
Zarządzenie Nr..Ć&./2017 

Starosty Łowickiego 

z dn ia.:listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wzorów listy społecznych opiekunów zabytków, legitymacji, 
zaświadczenia wydawanych społecznym opiekunom zabytków oraz zasad postępowania 
w przypadku odwołaniu społecznych opiekunów zabytków

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustaw}' z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 103 ust. 1 i art. 105 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 1446; z 2015 r. 
poz. 1505; z 2016 r. poz. 1330. 1887, 1948; z 2017 r. poz. 60, 1086, 1595) zarządzam, 
co następuje:

§1.1. Ustalam wzory:

1) listy społecznych opiekunów zabytków, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 
do zarządzenia;

2) legitymacji społecznego opiekuna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 
do zarządzenia;

3) zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Numerację na liście społecznych opiekunów zabytków rozpoczyna się od numeru 1.

3. Lista społecznych opiekunów zabytków może obejmować okres dłuższy niż jeden rok.

4. Opis legitymacji:

1) rozmiar legitymacji: szerokość: 14 cm; wysokość: 10 cm:

2) kształt legitymacji: książeczka;

3) okładka: karton wizytówkowy, w kolorze białym z nadrukiem herbu Powiatu 
Łowickiego w kolorze na stronie tytułowej;

4) środek legitymacji: wydruk na białym papierze wg wzoru określonego 
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

5. Numerację legitymacji nadaje się zgodnie z kolejnym numerem z listy społecznych 
opiekunów zabytków, łamanym przez rok, w którym ustanowiono społecznego opiekuna 
zabytków.

6. Numerację zaświadczeń nadaje się zgodnie z numerem z listy społecznych opiekunów 
zabytków, łamanym przez rok. w którym ustanowiono społecznego opiekuna zabytków.

7. Na zaświadczeniu wpisuje się numer łamany przez rok, w którym ustanowiono 
społecznego opiekuna zabytków.



§2. 1. W przypadku odwołania społeczny opiekun zabytków zobowiązany jest do złożenia w 
Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu legitymacji lub 
zaświadczenia o nadaniu uprawnień w celu naniesienia adnotacji o odwołaniu go z pełnionej 
funkcji.

2. Adnotację zawierającą informację o podstawie i dacie odwołania społecznego opiekuna 
zabytków umieszcza się w prawym dolnym rogu legitymacji lub zaświadczenia.

3. W przypadku utraty, w szczególności kradzieży lub zagubienia albo zniszczenia 
legitymacji lub zaświadczenia o nadaniu uprawnień, z chwilą odwołania społeczny opiekun 
zabytków, zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 
stosownego oświadczenia wskazującego datę i okoliczności zagubienia albo zniszczenia 
legitymacji lub zaświadczenia.

§3. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków należy 
do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem..i-3.listopada 2017 roku.
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr $2/2017 

Starosty Łowickiego 
z d n ia .lis topada  2017 r.

WZÓR

LISTA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW

Lp. Imię i nazwisko osoby 
fizycznej/nazwa 
osoby prawnej 
lub jednostki 

organizacyjnej 
nieposiadająccj 

osobowości prawnej

Miejsce
zamieszkania osoby 

fizyczn cj/siedzi ba 
osoby prawnej 
lub jednostki 

organizacyjnej 
nieposiadająccj 

osobowości prawnej

Data
ustanowienia 
społecznego 

opiekli na 
zabytków

Nr legitymacji 
społecznego 

opiekli na 
zabytków/ 

Nr
zaświadczenia 

o nadaniu 
uprawnień 

społecznego 
opiekuna 
zabytków

Uwagi

1.

2.

nJ).

4.

5.

6.



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr

55.12017
Starosty Łowickiego 

z dnia .{“•’.listopada 2017 r.

W Z Ó R

LEGITYMACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW

Legitymacja Nr
Społecznego Opiekuna Zabytków

S TA R O S TA  Ł O W IC K I

miejsce na zdjęcie

(podpis posiadacza dokumentu)
Dane społecznego opiekuna zabytków:

imię

nazwisko

miejsce zamieszkania

P O U C Z E N IE
N a podstaw ie  art. 104 ustaw y z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami 
spo łeczny  op iekun  zaby tków  jest upraw niony  
do pouczania  osób  naruszających przepisy  ustawy 
o ochronie  zaby tków  i opiece nad zabytkami 
na obszarze pow iatu  łowickiego.

¡‘odpis z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego 
osoby upoważnionej do wydania legitymacji

Data i miejscowość wydania legitymacji



STAROSTA ŁOWICKI

Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr fti/2017 

Starosty Łowickiego 
z dnia/iil istopada 2017 r.

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR 
O NADANIU UPRAWNIEŃ SPOŁECZNEGO 

OPIEKUNA ZABYTKÓW

miejscowość i data wydania zaświadczenia

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm. ) zaświadcza się, 
że osobie prawnej/jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej*

nazwa

z siedzibą.......................................................................................................................

nadano na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawnienia 
społecznego opiekuna zabytków na obszarze powiatu łowickiego.

podpis z podaniem imienia, nazwiska 
i stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania zaświadczenia

POUCZENIE

N a podstawie art. 104 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie  zaby tków  i opiece nad zabytkam i 
społeczny opiekun zabytków  jest upraw niony  do pouczania  osób  naruszających przepisy  ustawy o ochronie  
zabytków  i opiece nad zabytkam i na obszarze powiatu łowickiego.

* niepotrzebne skreślić


