
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Olkusz prowadzenia niektórych 

zadań z zakresu ochrony zabytków 

 

zawarte pomiędzy: 

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

a  

2) Gminą Olkusz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Pana Romana Piaśnika, 

zwaną dalej „Gminą” 

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

w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.) i art. 96 ust .2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) 

Wojewoda Małopolski powierza Gminie Olkusz, działającej na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz uchwały 

Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań 

z zakresu administracji rządowej związanych z ochroną zabytków, niektóre zadania z zakresu ochrony 

zabytków, sprawowanej w myśl art. 89 pkt 2 powołanej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 

§ 1. Przedmiot Porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

I. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.): 

1. Uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów 

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy). 

2. Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu 

oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do 

rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych 

(art. 67 ust. 3 i 4 ustawy). 

 

II. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1945): 

Przygotowywanie wniosków i wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 czerwca 2019 r.

Poz. 4250



III. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2067): 

1. Przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków 

obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy, a także historycznych układów urbanistycznych czy 

ruralistycznych (art. 9 ustawy). 

2. Przedstawienie 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 w stosunku do obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych 

(art. 27 w związku z art. 19 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 17 pkt 6 lit 

b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

3. Prowadzenie badań przedmiotów będących zabytkami lub przedmiotów posiadających cechy zabytku 

(art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

4. Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin 

(art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

5. Opiniowanie i uzgadnianie prac przy obiektach oraz obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków (na 

podst. art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego) 

oraz w strefach ochrony konserwatorskiej, bądź wynikających z innych zapisów zawartych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

6. Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(art. 38 i 39 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

7. Wstrzymywanie wszelkich działań dotyczących zabytków podjętych bez uzyskania wymaganego 

przepisami ustawy pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wykonywanych  

w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w wydanym pozwoleniu (art. 43 i art. 44 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

8. Dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

§ 2. Zadania powierzone Porozumieniem realizowane będą z zachowaniem właściwości miejscowej Gminy. 

§ 3. Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw nie objętym niniejszym 

Porozumieniem, a związanych z ochrona obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków. 

§ 4. 1. Zadania określone w § 1 wykonywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, w imieniu którego 

działa Miejski Konserwator Zabytków, podlegający bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 

2. 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 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wybrana kandydatura wymaga 

zatwierdzenia przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Miejski Konserwator Zabytków ma obowiązek współdziałania z Małopolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na 

obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

4. Miejski Konserwator Zabytków zobowiązany jest powiadamiać Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o treści wydanych decyzji administracyjnych oraz na wniosek Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków innych dokumentów dotyczących obiektów chronionych. 

§ 5. 1. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków 

korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w zasobach 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie udostępni również Miejskiemu Konserwatorowi 

Zabytków wszelkie informacje dotyczące działań konserwatorskich prowadzonych lub nadzorowanych przez 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze Gminy. 
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3. Gmina umożliwi Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków korzystanie z wszelkiej 

dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w jej posiadaniu. 

§ 6. 1. Zadania powierzone niniejszym Porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie. 

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieograniczony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze 

stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, kończącego się w ostatnim 

dniu danego miesiąca. 

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

4. Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Porozumienia w przypadku wykonywania 

przez Gminę powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego 

porozumienia. 

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

aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 7. 1. Kontrolę nad realizacją powierzonych zadań sprawuje Wojewoda przy pomocy Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

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

w województwie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) w tym w szczególności: 

1) kontrola ma na celu ustalenie stanu faktycznego, rzetelne jego udokumentowanie 

i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; 

2) kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany do: 

a) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez 

pracowników; 

b) zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kontroli, w szczególności 

udostępniania urządzeń technicznych i środków transportu oraz w miarę możliwości oddzielnych 

pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem; 

c) sporządzania na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów 

z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

3) pracownicy podmiotu kontrolowanego są obowiązani udzielać w wyznaczonym przez kontrolującego 

terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych 

wyjaśnień  kontrolujący  sporządza protokół. 

§ 8. 1. Porozumienie sporządzone zostało w wersji elektronicznej oraz w pięciu jednobrzmiących 

egzemplarzach: dwóch dla Wojewody Małopolskiego, dwóch dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i jednego 

dla Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

3. Traci moc Porozumienie z dnia 1 sierpnia 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą 

Olkusz w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Olkusz prowadzenia niektórych spraw 

z zakresu ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Małopolskiego z Gminą Olkusz, reprezentowaną przez 

Burmistrza Miasta Olkusz. 

   

Wojewoda Małopolski 

Piotr Ćwik 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

Roman Piaśnik 
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