
Projekt

z dnia  5 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

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

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta 
Szczecin aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji 
administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1802 oraz 2015 r. poz. 2257).

2. Tekst projektu aneksu do porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/243/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim 
a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. z sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz 
wydawania decyzji administracyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2019 r.

Aneks Nr 2/2019 z dnia …….

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 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.), w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Uchwały Nr …z dnia …… 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 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania 
decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2012 r., poz. 1802 oraz 
z 2015 r. poz. 2257), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 w pkt 1 lit. h tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru, z wyłączeniem prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu, nasadzeń i pielęgnacji oraz 
rewaloryzacji układów zieleni na terenie nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, 
ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 1),”;

2) § 1 pkt 1 w lit. h tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:

„- umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń 
reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz napisów, z zastrzeżeniem 
art. 12 ust. 1 (art. 36 ust. 1 pkt. 10),”;

3) § 1 w pkt 1 lit. h tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 
zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą 
zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 11),”;

4) § 1w pkt 2 dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) wydawanie decyzji:

- nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu 
wykonania tych czynności (art. 44 ust. 1 pkt 1),

- nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych badań, prac robót lub innych 
działań przy zabytku (art. 44 ust. 1 pkt 2),

- nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, 
robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, 
wskazując termin wykonania tych czynności (art. 44 ust. 1 pkt 3),

- zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań (art. 44 ust. 1 pkt 4),”;

5) w paragrafie 1 pkt 2) dodaje się lit. l) w brzmieniu:
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„l) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wydawanie decyzji 
w tych sprawach, w przypadku:

- uniemożliwiania lub utrudniania dostępu do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującemu 
uprawnienia wynikające z ustawy (art. 107c),

- podejmowania działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy bez wymaganego pozwolenia lub 
w sposób niezgodny z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu (art. 107d),

- nie wykonywania wbrew obowiązkowi zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1. 
(art. 107e),”;

6) w § 3 uchyla się pkt 3 porozumienia;

7) w § 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) budynek usytuowany przy Wałach Chrobrego 4, ob. siedziba        Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, wraz z terenem nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 9 z obr. 1029.”;

8) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji 
i postanowień wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie niniejszego porozumienia oraz 
wydawanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438).”;

§ 2. Aneks sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Prezydenta 
Miasta Szczecin oraz trzy egzemplarze dla Wojewody Zachodniopomorskiego.

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1595) z dniem 1 stycznia 2018 r.
wprowadzone zostały do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m.in. przepisy
dotyczące pieniężnych kar administracyjnych przekazywanych na konto utworzonego Narodowego
Funduszu Ochrony Zabytków. Ustawodawca określił, iż wierzycielem należności z tytułu
administracyjnych kar pieniężnych, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, jest organ właściwy do nałożenia kary. Zgodnie z art. 107d ust. 5 karę pieniężną,
określoną w tym przepisie nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał
pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia. Aktualnie w związku z zawarciem
porozumienia powyższe kompetencje (do wydawania pozwoleń) na obszarze Miasta Szczecina
przysługują Prezydentowi. Analogiczne zapisy znajdują się w art. 107c oraz 107e ustawy.

Ponadto wprowadza się dodatkową zmianę przywracającą kompetencję wojewódzkiego konserwatora
zabytków w sprawie prowadzenia spraw i wydawania decyzji dla nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków usytuowanej przy ul. Wały Chrobrego 4, co w dużym stopniu usprawni działania
prowadzone w zabytkowym obiekcie.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podpisania niniejszego aneksu.

W załączniku do uchwały Nr VIII/243/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgodny na zawarcie aneksu do porozumienia, w treści aneksu wkradły się omyłki
dotyczące redakcji aktu prawnego, stąd zachodzi konieczność jednoczesnego uchylenia tej uchwały.
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