
          PROJEKT  
UCHWAŁA NR …./..../2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ……………. 2015 r. 

 
 

w sprawie przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw   
z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.1318; z 2014 r. poz. 1072) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie spraw  z zakresu administracji rządowej należących 
do właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zgodnie z projektem porozumienia stanowiącym załącznik nr 1  
do niniejszej uchwały, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397)  
i z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 627 z późn. zm.).  
 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do podpisania w imieniu Miasta 
Podkowa Leśna porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Podkowa Leśna, 
którego projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 

Maria Przybylska 
/-/ 

Radca prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw   

z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
 

Z uwagi na wpis Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna do rejestru zabytków, o zezwolenie 
na wycięcie drzew i krzewów oraz ich pielęgnację na działkach parkowo – ogrodowych trzeba 
się ubiegać u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Procedura ta powoduje 
wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie zgody. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
z prośbą o powierzenie, w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu zieleni będących 
we właściwości Konserwatora naszemu miastu. 
 
Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 ) można zawrzeć porozumienie 
dotyczące powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu 
właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczących zieleni znajdującej się na terenach 
zabytkowych położonych w granicach miasta Podkowa Leśna). Na realizację zadań 
przekazanych porozumieniem otrzymamy środki finansowe, których wysokość  zadań będą 
ustalane corocznie, w drodze aneksu do porozumienia. 
 
Ustanowienie stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków bezpośrednio w strukturze 
organizacyjnej naszego urzędu oraz prowadzenie spraw z zakresu zieleni bezpośrednio  
w Podkowie Leśnej znacząco ułatwi mieszkańcom załatwianie tych spraw.  
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowa Leśna 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                                           
 


