
 
Aneks Nr 1/15 

z dnia 5 maja 2015 r. 

do porozumienia zawartego 

pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. 

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

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 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 2014 r., poz. 1446, tekst jednolity), 

oraz art. 30 ust. 1 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 

1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, tekst jednolity) i uchwały z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr VII/116/15 

Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy 

Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie 

powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych, strony porozumienia 

ustalają, co następuje: 

§ 1. W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w paragrafie 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) uzgadnianie ekspertyz dotyczących odstępstw, zgodnie z § 2 ust. 2 i 4 rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).”; 

2) w paragrafie 3: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni wymienione w art. 6 ust. 1 

pkt 1 lit f, lit. g. ustawy o której mowa w § 1 porozumienia w zakresie obejmującym nasadzenia, 

wycinkę i pielęgnację zieleni oraz rewaloryzację układów zieleni”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) obiekty wpisane do rejestru zabytków, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin, będące 

w posiadaniu podmiotów nie posiadających osobowości prawnej dla czynności wynikających 

z art. 27, art. 36 oraz art. art. 38-50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, tekst jednolity).”; 

3) w paragrafie 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie obowiązków wynikających z ostatecz-

nych decyzji i postanowień wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie niniej-

szego porozumienia oraz wydawanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, tekst jednolity).”; 
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4) paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabyt-

ków lub upoważnieni pracownicy mają prawo kontroli spraw załatwianych na podstawie poro-

zumienia. 

2. W ramach prowadzonej kontroli Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabyt-

ków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-

ków w Szczecinie mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie niniejszego po-

rozumienia. Miejski Konserwator Zabytków zobowiązany jest zapewnić kontrolującym warunki 

niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane do-

kumenty i materiały oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

3. Protokół z przeprowadzonej kontroli oraz zalecenia pokontrolne Zachodniopomorski Wo-

jewódzki Konserwator Zabytków przekazuje Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Szcze-

cinie oraz Prezydentowi Miasta Szczecin. 

4. Miejski Konserwator Zabytków będzie przekazywał Zachodniopomorskiemu Wojewódz-

kiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdanie ze swojej działalności według wzoru przekaza-

nego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

5. Sprawozdania półroczne i roczne będą przekazywane do 20 dnia miesiąca następującego 

po zakończeniu każdego półrocza i roku kalendarzowego podając w zestawieniu tabelarycznym: 

ilości wydanych decyzji, postanowień, wniesionych odwołań i zażaleń skierowanych do II in-

stancji, ilości przeprowadzonych kontroli zabytków. 

6. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie przekazywał Miejskie-

mu Konserwatorowi Zabytków do wiadomości wydawane, dla terenu Gminy Miasto Szczecin, 

decyzje i postanowienia, oraz zalecenia pokontrolne dotyczące zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków.”; 

5) w paragrafie 8 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

„4. W razie rozwiązania porozumienia, Prezydent: 

a) sporządza i doręcza Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 

w Szczecinie wykaz spraw wraz z niezbędną dokumentacją będących w toku, w terminie 

jednego tygodnia od dnia rozwiązania niniejszego porozumienia w formie protokołu 

zdawczo odbiorczego, 

b) sporządza i przekazuje ZWKZ wykaz spraw z ostatnich pięciu lat ostatecznie zakończo-

nych a zarchiwizowanych przez Prezydenta.”. 

§ 2. Aneks sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Prezy-

denta Miasta Szczecin oraz trzy egzemplarze dla Wojewody Zachodniopomorskiego. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

wz. Wojewody Zachodniopomorskiego 

Wicewojewoda Zachodniopomorski 

 

Ryszard Mićko 

Prezydent Miasta 

 

Piotr Krzystek 
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