
ZARZĄDZENIE NR M O  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia < @  W > Q . j C L  2018 r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków
we Wrocławiu

Na podstawie art. 105 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1) oraz art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 197 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Wojewoda Dolnośląski

W porozumieniu

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Warszawa, dnia i C J  t o i Q . j ' Q  2018 r.

up. MINISTRA KULTURY 
ICTWA NARODOWEGO 

STANU 
ZABYTKÓW

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 2! 9, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 
Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. N r 171, 
poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.





Załącznik , ,  0
do zarządzeń ia Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia ...d D ł.fiy '-

STATUT 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

we Wrocławiu

§ 1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, zwany dalej „Urzędem”, jest 
aparatem pomocniczym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego 
dalej „Wojewódzkim Konserwatorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. Urząd jest jednostką budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej 
w województwie dolnośląskim, podlegającą zwierzchnictwu Wojewody Dolnośląskiego.

§3.1. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2178, z późn.zm.) oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa i niniejszego statutu.
2. Siedzibą Urzędu jest miasto Wrocław.
3. Obszarem działania Urzędu jest województwo dolnośląskie.

§4.1. Urząd obsługuje Wojewódzkiego Konserwatora wykonującego -  w imieniu Wojewody 
Dolnośląskiego -  zadania w zakresie ochrony zabytków, określone w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych.
2. Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kieruje bezpośrednio 
załatwianiem spraw z powierzonego mu zakresu działania, a w czasie nieobecności 
Wojewódzkiego Konserwatora pełni jego obowiązki.

§ 5. Urzędem kieruje Wojewódzki Konserwator, który wykonuje zadania dyrektora 
generalnego przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.).

§ 6.1. W ramach Urzędu działają następujące Delegatury:
1) Delegatura w Jeleniej Górze, obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: 

bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki oraz 
miasto na prawach powiatu Jelenia Góra;

2) Delegatura w Legnicy, obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: głogowski, 
jaworski, legnicki, lubiński, polko wieki, złotoryj ski oraz miasto na prawach powiatu 
Legnica;

3) Delegatura w Wałbrzychu, obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: 
dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto na prawach 
powiatu Wałbrzych.

2. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, kierują kierownicy.
3. Przy Wojewódzkim Konserwatorze działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków.

§ 7. Generalny Konserwator Zabytków nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność 
Wojewódzkiego Konserwatora.



§ 9.1. W Urzędzie utworzone są stanowiska i wydziały, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony 
zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706).
2. Szczegółowy zakres zadań, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 8. Wojewódzki Konserwator jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.


