
Uchwała Nr 775/XXXI/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje: 

§ 1
W rozumieniu niniejszej uchwały określenie pomnik oznacza każdy obiekt lub 

aranżację przestrzeni, umieszczony w przestrzeni publicznej, zrealizowany w dowolnej 
formie, upamiętniający w szczególności ważne wydarzenia, osoby, idee, z wyłączeniem 
obiektów kultu religijnego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

§ 2
1. Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika na terenie Miasta Lublin może być zgłoszony 

przez każdy z podmiotów, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, zgodnie ze 
Statutem Miasta Lublin. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest do Przewodniczącego Rady Miasta 
Lublin. 

§ 3
Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika na terenie Miasta Lublin zawiera: 
1) projekt uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika wraz z uzasadnieniem; 
2) wskazanie źródeł finansowania pomnika; 
3) propozycję formy pomnika wraz z jego opisem; 
4) propozycję inskrypcji, symboliki lub herbów i ich umiejscowienia na pomniku; 
5) wskazanie proponowanej lokalizacji pomnika na terenie Miasta Lublin. 

§ 4
1. Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika na terenie Miasta Lublin Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin kieruje do zaopiniowania przez Zespół do spraw wznoszenia 
pomników na terenie Miasta Lublin – zwany dalej „Zespołem”. 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności opiniowanie zasadności wzniesienia 
pomnika, jego lokalizacji, formy, inskrypcji i heraldyki. 

3. Opinia Zespołu zawiera ponadto uzasadnienie zasadności odstąpienia od 
przeprowadzenia konkursu, jeżeli Zespół uzna, iż jest to celowe. 

§ 5
Zespół powołuje Prezydent Miasta Lublin, w składzie: 
1) 5 osób wskazanych przez instytucje, organizacje do których statutowych zadań 

należą sprawy z zakresu architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, opieki nad 
zabytkami; 

2) 2 osoby wskazane przez Radę Kultury Przestrzeni Miasta Lublin; 
3) 2 osoby wskazane przez Radę Kultury. 
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§ 6
1. Zespół wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza, który zastępuje 

Przewodniczącego podczas jego nieobecności. 
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi Przewodniczący. 
3. Uchwały Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 
4. Zespół występuje do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin 

w szczególności w sprawach: budownictwa, architektury, planowania oraz ochrony 
zabytków o wyrażenie stanowiska w przedmiocie rozpatrywanego wniosku, w zakresie 
pozostającym w ich kompetencji. 

5. Zespół może występować do instytucji, organizacji i osób fizycznych o opinie w zakresie 
rozpatrywanego wniosku za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta Lublin. 

6. Zespół może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy 
o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje. 

7. Szczegółowy Regulamin pracy Zespołu określa Prezydent Miasta Lublin w drodze 
zarządzenia. 

8. Obsługę techniczną pracy Zespołu zapewnia Wydział Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta Lublin. 

§ 7
Po otrzymaniu opinii Zespołu Przewodniczący Rady Miasta Lublin umieszcza 

w porządku obrad Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika. 

§ 8
1. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w § 9 wybór projektu pomnika następuje 

w drodze konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Miasta Lublin podejmując uchwałę 

w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika może odstąpić od wyboru projektu pomnika 
w drodze konkursu. 

3. Wybrany projekt pomnika podlega publicznej prezentacji. 

§ 9
1. Prezydent Miasta Lublin po uzyskaniu wymaganych w tym zakresie opinii i uzgodnień 

przedkłada Radzie Miasta Lublin stosowny projekt uchwały w sprawie wzniesienia 
pomnika, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunkiem przedłożenia Radzie Miasta Lublin projektu uchwały w sprawie wzniesienia 
pomnika, o którym mowa w ust. 1, jest zabezpieczenie środków na jego realizację, 
zgodnie ze wskazanym we wniosku źródłem finansowania. 

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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