
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości  

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu 

zawarte w Opolu pomiędzy: 

Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem,  

działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.1)) i 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 z późn. zm.2)) w związku z art. 149 

ust. 1 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  

z późn. zm.3)) 

a 

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim reprezentowanym przez  

Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1) Starosta Małgorzata Tudaj 

2) Wicestarosta Józef Gisman  

na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 814 z późn. zm.4)) oraz uchwały nr X/81/15 Rady Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, 

zwane dalej „porozumieniem”, o następującej treści: 

§ 1.1. Wojewoda Opolski powierza, a Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przyjmuje, prowadzenie 

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 2014 r., poz. 1446  

z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą”:  

                                                      
1) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1960 oraz z 2016 r., poz. 2260 i 1948. 
2) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948. 
3) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191. 
4) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597 i 1948. 
5) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 
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a) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych  

do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

b) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.6)) oraz napisów,  

z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy), 

c) 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 ustawy), 

d) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób 

odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów 

urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru 

(art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

e) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,  

z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań 

przy zabytku albo nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia 

wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami 

określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji zakazującej 

prowadzenia wstrzymanych działań, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie 

wpisanych do rejestru (art. 44 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

f) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie 

terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku  

do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez 

wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu  

i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace 

konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków 

indywidualnie wpisanych do rejestru (art. 45 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz 

art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

g) wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie pozwoleń  

w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych  

w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia 

zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru  

(art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

h) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu  

do rejestru (art. 46 ust. 1 ustawy), 

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

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

pkt 1 i 2 ustawy), 

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

przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy), 

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

prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy), 

                                                      
6) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579. 
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l) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób 

odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 ust. 1 pkt 4 

ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

m) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ, z wyłączeniem zabytków 

wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39 ustawy); 

2) z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.7)): 

a) 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), 

b) uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 

Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków,  

a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(art. 67 ust. 3 ustawy); 

3) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 778 z późn. zm.8)): 

a) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu  

do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy),  

z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

4) z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.9)): 

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

w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy w zw. z art. 217 k.p.a.); 

5) z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397): 

a) przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz  

o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22 ustawy), 

b) dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie opinii 

właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3 ustawy); 

6) uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz 

zmiany funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub objętych ochroną 

konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących zabytków, do których tytuł prawny posiada Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. 

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

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

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. 

                                                      
7) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 961, 1165, 1250 i 2255. 
8) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 
9) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1923. 
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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. 

3. W przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. h porozumienia, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

zawiadomi niezwłocznie OWKZ o podjęciu decyzji wstrzymującej oraz przekaże kopie dokumentów 

prowadzonej sprawy celem wszczęcia postępowania o wpis zabytku do rejestru zabytków. 

§ 4.1. Realizacja przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zadań wskazanych w § 1, porozumienia 

finansowana będzie z budżetu państwa - Wojewody Opolskiego w formie dotacji celowej. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, w 2017 r. wynosi 28 692,00 złotych (dwadzieścia osiem 

tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote). 

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

pisemnego porozumienia zmieniającego. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2, będzie przekazywana w równych miesięcznych transzach na rachunek 

bankowy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Banku PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr 51 1020 

3714 0000 4802 0012 6763, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Kwoty dotacji za styczeń, luty, marzec  

i kwiecień 2017 r. zostaną wypłacone w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie porozumienia. 

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

6. Otrzymana dotacja w części niewykorzystanej w terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega zwrotowi  

do budżetu państwa do 15 stycznia następnego roku po tym, na który dotacja została przyznana, na rachunek 

bankowy Wojewody Opolskiego prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole nr 72 1010 

1401 0006 9322 3000 0000. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym wyżej, będą naliczane 

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, począwszy od dnia 16 stycznia. 

7. Rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski przedłoży OWKZ po zakończeniu danego roku budżetowego, w terminie do 15 stycznia 

roku następnego. 

8. Zatwierdzenia rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 7, przedłożonego przez Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski, OWKZ dokona w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia, niezwłocznie informując o tym 

Wojewodę Opolskiego. 

9. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

10. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych  

na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 prowadzony w Narodowym 

Banku Polskim O/Okręgowy Opole, z adnotacją „zwrot z tytułu ….(z podaniem przyczyny zwrotu)”. 

11. Do zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.10)). 

12. W sprawach finansowych nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

                                                      
10) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191. 
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§ 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 razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających finansowanie realizacji zadań objętych 

porozumieniem, Wojewoda Opolski może je wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku działań związanych z realizację zadań wymienionych w § 1, niniejszego porozumienia, 

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

Opolski może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Zgodną wolą Stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. 

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

porozumienia zmieniającego podpisanego przez obie Strony. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie porozumienia traci moc porozumienie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych 

spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 254). 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 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 

 

Adrian Czubak 

Starosta 

 

Małgorzata Tudaj 

 

 

Wicestarosta 

 

Józef Gisman 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1307


		2017-04-20T12:18:12+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




