
Uchwała nr 1721/267/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 października 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad 

zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 

87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 710 i 954) oraz § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami województwa (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987) – uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. Poddaje się konsultacjom społecznym z mieszkańcami województwa mazowieckiego 

oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt „Programu opieki nad 

zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025”, zwany dalej „projektem”,  

w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 do uchwały.  

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag do projektu, które zostaną 

wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji dokumentu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r.  

4. Konsultacje przeprowadza się w formie opublikowania projektu na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl oraz na stronie Samorządowego 

Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konsultacje”. 

5. Opinie i uwagi do projektu należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik  

nr 2 do uchwały, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

dziedzictwo@mazovia.pl. 

6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Kultury, 

Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie.   

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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