
ANEKS

z dnia 20 stycznia 2015 r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu 
właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zawarty pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez 

Prezydenta Miasta Zielona Góra

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 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) oraz uchwały nr XV/185/07 Rady 
Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
dotyczącego powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 
Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustala się, 
co następuje:

§ 1. W porozumieniu zawartym dnia 15 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem 
Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie powierzenia Miastu Zielona 
Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a.  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków może, w stosunku do zabytków, o których mowa 
w § 1, podejmować czynności kontrolne, wynikające z art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli będzie to konieczne ze względu na szczególną wagę sprawy.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.  Niniejsze porozumienie nie obejmuje spraw wymienionych w § 3 porozumienia, dotyczących:

1) inwestycji własnych Miasta Zielona Góra;

2) zabytków stanowiących mienie Miasta Zielona Góra, z wyjątkiem wydawania decyzji, postanowień 
i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m. in. Miasto Zielona Góra;

3) rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji 
administracyjnych w tym zakresie;

4) badań archeologicznych oraz wydawania pozwoleń i uzgodnień dotyczących zabytków 
archeologicznych wpisanych do rejestru;

5) pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, a także na wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do 
spółek;

6) zabytków nieruchomych sakralnych i ich ruin wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz 
zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne;
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7) zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (zamki, dwory, 
pałace, parki, aleje, folwarki);

8) kurhanów;

9) dzwonnic;

10) ratuszy i obwarowań miejskich;

11) zabytków ruchomych;

12) opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby Miasta Zielona Góra, w tym 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.”;

3) w § 3 w pkt 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)  wydawanie decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji ostatecznych wydanych przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wznawianie postepowania w sprawach, w których 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję jako organ drugiej instancji.”.

§ 2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

§ 3. Postępowania wszczęte przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezakończone 
przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, 
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany 
siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1023), dotyczące terenu wskazanego w § 1 tego rozporządzenia, będą 
kontynuowane przez Miasto Zielona Góra.

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.  

 

Prezydent Miasta Zielona 
Góra

Janusz Kubicki

wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
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