
Porozumienie 

 

zawarte w dniu 4 marca 2009 r. 

 

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych 

spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu 

 

pomiędzy: 

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim,  

działającym na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm.), i z art. 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 

249, poz. 2104 z późn. zm.),  

a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  

1) Starosta Jan Kus, 

2) Wicestarosta Stanisław Belka 

 

na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/133/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 

22 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących 

do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, o następującej treści: 

 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Powiat Oleski przyjmuje, prowadzenie w jego imieniu 

następujących spraw należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Opolu, określanego dalej jako „OWKZ”: 

1. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”: 

1) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, 

tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 10); 

2) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy 

działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do 

rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 11); 

3) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ (art. 38 ust. 1, art. 39); 

4) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, 

zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 1 i 

2); 

5) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca 

przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 3); 

6) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu 

prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 4); 

7) wstrzymywanie wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 

określonych w pozwoleniu działań, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ustawy (art. 43); 

8) nakazywanie  przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania terenu z określe-

niem terminu wykonania tych czynności, albo zobowiązywanie do doprowadzenia zabytku do jak najlep-

szego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie w przypadku gdy bez wymaganego pozwole-

nia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku 

wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwator-

skie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10 - 12 (art. 

45) i przekazywanie sprawy do OWKZ; 

9) wstrzymywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie-

wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru i 

przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 46 ust. 1). 

2. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.): 



- uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisa-

nych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego (art. 39 ust. 3). 

3. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.): 

1) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do 

obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską (art. 53 ust. 4 pkt 2); 

2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochro-

ną konserwatorską (art. 60 ust. 1). 

4. Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006 r. Nr 121, 

poz. 844 z późn. zm.)  

- wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru 

zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 cyt. 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zw. z art. 217 kpa). 

 

§ 2.1. Zadania określone w § 1 będą wykonywane na Stanowisku ds. Ochrony Zabytków Starostwa 

Powiatowego w Oleśnie. 

2. Kandydatura na stanowisko określone w ust. 1 będzie podlegać każdorazowo akceptacji OWKZ w 

Opolu. 

3. Wykonywanie zadań na stanowisku ds. ochrony zabytków wymaga ścisłego współdziałania z 

OWKZ w zakresie powierzonych zadań. 

4. OWKZ udostępni dokumentację naukową, konserwatorską i historyczną znajdującą się w zasobach 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, a także udzieli w razie potrzeby, merytorycznej 

pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

 

§ 3.1. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewoda Opolski przy 

pomocy OWKZ. 

2. Nadzór wykonywany jest poprzez: 

1) wyrywkowe kontrole dotyczące realizacji porozumienia; 

2) bieżący wgląd w sferę powierzonych zadań; 

3) zatwierdzanie okresowych sprawozdań; 

4) powiadamianie OWKZ o treści orzeczeń i innych dokumentów dotyczących obiektów chronionych. 

 

§ 4.1. Realizacja przez Powiat Oleski zadań, wskazanych w § 1 niniejszego porozumienia, 

finansowana będzie z budżetu OWKZ w formie dotacji celowej. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, przyznana na realizację zadań objętych porozumieniem 

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2009 r. wynosi 7505,40 zł (50 % minimalnego wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń). 

3. Strony uzgadniają, iż wysokość dotacji, wskazanej w ust. 2, będzie określana corocznie w drodze 

pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia. Aneks zostanie podpisany po ustaleniu budżetu OWKZ 

po przyjęciu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2, będzie przekazywana transzami na rachunek Powiatu Oleskiego 

w Banku PKO BP S.A. Oddział w Opolu Nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729 co miesiąc. 

5. Dotację należy wykorzystać do 31 grudnia danego roku budżetowego, na który została przyznana. 

6. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpi do 15 stycznia następnego roku po tym, na który 

środki zostały przyznane, na konto Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu w Narodowym 

Banku Polskim O/Opole Nr 94 1010 1401 0048 4822 3000 0000. Od kwoty dotacji zwróconej po 

terminie określonym wyżej, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, 

począwszy od dnia 16 stycznia. 

7. Rozliczenie w zakresie merytorycznym i finansowym przyznanych środków powinno być 

przedłożone OWKZ po zakończeniu roku budżetowego, w terminie do 15 stycznia roku następnego. 

8. Zatwierdzenie przez OWKZ rozliczenia o którym mowa w ust. 4, przedstawionego przez Powiat 

Oleski, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia. 

9. Powiat Oleski jest zobowiązany zgodnie z treścią art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

r. o finansach publicznych do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z 

dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania 



nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez OWKZ, 

wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami 

art. 145 i 146 ustawy finansach publicznych. 

11. W sprawach finansowych nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. 

zm.). 

 

§ 5.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze 

stron, dokonanego w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku działań odnoszących się do zadań, wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, 

wykonywanych niezgodnie z prawem bądź kryteriami celowości, rzetelności i gospodarności, Wojewoda 

Opolski może wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie. 

3. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. 

 

§ 6. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 7. Traci moc porozumienie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę 

Opolskiego Powiatowi Olesno prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, 

należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 28 poz. 935). 

 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Powierzający:        Przejmujący: 

 

Wojewoda Opolski  Starosta 

Ryszard Wilczyński  Jan Kus 

    Wicestarosta 

           Stanisław Belka 

 

 


