
PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………/…………/22

Rady Miasta Milanówka

z dnia  ………………  2022 roku

w sprawie:  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta

Milanówka na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 840 ze zm.)  – Rada Miasta

Milanówka

u c h w a l a ,

co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-

2025 zaopiniowany pozytywnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

     Wiceprzewodnicząca
 Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 710 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek sporządzenia Gminnego programu opieki
nad zabytkami uchwalanego przez Radę Miasta na okres 4 lat. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami gminny program opieki nad zabytkami opracowuje się na okres 4 lat.
Program opieki nad zabytkami ma na celu:
- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-2025 uzyskał
wymaganą prawem opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlega
przyjęciu przez Radę Gminy.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

opr. K. Królikowska


