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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie porozumienia o powierzeniu przez Wojewodę 

Podkarpackiego prowadzenia na obszarze Miasta Krosna niektórych 
zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Na podstawie art. 96 ust. 5 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 poz. 710 z późn. zm.) w związku z art. 
8 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Dyrektora Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie porozumienia o powierzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego 
prowadzenia na obszarze Miasta Krosna niektórych zadań z zakresu 
właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zakresu ochrony 
zabytków nieruchomych, w tym wydawanie decyzji i postanowień. 

§ 2. W ramach powierzonego niniejszym porozumieniem zadania, do 
zakresu działania Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie należy wydawanie 
pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie umieszczania na 
zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz 
napisów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie porozumienia o powierzeniu przez Wojewodę 
Podkarpackiego prowadzenia na obszarze Miasta Krosna niektórych zadań  

z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Muzeum Rzemiosła w Krośnie 

utworzone zostanie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, które realizować będzie 

zadania Gminy w zakresie ochrony zabytków. Zakres i sposób prowadzenia spraw  

określać będzie treść porozumienia, które zostanie zawarte z Wojewodą 

Podkarpackim.  

Obecnie obowiązuje Porozumienie z dnia 20 lutego 2012 r. zawarte pomiędzy: 

Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Krosna w sprawie powierzenia 

prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach powierzonego niniejszym 

porozumieniem zadania, do zakresu działania Prezydenta Miasta Krosna należy 

wydawanie pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie umieszczania na 

zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.  

Zadanie realizowane jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego  

w imieniu Prezydenta Miasta Krosna.  

Na podstawie art. 96 ust. 3 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2021 poz. 710 z późn. zm.) Wojewoda, na wniosek 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, może powierzyć, w drodze porozumienia, 

prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych, kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad 

zabytkami.  

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest wyspecjalizowaną jednostką kultury 

zajmującą się sprawami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W Muzeum zgodnie 

z nowym regulaminem organizacyjnym utworzone zostanie Biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytków, gdzie przekazane zostaną wszystkie zadania własne Gminy 

w zakresie opieki nad zabytkami, jednocześnie placówka zostanie ustanowiona 

jednostką organizacyjną zarządzającą Parkiem Kulturowym. Przeniesienie dotychczas 

prowadzonych zadań rządowych z zakresu właściwości Wojewódzkiego 
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Konserwatora Zabytków i realizacja ich wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu opieki 

nad zabytkami będącymi w strukturze organizacyjnej Muzeum zapewniającego mocne 

zaplecze merytoryczne i kadrowe, będzie najbardziej efektywnym rozwiązaniem 

dotyczącym realizowania działań na rzecz ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego 

czy tożsamości miasta Krosna. 
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