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pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes a Burmistrzem Miasta Chełmna Mariuszem
Kędzierskim
w sprawie powierzenia Gminie Miasta Chełmno prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) strony zawierają
porozumienie następującej treści:
§ 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków - powierza, a Burmistrz Miasta Chełmna przyjmuje prowadzenie w granicach administracyjnych
Chełmna niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz dokonywanie
uzgodnień określonych w:
1. ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.) dotyczących:
1) przedstawiania na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich – art. 27
ustawy;
2) nakazania właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy
zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku udostępnienia
przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań – art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 2
ustawy;
3) w przypadku konieczności wydania decyzji nakazującej dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie
badań archeologicznych w niezbędnym zakresie (art. 32 ust 5 pkt 3) Miejski Konserwator Zabytków
przekazuje sprawę Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków – art. 32 ust. 3
i 4 ustawy;
4) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy – art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy;
5) nakazania wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do
rejestru zabytków – art. 46 ustawy;
6) art. 36 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12, ust. 3 i 4 ustawy z wyłączeniem spraw dotyczących zabytków sakralnych
stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych, zabytków, do których tytuł prawny
wynikający z prawa własności (z wyłączeniem wieczystego użytkowania i współwłasności) przysługuje
jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym i Skarbowi Państwa oraz
zabytków archeologicznych i poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych w tym
zabytków archeologicznych:
a) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków – art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy,
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b) wykonywania robót budowlanych w otoczeniu zabytku – art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) prowadzenia badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków – art. 36 ust. 1 pkt 3
ustawy,
d) prowadzenia badań architektonicznych, zabytku wpisanego do rejestru zabytków – art. 36 ust. 1 pkt 4
ustawy,
e) przemieszczania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków – art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy,
f) trwałego przeniesienia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem
ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje – art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy,
g) zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego
zabytku – art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy,
h) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy – art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy,
i) podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany
wyglądu zabytku wpisanego do rejestru – art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy,
i) określania w pozwoleniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 a-i warunków zapobiegających
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku – art. 36 ust. 3 ustawy,
k) nakładania obowiązku przeprowadzenia niezbędnych badań konserwatorskich i architektonicznych
przed wydaniem pozwolenia w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6 e, g, i – art. 36 ust. 4 ustawy;
2. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717),
dotyczących:
1) uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów
i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków
archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków – art. 53
ust. 4 pkt 2 ustawy;
2) uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami
ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form
zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków – art. 53 ust. 4 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1
ustawy;
3) uzgadniania i opiniowania robót budowlanych na obszarach wyznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego, dla których określono obowiązek uzgadniania i opiniowania z Kujawsko-Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy;
3. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
dotyczących:
1) wydawania pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem zabytków sakralnych stanowiących własność kościołów
i związków wyznaniowych, zabytków, do których tytuł prawny wynikający z prawa własności
(z wyłączeniem wieczystego użytkowania i współwłasności) przysługuje jednostkom samorządu
terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym i Skarbowi Państwa oraz zabytków archeologicznych –
art. 39 ust. 1;
2) uzgadniania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do
rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obszarów niewpisanych do rejestru
zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków – art. 39 ust. 3 ustawy.
3) uzgadniania inwestycji wymagających zgłoszenia robót budowlanych – art. 30 ust. 2.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 2. Powierzeniu nie podlegają sprawy ochrony zabytków w zakresie:
prowadzenia rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenia dokumentacji w tym zakresie;
spraw dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem określonych w § 1 ust. 1
pkt 4 i 6;
ochrony zabytków ruchomych niewpisanych do rejestru zabytków;
ochrony zabytków archeologicznych;
zabytkowych form zaprojektowanej zieleni;
wywozu zabytków za granicę;
planowania przestrzennego;
dokonywania podziałów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
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9) sprzedaży, zamiany, dzierżawy lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także
wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek.
§ 3.1. Do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, uzgodnień i zaświadczeń w zakresie
kompetencji i zadań określonych w § 1 właściwy jest Burmistrz Miasta Chełmna.
2. Zadania i kompetencje przekazane niniejszym porozumieniem wykonywać będzie Miejski Konserwator
Zabytków działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna, który powinien spełniać wymogi określone
w art. 91 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.). Zatrudnienie pracownika na tym stanowisku może nastąpić po wyrażeniu przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pisemnej opinii w terminie czternastu dni od
daty wyłonienia kandydata.
3. Środki finansowe związane z działalnością Miejskiego Konserwatora Zabytków ponosi Burmistrz Miasta
Chełmna.
4. Organem odwoławczym w sprawach określonych w ust. 1 jest Minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 4. Burmistrz Miasta Chełmna przedkłada Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków półroczne pisemne sprawozdanie z realizacji zadań określonych w niniejszym Porozumieniu – do
15 stycznia i do 15 lipca, a także kopie wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń.
§ 5.1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych niniejszym Porozumieniem zadań
w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego będzie sprawował Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
2. Kontrola będzie prowadzona jako kontrola problemowa w I kwartale każdego roku i obejmować będzie
zadania wykonywane w poprzednim roku kalendarzowym.
3. W przypadku konieczności zbadania określonych zagadnień Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.
a) w ramach realizacji kontroli, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu mają prawo wglądu do akt spraw
załatwianych na podstawie Porozumienia i żądania odpisów i kopii,
b) Miejski Konserwator Zabytków zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do prowadzenia kontroli,
w szczególności niezwłocznie przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz udziela żądanych ustnych
i pisemnych wyjaśnień.
4. Z przeprowadzonej kontroli zostaje sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach protokół,
który podpisują i parafują na każdej stronie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu
przeprowadzający kontrolę z upoważnienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz Miejski Konserwator Zabytków.
5. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymują:
- Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
- Miejski Konserwator Zabytków,
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
- Burmistrz Miasta Chełmna.
6. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków może, w razie potrzeby, wydać zalecenia
pokontrolne oraz wyznaczyć tryb i termin ich wykonania.
§ 6.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski może wypowiedzieć Porozumienie bez terminu wypowiedzenia
w przypadku stwierdzenia niewykonywania powierzonych zadań lub wykonywania ich z naruszeniem prawa.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
przejmuje komisyjnie i protokolarnie sprawy wszczęte i niezakończone.
5. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 7.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 5 miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla:
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- Burmistrza Miasta Chełmna,
- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Burmistrz Miasta
Chełmna
Mariusz Kędzierski

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes

