
 

 

ANEKS NR 6 

zawarty w Lublinie, pomiędzy 

Wojewodą Lubelskim – Przemysławem Czarnkiem 

a Gminą Lublin, reprezentowaną przez 

Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

 

do Porozumienia Nr 140/2012 z dnia 30 marca 2012 r. powierzającego Gminie Lublin 

i przyjęcia przez nią do wykonania prowadzenia spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, 

realizowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki 

nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 1329), zmienionego 

aneksem Nr 1 z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3800), aneksem 

Nr 2 z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 2845), aneksem Nr 3 z dnia 

17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 5240), aneksem Nr 4 z 18 lipca 2016 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3260) oraz aneksem Nr 5 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2017 r.  poz. 5448), zwanego dalej „Porozumieniem” 

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.), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 

z późn. zm.) oraz uchwały Nr 347/XVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego dotyczących ochrony 

i opieki nad zabytkami, strony Aneksu ustalają, co następuje: 

§ 1. W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach określonych w § 

1 ust. 1 niniejszego porozumienia: 

- na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z terenów nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inna 

formą zaprojektowanej zieleni w przypadku gdy drzewa lub krzewy są usuwane w ramach prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych prowadzonych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, 

- na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków 

parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w przypadku gdy usuwanie drzew lub krzewów 

jest prowadzone w ramach innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 

wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, 
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- na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 142) w sposób określony w Rozdziale 4 tej ustawy. 

§ 2. Na podstawie § 4 ust. 2 Porozumienia na realizację powierzonych niniejszym aneksem zadań 

Wojewoda Lubelski przyznaje Gminie Lublin w 2018 r. kwotę dotacji celowej w wysokości 67000,00 

(sześćdziesiąt siedem tysięcy) zł. 

§ 3. Przyznaną kwotę dotacji celowej na realizację powierzonych zadań należy wydatkować zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Aneksu Nr 6. 

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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