UCHWAŁA NR PR.0007.171.2014
RADY 1VHASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Opield nad Zabytkami
Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity
z 2013 r., poz. 594 z pó źniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzą dzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 z pó źniejszymi zmianami), w związku
z art. 87 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 z pó ź niejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii ś ląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
1. Przyj ąć Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwa ły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyticów i opiece nad zabytkami Prezydent
Miasta sporządza na olcres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami maj ący na celu w szczególno ści włączenie
problemów ochrony zabytków do systemu zadni strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków, podejmowanie
działań zwiększaj ących atrakcyjno ść zabytków dla potrzeb spo łecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz
wspieranie inicjatyw sprzyjaj ących wzrostowi środków finansowych na opiek ę nad zabytkami a tak że określenie
warunków wspó łpracy z wła.ścicielami zabytków, eliminuj ących sytuacje konfliktowe zwi ązane z wykorzystaniem
tych zabytków.
Przygotowanie niniejszego programu zosta ł o poprzedzone stworzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Ruda Sląska co pozwolił o na zidentytikowaniewszystkich zabyticowych obiektów z terenu Miasta.
Z realizacji Programu Prezydent Miasta b ę dzie sporządzał co 2 lata sprawozdania, które b ędą przedstawiane
Radzie Miasta.
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