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ANEKS Nr 5
z dnia 22 października 2018 r.
zawarty w Warszawie pomiędzy:
Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą
a
Miastem Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowanym przez Burmistrza Jacka Kowalskiego
do porozumienia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2187 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXIX/343/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Nowy
Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego,
realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków strony Porozumienia ustalają,
co następuje:
§ 1. W Porozumieniu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 1 lit. e tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej
wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),”;
2) § 2 pkt 1 lit. e tiret siódme 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 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12
ust. 1 (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy),”;
3) § 2 pkt 1 lit. e tiret ósme 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 ustawy),”;
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4) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody, polegających na:
- wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),
- ustaleniu odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy w przypadku, o którym mowa w art. 83e ust. 3
ustawy o ochronie przyrody,
- przyjmowaniu zgłoszeń, wzywaniu do uzupełnienia zgłoszeń i wnoszeniu sprzeciwu, wydawaniu
zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, nakładaniu obowiązku od uiszczenia opłat,
udostępnianiu protokołu oględzin, sprawowaniu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody (art. 83f ustawy o ochronie przyrody);
- pobieraniu opłat z tego tytułu i ich umarzaniu bądź przeliczaniu w drodze decyzji (art. 84 ustawy o ochronie
przyrody),
- rozkładaniu na raty i przesunięciu terminu płatności opłat (art. 87 ust. 6 i 7 ustawy o ochronie przyrody)”.
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3.1. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dwa dla Wojewody
Mazowieckiego.
2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Aneks wchodzi w życie w dniem podpisania.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:
Jacek Kowalski

