
 

 

 
Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz  

wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy 

z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 
z późn.zm.) zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (kolor czerwony) 

 

Rada gminy Podstawa Uwagi 
tworzy park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i 
osadniczej 

Art.16 ust.1 i 
2 

po zasięgnięciu opinii 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, 

ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad 
utworzeniem parku kulturowego,  

Art.16 ust.1a termin składania wniosków 
dotyczących projektu uchwały nie 
krótszy jednak niż 21 dni od dnia 
ogłoszenia. 

może tworzyć  jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem 
kulturowym 

Art.16 ust.4  

tworzy we współdziałaniu z innymi gminami (związkami gmin) park 
kulturowy przekraczający granice gminy  

Art.16 ust.5  

przystępuje do opracowania i uchwalenia planu miejscowego dla 
obszaru parku kulturowego 

Art.16 ust.6; 
Art. 20 

 

przeznacza w budżecie środki na sprawowanie opieki nad zabytkami, w 
tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku będącym własnością gminy 

Art.71 ust.2  

określa w drodze uchwały zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków 

Art.81 ust.1 i 
2 

 

udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w 
gminnej ewidencji zabytków 

Art.81 ust.1 i 
2 

 

prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne uprawnione 
instytucje o udzielonych dotacjach 

Art.82 ust.3  

przyjmuje gminny program opieki nad zabytkami. Art.87 ust.3 po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 

przejmuje w drodze porozumienia zawartego z wojewodą porozumienie 
w sprawie prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, 
w tym wydawanie decyzji administracyjnych 

Art.96 ust.2 na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 

ustanawia wyodrębnione stanowisko gminnego (miejskiego) 
konserwatora zabytków 
 

Art.96 ust.2a  

Burmistrz   
przygotowuje projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego Art.16 ust.1 i 

2 
 

sporządza plan ochrony parku kulturowego Art.16 ust.3 w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków 

przygotowuje akt powołania jednostki organizacyjnej do zarzadzania 
parkiem kulturowym 

Art.16 ust.4  

przygotowuje projekt uchwały w sprawie utworzenia parku 
kulturowego przekraczający granice gminy 

Art.16 ust.5  

przygotowuje projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do planu 
miejscowego dla obszaru parku kulturowego i opracowanie projektu 
tego planu 

Art.16 ust.6  

uwzględnia  ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przy 
sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o 

Art.18 ust.1 i 
2 
Art.19 ust.1 
,1a i 3 

 



ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Art. 20 

uwzględnia  ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przy 
sporządzaniu i aktualizacji uchwały określającej zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń uwzględnia 

Art.19 ust.1b  

uwzględnia  ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przy 
sporządzaniu i aktualizacji w gminnym programie opieki nad zabytkami 

Art.19 ust.2  

prowadzi gminną ewidencję zabytków Art.21; Art.22 
ust.4 i 5; 
Art24 ust.1-3 

 

zagospodarowuje na cele użytkowe zabytek nieruchomy wpisany do 
rejestru 

Art.25 ust.1  

nakłada na nabywcę lub dzierżawcę zabytku nieruchomego 
stanowiącego własność gminy i wpisanego do rejestru obowiązek 
przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac 
konserwatorskich przy tym zabytku 

Art.26 ust.1 i 
2 

 

pozyskuje od wojewódzkiego konserwatora zabytków zalecenia 
konserwatorskie dotyczące zabytku nieruchomego będącego własnością 
gminy 

Art.27  

zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o  
uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku , zagrożeniu 
dla zabytku ,zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego 
,zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku dla zabytków 
wpisanych do rejestru lub znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków  

Art.28 ust.1  

uzgadnia z wojewódzkim konserwatorem zabytków czas badań 
przedmiotu będącego zabytkiem w miejscu, w którym przedmiot ten się 
znajduje 

Art.29 ust.1 i 
ust.4-5 

 

udostępnia zabytek bądź nieruchomość wykonawcy badań w celu ich 
przeprowadzenia 

Art.30 ust.1-3  

występuje do wojewódzkiego konserwatora zabytków o określenie 
zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych w przypadku 
zamiaru realizacji robót budowlanych lub ziemnych  

 przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru lub objętym 
ochroną konserwatorską na 
podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego lub znajdującym się 
w ewidencji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na terenie, 
na którym znajdują się zabytki 
archeologiczne, co doprowadzić 
może do przekształcenia lub 
zniszczenia zabytku 
archeologicznego 

przyjmuje zawiadomienia o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

Art.32 ust.1 
pkt 3 i ust.10 

 

przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte 
zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

Art.32 ust.2 i 
ust.10 

niezwłocznie, nie dłużej niż w 
terminie 3 dni 

przyjmuje zawiadomienia o znalezieniu tego przedmiotu co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym 

Art.33 ust.1 i 
ust.4 

 

przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte 
zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym 

Art.33 ust.2 i 
ust.4 

niezwłocznie, nie dłużej niż w 
terminie 3 dni 

występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 

Art.36 ust.1 i 
ust.6 
Art.36a ust.1-
2; Art.37 
ust.1; 
37a-e 

 

sprawuje opiekę nad zabytkami, w tym finansuje prac konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

Art.71 ust.2  

może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

Art.73  



prowadzi czynności związane z dotacjami na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru 

Art.82  

wnioskuje do Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego o dotację na prace archeologiczne 

Art.82a ust.1  

wnioskuje do Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego o dotację na wyposażenie pomieszczenia, w 
którym zabytek ten będzie przechowywany, w zabezpieczenia 
techniczne 

Art.83a ust.1  

sporządza gminny program opieki nad zabytkami. Art.87 ust.1 na okres 4 lat 

sporządza sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad 
zabytkami 

Art.87 ust.5 co 2 lata przedstawia radzie 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 


