoważnionych ustawowo do takich kontroli. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w wersji 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. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

§ 11. Traci moc porozumienie z dnia 4 sierpnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą 

Zakopane w powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 579 poz. 4316). 

  

  

Wojewoda Małopolski 

Józef Pilch 

Burmistrz Miasta Zakopane 

Leszek Dorula 
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