
   ZARZĄDZNIE Nr 24/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

    z dnia 9 marca 2016 roku 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 144/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie listy 

społecznych opiekunów oraz wzoru legitymacji wydawanych społecznym opiekunom zabytków 

Na podstawie art. 103 ust. 4 oraz art. 105 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 

lipca 2003r. (Dz. U. 2014.1446 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015.1445 ze zm.) i § 70 pkt. 2 lit. b Uchwały nr 350/2015 Zarządu Powiatu z 

dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

zarządzam, co następuje: 

§1. W Zarządzeniu nr 144/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. zmienia się Załącznik określający 

nowy wzór legitymacji społecznego opiekuna zabytków, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku. 

§2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie. 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia

Nr 24/2016

Starosty Poznańskiego 

   z dnia 9 marca 2016

WZÓR LEGITYMACJI SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW

Legitymacja nr ................. 
Społecznego Opiekuna Zabytków 

(zdjęcie)

imię

nazwisko

miejsce zamieszkania

Społeczny opiekun zabytków jest 

uprawniony do pouczania osób 

naruszających przepisy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (art. 

104 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami) 

podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także 

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania 

legitymacji 

Poznań,
(data wydania legitymacji)

Wymiary legitymacji: 

Wysokość-103 mm 

Szerokość-74 mm 

Kształt legitymacji: 

książeczka 

Okładka: kolor granatowy, karton z herbem Powiatu Poznańskiego 

Środek: na białym papierze wg powyższego wzoru 



 

UZASADNIENIE 

      DO ZARZĄDZENIA Nr 24/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

          z dnia  9 marca 2016 roku 

Wzór legitymacji społecznego opiekuna zabytków uległ zmianie zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. 


