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Zagadnienia wstępne  

Kwestie prawne, procedury 



Podstawa prawna 
• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t. j. 

Dz. 2014 poz.1446 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 poz. 
1265) 

• Oczywiście: Kodeks Postępowania Administracyjnego 

• Inne ustawy 



Definicja zabytku 

Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części 
lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z 
jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w 
interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową; 



Rodzaje zabytków 



Zabytek nieruchomy 
Nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości; 
 
Bez względu na stan zachowania podlegają ochronie zabytki 
będące: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, 
ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i 
budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami 
techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 
zakładami przemysłowymi, cmentarzami,  parkami, ogrodami i 
innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami 
upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 
wybitnych osobistości lub instytucji; 
 



Zabytek ruchomy  
Rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych. 

W szczególności będące: dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła 
artystycznego i sztuki użytkowej,  kolekcjami stanowiącymi zbiory 
przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji 
osób, które tworzyły te kolekcje, numizmatami oraz pamiątkami 
historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, 
odznakami, medalami i orderami, wytworami techniki, a zwłaszcza 
urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami 
świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i 
nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju 
cywilizacyjnego, materiałami bibliotecznymi, instrumentami 
muzycznymi, wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi 
obiektami etnograficznymi, przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia 
historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji 



Zabytek archeologiczny 
Zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 
lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 
człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i 
znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo 
zabytek ruchomy, będący tym wytworem;  

Będące  w szczególności: pozostałościami terenowymi 
pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, 
kurhanami, reliktami działalności gospodarczej, religijnej i 
artystycznej. 

 

 



Zabytki niematerialne 
Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 roku, w Polsce Konwencja weszła w życie 
 16 sierpnia 2011 roku 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to praktyki, wyobrażenia, 
przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi 
instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które 
wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za 
część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest 
stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, 
oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie 
tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej 
kreatywności 

 



Formy ochrony konserwatorskiej 
• wpis do rejestru zabytków 

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa 

• uznanie za pomnik historii 

• utworzenie parku kulturowego 

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.  

 



Formy ochrony konserwatorskiej 
 

 

  

 Ewidencje zabytków: 

• gminna,  

• wojewódzka,  

• krajowa 

 

Programy opieki nad 
zabytkami 

• gminny,  

• powiatowy,  

• wojewódzki  

 

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
na lata 2014-17 (Rada Ministrów) 



Obowiązki właściciela czyli 
opieka nad zabytkami 
• naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

• prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku; 

• zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w 
jak najlepszym stanie; 

• korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe 
zachowanie jego wartości; 

• popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz 
jego znaczeniu dla historii i kultury. 

 

 



Zadania  służb konserwatorskich 
czyli ochrona zabytków 
• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie; 

• zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 
wartości zabytków; 

• udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

• przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 
zabytków za granicę; 

• kontrola stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

• uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 
środowiska 



Co wymaga pozwolenia art. 36 

Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:  

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;  

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;  

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;  

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do 
rejestru;  

5) prowadzenie badań archeologicznych;  

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  

7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z 
naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek 
ten się znajduje;  

8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  



Co wymaga pozwolenia c.d. art. 36 

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu 
korzystania z tego zabytku; 

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń 
technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w 
rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199, 443 i 774) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;  

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do 
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do 
rejestru;  

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym 
zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń 
elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.  



Nowa funkcja zabytku art. 25 

 1. Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 
wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:  

• dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku 
nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej 
funkcji i wartości tego zabytku;  

• uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac 
konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich 
prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i 
technologie;  

• uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu 
zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego 
korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.  

2. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator 
zabytków jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub 
posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację tego 
zabytku oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji.   



Prawo budowlane art. 39  
1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, 
wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków 
może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 
działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.  

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru 
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno- -
budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których 
mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w 
tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku 
rozwiązań projektowych.  



Zalecenia konserwatorskie art. 27  

Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku 
wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w 
formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, 
określające sposób korzystania z zabytku, jego 
zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a 
także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być 
wprowadzone w tym zabytku.  



Planowanie przestrzenne 
• Plany zagospodarowania 

• Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, 
decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzje o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

• Studium zagospodarowania 

• Strategie 

Gminny program opieki nad zabytkami 



Archeologia art. 31 

1a. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:  

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym 
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 
albo 

2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na 
którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub 
zniszczenia zabytku archeologicznego  

– jest obowiązana (…) pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli 
przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.  

2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala 
wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek 
archeologiczny.  

3. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1, podlega po ich zakończeniu 
nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.  

 



Prowadzenie prac w zabytku art. 37 a-h 

Kwalifikacje do kierowania: 

• pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub 
badaniami konserwatorskimi 

• pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, 
prowadzonymi przy zabytkach będących parkami albo 
innego rodzaju zorganizowaną 

• robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski 
wykonuje,  

• badaniami architektonicznymi, 

• badaniami archeologicznymi 

oraz sposób potwierdzenia tych kwalifikacji 



Warsztat – 
przygotowanie 
inwestycji 
Jak przeprowadzić remont tego zabytku krok po kroku? 



Obiekt zabytkowy o funkcji mieszkalnej, element zespołu, obszar rewitalizacji 



Obiekt zabytkowy o funkcji mieszkalnej, element zespołu, obszar rewitalizacji 



LOSOWANIE 



Proces inwestycyjny  art. 47 

Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić 
postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o 
którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je 
lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie 
wykonywania badań, prac, robót lub innych działań 
określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i 
okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia 
lub zniszczenia zabytku. 



Proces inwestycyjny art. 49 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą 
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny 
do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, 
przeprowadzenie, w terminie określonym w tej decyzji, prac 
konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich 
wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub 
istotnym uszkodzeniem tego zabytku.  

2. Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z 
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w 
przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.  



Nadzór konserwatorski 
Rozdział 4 ustawy 

Art. 38. 1. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z 
jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu 
ochrony zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i 
stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami.  

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności 
kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej 
przez niego osoby, z zachowaniem przepisów o ochronie 
informacji niejawnych. 

 



Nadzór konserwatorski art. 40  

1. Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli 
wojewódzki konserwator zabytków może wydać 
zalecenia pokontrolne kontrolowanej osobie 
fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej.  

2. Wojewódzki konserwator zabytków może 
odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych i 
wydać decyzję, o której mowa w art. […] 



Nadzór konserwatorski art. 43  
Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o 
wstrzymaniu prac wykonywanych bez jego pozwolenia lub w 
sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w 
pozwoleniu:  

1. prac konserwatorskich, restauratorskich, badań 
konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku 
wpisanym do rejestru;  

2. robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub 
w jego otoczeniu;  

3. badań archeologicznych;  

4. innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–8 i 
10–12. 

 



Nadzór konserwatorski art. 44  
1. Decyzja, o której mowa w art. 43, wygasa po upływie 2 miesięcy od dnia 

jej doręczenia, jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków 
nie wyda decyzji:  

1) nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub 
uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych 
czynności, albo  

2) nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, 
robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie 
tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
doręczenia decyzji, albo  

3) nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu 
doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań 
przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w 
pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.  



Nadzór konserwatorski art. 44 c.d.  
1a. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję w sprawie 

pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia.  

2. W przypadku nieuzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
albo niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 pkt 3, wojewódzki 
konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku 
do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem 
terminu wykonania tych czynności.  

3. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wojewódzki 
konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie 
wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku.  

4. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub 
naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na 
swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w ust. 
1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2. 



Nadzór konserwatorski art. 45  
1. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 
określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru 
prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania 
konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których 
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–8 i 10–12, wojewódzki konserwator zabytków 
wydaje decyzję:  

1) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub 
uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo  

2) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we 
wskazany sposób i w określonym terminie.  

2. Przepis art. 44 ust. 4 stosuje się odpowiednio.  



Nadzór konserwatorski art. 46  
1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki 
uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru.  

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu 
zabytku do rejestru.  

3. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku mogą być podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator 
zabytków nie wpisze tego zabytku do rejestru. 



Dobre praktyki (podsumowanie!) 
• Dobre przygotowanie inwestycji 

• Stały kontakt z konserwatorem zabytków 

• Informowanie o wszelkich zmianach i nowych 
okolicznościach 

• Komisje konserwatorskie 

• Uzgodnienia robocze 

• Odbiory częściowe i końcowe 



Ustawa o rewitalizacji a zabytki 
• diagnoza obszaru (sfera przestrzenno-funkcjonalna i 

techniczna) 

• analiza potencjału (różnorodność dziedzictwa) 

• uzgodnienie z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków (gdy wymaga tego 
specyfika obszaru) 



Ustawa o rewitalizacji a zabytki art. 35 

Specjalna Strefa Rewitalizacji  

1. W przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy 
gmina może udzielić ich właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% 
nakładów koniecznych na wykonanie:  

1) robót budowlanych polegających na remoncie lub 
przebudowie,  

2) prac konserwatorskich i prac restauratorskich  

(…) w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 
zabytków – jeżeli wnioskowane działania służą realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  

 



Ustawa krajobrazowa 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu 

• Definicje legalne (ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym) 

• „Uchwała reklamowa”(j. w.) 

• Krajobraz kulturowy (ustawa o ochronie 
zabytków…) 

• Park kulturowy – uszczegółowienie procedury (j.w.) 



Dziękuję za uwagę 


