ZARZĄDZENIE NR 230/B/2019
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Strzegom.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej,
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661), zarządza się co następuje:
§ 1. W Załączniku do zarządzenia Nr 285/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 listopada
2017 roku: Wykaz kart adresowych zabytków nieruchomych położonych na terenie miasta Strzegom
i Gminy Strzegom oraz wykaz kart adresowych archeologicznych zabytków nieruchomych położonych na
terenie Gminy Strzegom, w ust. 2 Wykaz kart adresowych zabytków nieruchomych położonych na terenie
miasta Strzegom, w tabeli l. p. 9 otrzymuje brzmienie:
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia NR 230/B/2019 r.
Burmistrza Strzegomia
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy
Strzegom
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków, w której powinny być
ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wpisy
dokonywane w gminnej ewidencji zabytków podlegają uzgodnieniom konserwatorskim.
Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w dniu
26.07.2019 r. do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem A/6145, wpisany
został cmentarz żydowski w Strzegomiu, przy ul. Świętej Jadwigi, dz. Nr 877, AM-26, obr. 0003
Śródmieście, w granicach działki
W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.
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