1568
USTAWA
z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

skich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a tak˝e organizacj´ organów ochrony zabytków.

Art. 1. Ustawa okreÊla przedmiot, zakres i formy
ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami oraz finansowania prac konserwator-

Art. 2. 1. Ustawa nie narusza w szczególnoÊci przepisów o muzeach, o bibliotekach, o j´zyku polskim,
Prawa ochrony Êrodowiska, o ochronie przyrody, o gospodarce nieruchomoÊciami, o planowaniu i zagospo-
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darowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego,
o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji
niejawnych.

11) badania archeologiczne — dzia∏ania majàce na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;

2. Ochron´ materia∏ów archiwalnych wchodzàcych
w sk∏ad narodowego zasobu archiwalnego regulujà
odr´bne przepisy.

12) historyczny uk∏ad urbanistyczny lub ruralistyczny
— przestrzenne za∏o˝enie miejskie lub wiejskie, zawierajàce zespo∏y budowlane, pojedyncze budynki
i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone
w uk∏adzie historycznych podzia∏ów w∏asnoÊciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) zabytek — nieruchomoÊç lub rzecz ruchomà, ich
cz´Êci lub zespo∏y, b´dàce dzie∏em cz∏owieka lub
zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià i stanowiàce Êwiadectwo minionej epoki bàdê zdarzenia, których zachowanie le˝y w interesie spo∏ecznym ze wzgl´du
na posiadanà wartoÊç historycznà, artystycznà lub
naukowà;
2) zabytek nieruchomy — nieruchomoÊç, jej cz´Êç lub
zespó∏ nieruchomoÊci, o których mowa w pkt 1;
3) zabytek ruchomy — rzecz ruchomà, jej cz´Êç lub zespó∏ rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;
4) zabytek archeologiczny — zabytek nieruchomy, b´dàcy powierzchniowà, podziemnà lub podwodnà
pozosta∏oÊcià egzystencji i dzia∏alnoÊci cz∏owieka,
z∏o˝onà z nawarstwieƒ kulturowych i znajdujàcych
si´ w nich wytworów bàdê ich Êladów albo zabytek
ruchomy, b´dàcy tym wytworem;
5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad
zabytkami — instytucj´ kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;
6) prace konserwatorskie — dzia∏ania majàce na celu
zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dzia∏aƒ;
7) prace restauratorskie — dzia∏ania majàce na celu
wyeksponowanie wartoÊci artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, je˝eli istnieje taka potrzeba, uzupe∏nienie lub odtworzenie jego cz´Êci, oraz
dokumentowanie tych dzia∏aƒ;
8) roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;
9) badania konserwatorskie — dzia∏ania majàce na
celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie u˝ytych do jego wykonania materia∏ów i zastosowanych technologii, okreÊlenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a je˝eli istnieje taka potrzeba, równie˝ programu prac restauratorskich;
10) badania architektoniczne — dzia∏ania ingerujàce
w substancj´ zabytku, majàce na celu rozpoznanie
i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych
przekszta∏ceƒ;

13) historyczny zespó∏ budowlany — powiàzanà przestrzennie grup´ budynków wyodr´bnionà ze
wzgl´du na form´ architektonicznà, styl, zastosowane materia∏y, funkcj´, czas powstania lub zwiàzek z wydarzeniami historycznymi;
14) krajobraz kulturowy — przestrzeƒ historycznie
ukszta∏towanà w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka, zawierajàcà wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
15) otoczenie — teren wokó∏ lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartoÊci widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddzia∏ywaniem czynników zewn´trznych.
Art. 4. Ochrona zabytków polega, w szczególnoÊci,
na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dzia∏aƒ majàcych na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umo˝liwiajàcych trwa∏e zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie;
2) zapobieganie zagro˝eniom mogàcym spowodowaç uszczerbek dla wartoÊci zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niew∏aÊciwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdzia∏anie kradzie˝y, zagini´ciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granic´;
5) kontrol´ stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzgl´dnianie zadaƒ ochronnych w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
kszta∏towaniu Êrodowiska.
Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego w∏aÊciciela lub posiadacza polega, w szczególnoÊci,
na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniajàcy trwa∏e zachowanie jego wartoÊci;
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5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegajà, bez wzgl´du
na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome b´dàce, w szczególnoÊci:

Poz. 1568

c) kurhanami,
d) reliktami dzia∏alnoÊci gospodarczej, religijnej
i artystycznej.
2. Ochronie mogà podlegaç nazwy geograficzne,
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

a) krajobrazami kulturowymi,
b) uk∏adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo∏ami budowlanymi,

Rozdzia∏ 2
Formy i sposób ochrony zabytków

c) dzie∏ami architektury i budownictwa,
d) dzie∏ami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zw∏aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zak∏adami przemys∏owymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upami´tniajàcymi wydarzenia historyczne bàdê dzia∏alnoÊç wybitnych osobistoÊci
lub instytucji;
2) zabytki ruchome b´dàce, w szczególnoÊci:
a) dzie∏ami sztuk plastycznych, rzemios∏a artystycznego i sztuki u˝ytkowej,
b) kolekcjami stanowiàcymi zbiory przedmiotów
zgromadzonych i uporzàdkowanych wed∏ug
koncepcji osób, które tworzy∏y te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiàtkami historycznymi,
a zw∏aszcza militariami, sztandarami, piecz´ciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zw∏aszcza urzàdzeniami,
Êrodkami transportu oraz maszynami i narz´dziami Êwiadczàcymi o kulturze materialnej,
charakterystycznymi dla dawnych i nowych
form gospodarki, dokumentujàcymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materia∏ami bibliotecznymi, o których mowa
w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984),
f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i r´kodzie∏a oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upami´tniajàcymi wydarzenia historyczne bàdê dzia∏alnoÊç wybitnych osobistoÊci lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne b´dàce, w szczególnoÊci:
a) pozosta∏oÊciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,

Art. 7. Formami ochrony zabytków sà:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Art. 8. Rejestr zabytków, zwany dalej „rejestrem”,
dla zabytków znajdujàcych si´ na terenie województwa
prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
Art. 9. 1. Do rejestru wpisuje si´ zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urz´du bàdê na wniosek
w∏aÊciciela zabytku nieruchomego lub u˝ytkownika
wieczystego gruntu, na którym znajduje si´ zabytek
nieruchomy.
2. W trybie okreÊlonym w ust. 1, do rejestru mo˝e
byç równie˝ wpisane otoczenie zabytku wpisanego do
rejestru, a tak˝e nazwa geograficzna, historyczna lub
tradycyjna tego zabytku.
3. Wpis do rejestru historycznego uk∏adu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespo∏u
budowlanego nie wy∏àcza mo˝liwoÊci wydania decyzji
o wpisie do rejestru wchodzàcych w sk∏ad tych uk∏adów lub zespo∏u zabytków nieruchomych.
4. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru
ujawnia si´ w ksi´dze wieczystej danej nieruchomoÊci
na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na
podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku.
5. Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, stanowi podstaw´ wpisu w katastrze nieruchomoÊci.
6. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informacj´ o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru og∏asza si´ w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.
7. Wpisy, o których mowa w ust. 4 i 5, sà wolne od
op∏at.
Art. 10. 1. Do rejestru wpisuje si´ zabytek ruchomy
na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego
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konserwatora zabytków na wniosek w∏aÊciciela tego
zabytku.
2. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç
z urz´du decyzj´ o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia,
uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za
granic´.
Art. 11. Do rejestru nie wpisuje si´ zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzàcego
w sk∏ad narodowego zasobu bibliotecznego.
Art. 12. 1. Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, mo˝e umieszczaç na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujàcy o tym, i˝ zabytek ten podlega ochronie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór i wymiary znaku, o którym mowa
w ust. 1.
3. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç form´ graficznà znaku, wyró˝niajàcà si´ wÊród innych znaków,
z uwzgl´dnieniem dotychczas u˝ywanego wzoru, a tak˝e pisemnà informacj´, ˝e dany obiekt jest zabytkiem
i podlega ochronie.
Art. 13. 1. Zabytek wpisany do rejestru, który uleg∏
zniszczeniu w stopniu powodujàcym utrat´ jego wartoÊci historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartoÊç b´dàca podstawà wydania decyzji o wpisie do rejestru nie zosta∏a potwierdzona w nowych
ustaleniach naukowych, zostaje skreÊlony z rejestru.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do skreÊlenia z rejestru
cz´Êci zabytku.
3. Z rejestru skreÊla si´ otoczenie zabytku, w przypadku skreÊlenia z rejestru tego zabytku.
4. Z rejestru skreÊla si´ równie˝ zabytek, który:
1) zosta∏ wywieziony na sta∏e za granic´ zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami;
2) zosta∏ wpisany do inwentarza muzeum;
3) wszed∏ w sk∏ad narodowego zasobu bibliotecznego.
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2. Na podstawie decyzji o skreÊleniu zabytku nieruchomego z rejestru, wojewódzki konserwator zabytków wyst´puje z wnioskiem o wykreÊlenie z katastru
nieruchomoÊci wpisu, o którym mowa w art. 9 ust. 5.
3. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informacj´ o skreÊleniu zabytku nieruchomego
z rejestru og∏asza si´ w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.
4. WykreÊlenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sà wolne od op∏at.
Art. 15. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e uznaç za pomnik historii zabytek nieruchomy
wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej
wartoÊci dla kultury, okreÊlajàc jego granice.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego mo˝e z∏o˝yç wniosek, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony
Zabytków.
3. Cofni´cie uznania zabytku nieruchomego za pomnik historii nast´puje w trybie przewidzianym dla jego uznania.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego mo˝e przedstawiç Komitetowi Dziedzictwa Âwiatowego wniosek o wpis pomnika
historii na „List´ dziedzictwa Êwiatowego” w celu obj´cia tego pomnika ochronà na podstawie Konwencji
w sprawie ochrony Êwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyj´tej w Pary˝u dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).
Art. 16. 1. Rada gminy, po zasi´gni´ciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie
uchwa∏y, mo˝e utworzyç park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyró˝niajàcych si´ krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji
budowlanej i osadniczej.
2. Uchwa∏a okreÊla nazw´ parku kulturowego, jego
granice, sposób ochrony, a tak˝e zakazy i ograniczenia,
o których mowa w art. 17 ust. 1.

5. SkreÊlenie z rejestru nast´puje na podstawie decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporzàdza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga
zatwierdzenia przez rad´ gminy.

6. Post´powanie w sprawie skreÊlenia zabytku z rejestru wszczyna si´ z urz´du bàdê na wniosek w∏aÊciciela zabytku lub u˝ytkownika wieczystego gruntu, na
którym znajduje si´ zabytek nieruchomy.

4. W celu realizacji zadaƒ zwiàzanych z ochronà
parku kulturowego rada gminy mo˝e utworzyç jednostk´ organizacyjnà do zarzàdzania parkiem.

Art. 14. 1. Na podstawie decyzji o skreÊleniu zabytku nieruchomego z rejestru, wojewódzki konserwator
zabytków wyst´puje z wnioskiem o wykreÊlenie z ksi´gi wieczystej wpisu, o którym mowa w art. 9 ust. 4.

5. Park kulturowy przekraczajàcy granice gminy
mo˝e byç utworzony i zarzàdzany na podstawie zgodnych uchwa∏ rad gmin (zwiàzku gmin), na terenie których ten park ma byç utworzony.
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6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporzàdza si´ obowiàzkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Art. 17. 1. Na terenie parku kulturowego lub jego
cz´Êci mogà byç ustanowione zakazy i ograniczenia
dotyczàce:
1) prowadzenia robót budowlanych oraz dzia∏alnoÊci
przemys∏owej, rolniczej, hodowlanej, handlowej
lub us∏ugowej;
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3) umieszczania tablic, napisów, og∏oszeƒ reklamowych i innych znaków niezwiàzanych z ochronà
parku kulturowego, z wyjàtkiem znaków drogowych i znaków zwiàzanych z ochronà porzàdku
i bezpieczeƒstwa publicznego, z zastrze˝eniem
art. 12 ust. 1;
4) sk∏adowania lub magazynowania odpadów.
2. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoÊci na skutek ustanowienia zakazów i ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 131—134 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957
oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721).
Art. 18. 1. Ochron´ zabytków i opiek´ nad zabytkami uwzgl´dnia si´ przy sporzàdzaniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu,
strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. W koncepcji, strategiach, analizach, planach
i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególnoÊci:
1) uwzgl´dnia si´ krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) okreÊla si´ rozwiàzania niezb´dne do zapobiegania
zagro˝eniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu;
3) ustala si´ przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzgl´dniajàce opiek´ nad zabytkami.
Art. 19. 1. W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
uwzgl´dnia si´, w szczególnoÊci ochron´:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru
i ich otoczenia;
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2) innych zabytków nieruchomych, znajdujàcych si´
w gminnej ewidencji zabytków;
3) parków kulturowych.
2. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu
uwzgl´dnia si´ w studium i planie, o których mowa
w ust. 1.
3. W studium i planie, o których mowa w ust. 1,
ustala si´, w zale˝noÊci od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujàce obszary, na których obowiàzujà okreÊlone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy
i nakazy, majàce na celu ochron´ znajdujàcych si´ na
tym obszarze zabytków.
Art. 20. Projekty i zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podlegajà uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Art. 21. Ewidencja zabytków jest podstawà do sporzàdzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.
Art. 22. 1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajowà ewidencj´ zabytków w formie zbioru
kart ewidencyjnych zabytków znajdujàcych si´ w wojewódzkich ewidencjach zabytków.
2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi
wojewódzkà ewidencj´ zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujàcych si´ na terenie województwa.
3. W∏àczenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji zabytków mo˝e nastàpiç za zgodà w∏aÊciciela tego
zabytku.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi
gminnà ewidencj´ zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, obj´tych wojewódzkà ewidencjà zabytków.
Art. 23. 1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi, w formie zbioru kart informacyjnych, krajowy
wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za
granic´ niezgodnie z prawem.
2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Stra˝y Granicznej i administracji celnej sà obowiàzane niezw∏ocznie przekazywaç, w celu uj´cia w wykazie, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku skradzionym lub wywiezionym za granic´ niezgodnie z prawem.
Art. 24. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granic´ niezgodnie z prawem.
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2. Rejestr zabytków prowadzi si´ w formie odr´bnych ksiàg dla poszczególnych rodzajów zabytków.
3. W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç, jakie dane powinny byç uj´te w poszczególnych ksi´gach rejestru,
w karcie ewidencyjnej i adresowej zabytku oraz w karcie informacyjnej, a tak˝e sposób gromadzenia dokumentów dotyczàcych zabytku.
4. Rozporzàdzenie powinno wskazywaç przes∏anki,
od których spe∏nienia jest uzale˝nione w∏àczenie kart
ewidencyjnych i adresowych do ewidencji, a tak˝e ich
wy∏àczenie z tych ewidencji.

Poz. 1568

w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreÊlajàce sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a tak˝e zakres
dopuszczalnych zmian, które mogà byç wprowadzone
w tym zabytku.
Art. 28. Niezale˝nie od obowiàzków wynikajàcych
z opieki nad zabytkami, okreÊlonych w art. 5, w∏aÊciciel
lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdujàcego si´ w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o:

Rozdzia∏ 3

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zagini´ciu lub kradzie˝y
zabytku, niezw∏ocznie po powzi´ciu wiadomoÊci
o wystàpieniu zdarzenia;

Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badaƒ,
prac i robót oraz podejmowanie innych dzia∏aƒ przy
zabytkach

2) zagro˝eniu dla zabytku, niezw∏ocznie po powzi´ciu
wiadomoÊci o wystàpieniu zagro˝enia;

Art. 25. 1. Zagospodarowanie na cele u˝ytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga
posiadania przez jego w∏aÊciciela lub posiadacza:
1) dokumentacji konserwatorskiej okreÊlajàcej stan
zachowania zabytku nieruchomego i mo˝liwoÊci
jego adaptacji, z uwzgl´dnieniem historycznej
funkcji i wartoÊci tego zabytku;
2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, okreÊlajàcego zakres i sposób
ich prowadzenia oraz wskazujàcego niezb´dne do
zastosowania materia∏y i technologie;
3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzgl´dnieniem wyeksponowania jego wartoÊci.
2. W celu spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków jest obowiàzany nieodp∏atnie udost´pniç do wglàdu w∏aÊcicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadanà przez siebie dokumentacj´ tego zabytku oraz umo˝liwiç dokonywanie niezb´dnych odpisów z tej dokumentacji.
Art. 26. 1. W umowie sprzeda˝y, zamiany, darowizny lub dzier˝awy zabytku nieruchomego wpisanego
do rejestru, stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub jednostki samorzàdu terytorialnego, przy okreÊlaniu sposobu korzystania z tego zabytku nale˝y na∏o˝yç,
je˝eli stan zachowania zabytku tego wymaga, na nabywc´ lub dzier˝awc´ obowiàzek przeprowadzenia
w okreÊlonym terminie niezb´dnych prac konserwatorskich przy tym zabytku.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do decyzji o oddaniu w trwa∏y zarzàd zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru.
Art. 27. Na wniosek w∏aÊciciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia,

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego
w terminie miesiàca od dnia nastàpienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczàcych stanu prawnego zabytku,
nie póêniej ni˝ w terminie miesiàca od dnia ich wystàpienia lub powzi´cia o nich wiadomoÊci.
Art. 29. 1. Organy ochrony zabytków w czasie
uzgodnionym z w∏aÊcicielem lub posiadaczem przedmiotu b´dàcego zabytkiem lub posiadajàcego cechy
zabytku mogà prowadziç badania tego przedmiotu
w miejscu, w którym przedmiot ten si´ znajduje.
2. W przypadku odmowy udost´pnienia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator
zabytków mo˝e wydaç decyzj´ nakazujàcà jego udost´pnienie na czas niezb´dny do wykonania badaƒ,
jednak nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce od dnia, w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.
3. Za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z badaniami,
o których mowa w ust. 1 lub 2, przys∏uguje odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 30. 1. W∏aÊciciel lub posiadacz zabytku nieruchomego bàdê nieruchomoÊci o cechach zabytku jest
obowiàzany udost´pniç ten zabytek bàdê nieruchomoÊç wykonawcy badaƒ w celu ich przeprowadzenia.
2. W przypadku odmowy udost´pnienia zabytku
nieruchomego bàdê nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç decyzj´ nakazujàcà w∏aÊcicielowi lub posiadaczowi udost´pnienie tego zabytku bàdê nieruchomoÊci, na
czas niezb´dny do przeprowadzenia badaƒ, jednak nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce od dnia, w którym decyzja sta∏a
si´ ostateczna.
3. Za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z badaniami,
o których mowa w ust. 1 lub 2, przys∏uguje odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 31. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza finansowaç roboty budowlane
przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub

Dziennik Ustaw Nr 162

— 11151 —

obj´tym ochronà konserwatorskà na podstawie ustaleƒ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest obowiàzana pokryç koszty badaƒ archeologicznych oraz ich dokumentacji, je˝eli przeprowadzenie tych badaƒ jest niezb´dne dla ochrony zabytków
archeologicznych.
2. Szczegó∏owy zakres i rodzaj niezb´dnych badaƒ
archeologicznych przy zabytku nieruchomym, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków ustala w drodze decyzji.
3. Egzemplarz dokumentacji badaƒ, o których mowa w ust. 1, podlega po ich zakoƒczeniu nieodp∏atnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
Art. 32. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkry∏ przedmiot, co do którego
istnieje przypuszczenie, i˝ jest on zabytkiem, jest obowiàzany:
1) wstrzymaç wszelkie roboty mogàce uszkodziç lub
zniszczyç odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyç, przy u˝yciu dost´pnych Êrodków, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezw∏ocznie zawiadomiç o tym w∏aÊciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeÊli nie jest
to mo˝liwe, w∏aÊciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiàzany niezw∏ocznie, nie d∏u˝ej ni˝ w terminie 3 dni, przekazaç wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyj´te zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Poz. 1568

7. Je˝eli w trakcie badaƒ archeologicznych zostanie
odkryty zabytek posiadajàcy wyjàtkowà wartoÊç, wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç decyzj´
o przed∏u˝eniu okresu wstrzymania robót. Okres
wstrzymania robót nie mo˝e byç jednak d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy od dnia dor´czenia decyzji, o której mowa
w ust. 5 pkt 3.
8. Po zakoƒczeniu badaƒ archeologicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzj´ pozwalajàcà na kontynuacj´
przerwanych robót.
9. W przypadku odkrycia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wy∏àczeniem zabytków archeologicznych, w sprawach w∏asnoÊci i wynagrodzenia dla znalazcy tego przedmiotu stosuje si´ odpowiednio art. 189
Kodeksu cywilnego.
Art. 33. 1. Kto przypadkowo znalaz∏ przedmiot, co
do którego istnieje przypuszczenie, i˝ jest on zabytkiem
archeologicznym, jest obowiàzany, przy u˝yciu dost´pnych Êrodków, zabezpieczyç ten przedmiot i oznakowaç miejsce jego znalezienia oraz niezw∏ocznie zawiadomiç o znalezieniu tego przedmiotu w∏aÊciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeÊli nie jest to
mo˝liwe, w∏aÊciwego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiàzany niezw∏ocznie, nie d∏u˝ej ni˝ w terminie 3 dni, przekazaç wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyj´te zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiàzany w terminie 5 dni od dnia przyj´cia zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, dokonaç ogl´dzin
odkrytego przedmiotu.

3. W terminie 3 dni od dnia przyj´cia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, wojewódzki konserwator zabytków jest obowiàzany dokonaç ogl´dzin znalezionego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz,
w razie potrzeby, zorganizowaç badania archeologiczne.

4. Je˝eli w terminie, okreÊlonym w ust. 3, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona ogl´dzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogà byç kontynuowane.

Art. 34. 1. Osobom, które odkry∏y bàdê przypadkowo znalaz∏y zabytek archeologiczny, przys∏uguje nagroda, je˝eli dope∏ni∏y one obowiàzków okreÊlonych
odpowiednio w art. 32 ust. 1 lub w art. 33 ust. 1.

5. Po dokonaniu ogl´dzin odkrytego przedmiotu
wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzj´:

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób zajmujàcych si´ zawodowo badaniami archeologicznymi lub
zatrudnionych w grupach zorganizowanych w celu
prowadzenia takich badaƒ.

1) pozwalajàcà na kontynuacj´ przerwanych robót, je˝eli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;
2) pozwalajàcà na kontynuacj´ przerwanych robót, je˝eli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub
uszkodzenia;
3) nakazujàcà dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujàcej te roboty, badaƒ archeologicznych w niezb´dnym zakresie.
6. Roboty nie mogà byç wstrzymane na okres d∏u˝szy ni˝ miesiàc od dnia dor´czenia decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 3.

3. Warunki i tryb przyznawania nagród okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ustalajàc
rodzaje nagród, êród∏a ich finansowania i wysokoÊç
nagród pieni´˝nych.
Art. 35. 1. Przedmioty b´dàce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badaƒ archeologicznych, stanowià w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.
2. W∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa stanowià równie˝
przedmioty b´dàce zabytkami archeologicznymi, pozy-
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skane w wyniku poszukiwaƒ, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 12.

Poz. 1568

11) podejmowanie innych dzia∏aƒ, które mog∏yby prowadziç do naruszenia substancji lub zmiany wyglàdu zabytku wpisanego do rejestru;

3. Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezionych albo
pozyskanych w wyniku badaƒ archeologicznych bàdê
poszukiwaƒ, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12,
okreÊla wojewódzki konserwator zabytków, przekazujàc je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej
jednostce organizacyjnej, za jej zgodà.

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych, w tym zabytków archeologicznych,
przy u˝yciu wszelkiego rodzaju urzàdzeƒ elektronicznych i technicznych oraz sprz´tu do nurkowania.

4. Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum lub innej jednostce organizacyjnej mo˝e nastàpiç
w przypadku, gdy jednostka ta zapewni:

2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na
podejmowanie dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 5
i 12, wydaje dyrektor urz´du morskiego w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków w∏aÊciwym
dla miejsca siedziby urz´du morskiego.

1) ich trwa∏e przechowanie;
2) przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich
prac konserwatorskich;

3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, mogà
okreÊlaç warunki, które zapobiegnà uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku.

3) udost´pnianie tych zabytków w celach naukowych.
5. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç
decyzj´ o cofni´ciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych, je˝eli muzeum lub inna jednostka organizacyjna nie zapewnia warunków, o których mowa
w ust. 4.
6. Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, b´dàce w depozycie tego muzeum, mogà byç
przekazane na jego w∏asnoÊç na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Art. 36. 1. 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 badaƒ konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badaƒ architektonicznych zabytku
wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badaƒ archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwa∏e przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycjà
wystroju wn´trza, w którym zabytek ten si´ znajduje;
8) dokonywanie podzia∏u zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru
urzàdzeƒ technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrze˝eniem art. 12 ust. 1;

4. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e uzale˝niç wydanie pozwolenia na podejmowanie dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezb´dnych badaƒ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badaƒ jest przekazywany nieodp∏atnie wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków.
5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje si´
na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajàcej tytu∏ prawny do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru, wynikajàcy z prawa w∏asnoÊci,
u˝ytkowania wieczystego, trwa∏ego zarzàdu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiàzaniowego.
6. Pozwolenie na prowadzenie badaƒ archeologicznych wydaje si´ na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajàcej tytu∏ prawny do korzystania z nieruchomoÊci, wynikajàcy z prawa w∏asnoÊci, u˝ytkowania wieczystego, trwa∏ego zarzàdu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiàzaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badaƒ konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do
rejestru albo badaƒ archeologicznych lub poszukiwaƒ
ukrytych bàdê porzuconych zabytków ruchomych,
w tym zabytków archeologicznych, wydaje si´ równie˝
na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzajàcych prowadziç te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody w∏aÊciciela lub posiadacza nieruchomoÊci na przeprowadzenie tych badaƒ lub poszukiwaƒ przepisy art. 30 ust. 1
i 2 stosuje si´ odpowiednio.
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podj´cie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiàzku
uzyskania pozwolenia na budow´ albo zg∏oszenia,
w przypadkach okreÊlonych przepisami Prawa budowlanego.
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Art. 37. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

3. Przy wykonywaniu kontroli wojewódzki konserwator zabytków lub osoby, o których mowa w ust. 1, sà
uprawnione do:

1) tryb i sposób wydawania pozwoleƒ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych oraz badaƒ konserwatorskich i architektonicznych, a tak˝e innych dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6—12, przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badaƒ archeologicznych;

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia
zabytku;

2) kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, badaƒ
konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badaƒ archeologicznych;

2) oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków wpisanych do rejestru, a tak˝e zabytków znajdujàcych si´ w muzeach,
bibliotekach oraz w zbiorach lub zasobach innych
paƒstwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorzàdu terytorialnego, w terminie uzgodnionym z ich w∏aÊcicielem lub posiadaczem;

3) dodatkowe wymagania dla osób wykonujàcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru;

3) sprawdzania zgodnoÊci wszelkich dzia∏aƒ podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
oraz prowadzonych badaƒ archeologicznych z zakresem lub warunkami okreÊlonymi w pozwoleniu
i zatwierdzonà dokumentacjà;

4) sposób potwierdzania posiadanych kwalifikacji
i dodatkowych wymagaƒ, o których mowa w pkt 2
i 3;

4) ˝àdania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie niezb´dnym dla ustalenia stanu faktycznego
dotyczàcego zakresu kontroli;

5) standardy, jakim powinna odpowiadaç dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do
rejestru i badaƒ archeologicznych.

5) ˝àdania okazania dokumentów i udost´pnienia
wszelkich danych majàcych zwiàzek z zakresem
kontroli;

2. W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç szczegó∏owe
wymagania, jakim powinien odpowiadaç wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac, robót, badaƒ i dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz dokumentacj´ niezb´dnà do rozpatrzenia tego wniosku.
3. Przy okreÊlaniu kwalifikacji i dodatkowych wymagaƒ osób uprawnionych do prowadzenia prac, robót i badaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezb´dne
jest wskazanie wykszta∏cenia oraz wymaganej praktyki
zawodowej, które powinny posiadaç te osoby.
4. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ustala
si´ tak, aby poszczególne etapy prowadzonych prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych i badaƒ archeologicznych by∏y odpowiednio
udokumentowane.

6) dokonania wpisu w dzienniku budowy w zakresie
okreÊlonym przepisami Prawa budowlanego.
4. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w obecnoÊci kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upowa˝nionej przez niego osoby, z zachowaniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
5. CzynnoÊci kontrolne dotyczàce zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, które sà w zarzàdzie
paƒstw obcych albo sà u˝ytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych paƒstw lub
przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw,
umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów mi´dzynarodowych, mogà byç wykonywane za zgodà tych
przedstawicieli lub osób.

Nadzór konserwatorski

Art. 39. 1. Z czynnoÊci kontrolnych kontrolujàcy
sporzàdza protokó∏, którego jeden egzemplarz dor´cza
kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Art. 38. 1. Wojewódzki konserwator zabytków lub
dzia∏ajàcy z jego upowa˝nienia pracownicy wojewódzkiego urz´du ochrony zabytków prowadzà kontrol´
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczàcych
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. Protokó∏ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawid∏owoÊci, z uwzgl´dnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawid∏owoÊci oraz
osób za nie odpowiedzialnych.

2. W upowa˝nieniu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla si´ osob´ lub osoby upowa˝nione do przeprowadzenia kontroli, kontrolowanà osob´ fizycznà lub jednostk´ organizacyjnà, miejsce i zakres kontroli oraz
podstaw´ prawnà do jej przeprowadzenia.

3. Protokó∏ podpisujà kontrolujàcy i kontrolowana
osoba fizyczna albo kierownik kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub upowa˝niona przez niego osoba,
którzy mogà wnieÊç do protoko∏u umotywowane zastrze˝enia i uwagi.

Rozdzia∏ 4
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4. W razie odmowy podpisania protoko∏u przez
kontrolowanà osob´ fizycznà albo kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upowa˝nionà
przez niego osob´, kontrolujàcy czyni o tym wzmiank´
w protokole, a odmawiajàcy podpisu mo˝e w terminie
7 dni przedstawiç swoje pisemne uwagi wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
Art. 40. 1. Na podstawie ustaleƒ wynikajàcych
z kontroli wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç zalecenia pokontrolne kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
2. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e odstàpiç od wydania zaleceƒ pokontrolnych i wydaç decyzj´,
o której mowa w art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1,
art. 46 ust. 1, art. 49 ust. 1 lub art. 50 ust. 1.
3. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej
wojewódzki konserwator zabytków mo˝e za˝àdaç przeprowadzenia post´powania s∏u˝bowego lub innego
przewidzianego prawem przeciwko osobom winnym
dopuszczenia do powstania uchybieƒ i poinformowania go w okreÊlonym terminie o podj´tych dzia∏aniach
zmierzajàcych do usuni´cia tych uchybieƒ.
Art. 41. W razie stwierdzenia, ˝e dzia∏anie lub zaniechanie kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub jej
pracownika narusza przepisy art. 108—118 ustawy,
wojewódzki konserwator zabytków kieruje odpowiednio do Policji, prokuratury albo sàdu zawiadomienie
o pope∏nieniu przest´pstwa lub wykroczenia.
Art. 42. Generalny Konserwator Zabytków mo˝e
podejmowaç czynnoÊci, o których mowa w art. 38
ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41, je˝eli jest to
konieczne ze wzgl´du na szczególnà wag´ sprawy.
Przepisy art. 38 ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 43. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje
decyzj´ o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegajàcy od zakresu i warunków okreÊlonych w pozwoleniu:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich, badaƒ
konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu;
3) badaƒ archeologicznych;
4) innych dzia∏aƒ, o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 6—8 i 10—12.
Art. 44. 1. Decyzja, o której mowa w art. 43, wygasa po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia jej dor´czenia, je˝eli
w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie
wyda decyzji:
1) nakazujàcej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzàdkowanie terenu, z okreÊleniem terminu wykonania tych czynnoÊci, albo
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2) zobowiàzujàcej do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badaƒ, prac, robót lub innych
dzia∏aƒ przy zabytku, albo
3) nak∏adajàcej obowiàzek podj´cia okreÊlonych
czynnoÊci w celu doprowadzenia wykonywanych
badaƒ, prac, robót lub innych dzia∏aƒ przy zabytku
do zgodnoÊci z zakresem i warunkami okreÊlonymi
w pozwoleniu, wskazujàc termin wykonania tych
czynnoÊci.
2. W przypadku nieuzyskania pozwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, albo niewykonania obowiàzku
okreÊlonego w ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator
zabytków wydaje decyzj´ nakazujàcà przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzàdkowanie terenu, z okreÊleniem terminu wykonania tych czynnoÊci.
3. Po wykonaniu obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych badaƒ,
prac, robót lub innych dzia∏aƒ przy zabytku.
4. Osoba, która dopuÊci∏a si´ naruszenia przepisów
o zabytkach lub naruszy∏a zakres i warunki okreÊlone
w pozwoleniu, jest obowiàzana na swój koszt wykonaç
czynnoÊci nakazane w decyzji, o której mowa w ust. 1
pkt 1 i 3 oraz w ust. 2.
Art. 45. 1. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
w sposób odbiegajàcy od zakresu i warunków okreÊlonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym
do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podj´to inne dzia∏ania, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 6—8 i 10—12, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzj´:
1) nakazujàcà przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzàdkowanie terenu, okreÊlajàc
termin wykonania tych czynnoÊci, albo
2) zobowiàzujàcà do doprowadzenia zabytku do jak
najlepszego stanu we wskazany sposób i w okreÊlonym terminie.
2. Przepis art. 44 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 46. 1. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç decyzj´ o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, je˝eli zabytek ten spe∏nia warunki uzasadniajàce dokonanie wpisu do rejestru.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa, je˝eli
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia nie nastàpi
wszcz´cie post´powania w sprawie wpisu zabytku do
rejestru.
3. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku mogà byç pod-

Dziennik Ustaw Nr 162

— 11155 —

j´te, je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia dor´czenia
decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków nie wpisze tego zabytku do rejestru.
Art. 47. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e
wznowiç post´powanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a nast´pnie zmieniç je lub cofnàç, w drodze decyzji, je˝eli w trakcie wykonywania badaƒ, prac, robót lub innych dzia∏aƒ okreÊlonych w pozwoleniu wystàpi∏y nowe fakty i okolicznoÊci, mogàce doprowadziç do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
Art. 48. Dyrektor urz´du morskiego, w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków w∏aÊciwym
dla miejsca siedziby urz´du morskiego, mo˝e, w drodze decyzji:
1) wstrzymaç prowadzone bez pozwolenia, o którym
mowa w art. 36 ust. 2, badania lub poszukiwania
albo
2) zmieniç lub cofnàç, w wyniku wznowienia post´powania, wydane pozwolenie, o którym mowa
w art. 36 ust. 2, je˝eli wystàpi∏y nowe fakty i okolicznoÊci, mogàce doprowadziç do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku, albo
3) cofnàç wydane pozwolenie, o którym mowa
w art. 36 ust. 2, je˝eli badania lub poszukiwania sà
prowadzone niezgodnie z zakresem i warunkami
okreÊlonymi w tym pozwoleniu.
Art. 49. 1. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e
wydaç decyzj´ nakazujàcà osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej posiadajàcej tytu∏ prawny do korzystania
z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajàcy z prawa
w∏asnoÊci, u˝ytkowania wieczystego, trwa∏ego zarzàdu
albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiàzaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, je˝eli ich
wykonanie jest niezb´dne ze wzgl´du na zagro˝enie
zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku.
2. Wykonanie decyzji nakazujàcej przeprowadzenie
prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiàzku uzyskania pozwolenia na budow´ albo zg∏oszenia, w przypadkach okreÊlonych przepisami Prawa budowlanego.
3. W przypadku wykonania zast´pczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzj´ okreÊlajàcà wysokoÊç wierzytelnoÊci
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania zast´pczego tych
prac lub robót, ich zakres oraz termin wymagalnoÊci tej
wierzytelnoÊci.
4. WierzytelnoÊç Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania zast´pczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym podlega zabezpieczeniu hipotekà przymusowà na tej nieruchomoÊci,
na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków,
na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3. Je˝eli
nieruchomoÊç nie posiada ksi´gi wieczystej, zabezpieczenie mo˝e byç dokonane przez z∏o˝enie wniosku i decyzji do zbioru dokumentów.
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5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do zabytków nieruchomych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.
6. WierzytelnoÊç Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania zast´pczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wojewoda,
w porozumieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, mo˝e, w drodze decyzji, umorzyç w ca∏oÊci albo
w cz´Êci lub roz∏o˝yç na raty — je˝eli stwierdzono nieÊciàgalnoÊç wierzytelnoÊci lub jej Êciàgni´cie spowoduje znaczny uszczerbek dla sytuacji materialnej osoby
lub jednostki, o których mowa w ust. 1.
7. WykreÊlenie hipoteki przymusowej z ksi´gi wieczystej nast´puje na wniosek wojewody na podstawie
decyzji, o której mowa w ust. 6. Je˝eli nieruchomoÊç
nie posiada ksi´gi wieczystej, wniosek i decyzj´ sk∏ada
si´ do zbioru dokumentów.
Art. 50. 1. W przypadku wystàpienia zagro˝enia dla
zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, polegajàcego na mo˝liwoÊci jego zniszczenia, uszkodzenia, kradzie˝y, zagini´cia lub nielegalnego wywiezienia za granic´,
wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç decyzj´
o zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowienia
czasowego zaj´cia do czasu usuni´cia zagro˝enia.
2. Czasowe zaj´cie zabytku ruchomego polega na
przekazaniu go, w zale˝noÊci od rodzaju zabytku, do
muzeum, archiwum lub biblioteki.
3. W przypadku wystàpienia zagro˝enia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, polegajàcego na mo˝liwoÊci jego zniszczenia lub uszkodzenia,
starosta, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, mo˝e wydaç decyzj´ o zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowienia czasowego zaj´cia do
czasu usuni´cia zagro˝enia. Przepisy o gospodarce
nieruchomoÊciami stosuje si´ odpowiednio.
4. Je˝eli nie jest mo˝liwe usuni´cie zagro˝enia,
o którym mowa w ust. 1 lub 3:
1) zabytek ruchomy mo˝e byç przej´ty przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, w drodze decyzji, na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, z przeznaczeniem na cele kultury, oÊwiaty lub turystyki, za odszkodowaniem odpowiadajàcym wartoÊci rynkowej tego zabytku;
2) zabytek nieruchomy mo˝e byç na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wyw∏aszczony
przez starost´ na rzecz Skarbu Paƒstwa lub gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia tego
zabytku, w trybie i na zasadach przewidzianych
w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami.
Rozdzia∏ 5
Wywóz zabytków za granic´
Art. 51. 1. Zabytki mogà byç wywo˝one za granic´
na sta∏e, je˝eli ich wywóz nie spowoduje uszczerbku
dla dziedzictwa kulturowego.
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2. Zabytki mogà byç czasowo wywo˝one za granic´, je˝eli pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje si´ zabytek, daje r´kojmi´, ˝e nie ulegnie
on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony
do kraju przed up∏ywem terminu wa˝noÊci pozwolenia.
3. Wywóz zabytków za granic´ mo˝e nastàpiç na
podstawie:
1) jednorazowego pozwolenia na sta∏y wywóz zabytku za granic´;
2) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granic´;
3) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granic´;
4) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy
wywóz zabytków za granic´.
Art. 52. 1. Jednorazowe pozwolenie na sta∏y wywóz zabytku za granic´ wydaje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasi´gni´ciu opinii komisji z∏o˝onej ze specjalistów
w okreÊlonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami.
2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
w której posiadaniu znajduje si´ zabytek, sk∏ada wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sta∏y wywóz zabytku za granic´, za poÊrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Je˝eli wywóz przedmiotu nie wymaga jednorazowego pozwolenia na sta∏y wywóz za granic´, wojewódzki konserwator zabytków wydaje zaÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 59 ust. 3.
4. Wywóz zabytku za granic´ na podstawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç nie póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia wydania tego
pozwolenia.
Art. 53. 1. Jednorazowe pozwolenie na czasowy
wywóz zabytku za granic´ wydaje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której posiadaniu znajduje si´
zabytek, majàcej zamiar jednorazowo wywieêç za granic´ ten zabytek w celach u˝ytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac konserwatorskich.
2. Termin wa˝noÊci pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy od dnia
wydania tego pozwolenia.
Art. 54. 1. Wielokrotne pozwolenie indywidualne
na czasowy wywóz zabytku za granic´ wydaje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której posiadaniu znajduje si´ zabytek, majàcej zamiar wielokrotnie
wywoziç za granic´ ten zabytek w celach u˝ytkowych
lub wystawienniczych.

Poz. 1568

2. Termin wa˝noÊci pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 3 lata od dnia wydania tego pozwolenia.
Art. 55. 1. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granic´ wydaje wojewódzki
konserwator zabytków na wniosek muzeum lub innej
instytucji kultury, która w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià zamierza wielokrotnie wywoziç za granic´
swoje zbiory, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w celach wystawienniczych.
2. Termin wa˝noÊci pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 5 lat od dnia wydania tego pozwolenia.
Art. 56. 1. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e cofnàç pozwolenie, o którym mowa w art. 51 ust. 3
pkt 2—4, w drodze decyzji.
2. Cofni´cie pozwolenia mo˝e nastàpiç, je˝eli stan
zachowania zabytku uleg∏ pogorszeniu lub wysz∏y na
jaw nowe fakty i okolicznoÊci Êwiadczàce, ˝e wnioskodawca nie daje r´kojmi, o której mowa w art. 51 ust. 2.
3. O cofni´ciu pozwolenia wojewódzki konserwator
zabytków zawiadamia niezw∏ocznie organ administracji celnej.
Art. 57. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzyma∏a pozwolenie, o którym mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 2—4, jest obowiàzana po wykorzystaniu tego pozwolenia powiadomiç wojewódzkiego
konserwatora zabytków o przywiezieniu zabytku do
kraju w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia jego
przywozu.
2. Na wezwanie wojewódzkiego konserwatora zabytków osoba lub jednostka organizacyjna, o której
mowa w ust. 1, jest obowiàzana udost´pniç zabytek
w celu dokonania ogl´dzin.
3. W przypadku nieprzywiezienia zabytku do kraju
w okresie wa˝noÊci pozwolenia, organ administracji
celnej zawiadamia o tym niezw∏ocznie wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Art. 58. W odniesieniu do materia∏ów bibliotecznych powsta∏ych przed dniem 1 stycznia 1949 r. pozwolenia, o których mowa w art. 51 ust. 3, wydaje Dyrektor
Biblioteki Narodowej. Przepisy art. 51 ust. 1 i 2, art. 52
ust. 1 i 4 oraz art. 53—57 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 59. 1. Pozwolenia na wywóz za granic´ nie wymagajà:
1) zabytki niewpisane do rejestru majàce nie wi´cej
ni˝ 55 lat;
2) zabytki, b´dàce obiektami techniki, niewpisane do
rejestru, majàce nie wi´cej ni˝ 25 lat;
3) zabytki przywiezione z zagranicy, które sà obj´te
procedurà odprawy czasowej w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego;
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4) zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystajàce z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urzàdzenia wn´trz przedstawicielstw dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych;

cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, na wniosek innego
paƒstwa cz∏onkowskiego, z terytorium którego wywieziono niezgodnie z prawem zabytek, majàcych na celu
odnalezienie, zabezpieczenie i umo˝liwienie odzyskania tego zabytku.

5) dzie∏a twórców ˝yjàcych;

2. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego po dniu 31 grudnia 1992 r.

6) materia∏y biblioteczne powsta∏e po dniu 31 grudnia 1948 r.;
7) inne przedmioty o cechach zabytków, nieb´dàce zabytkami.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do zabytków wpisanych do inwentarza muzeum lub wchodzàcych
w sk∏ad narodowego zasobu bibliotecznego.
3. ZaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e przedmioty,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—5 i 7, nie wymagajà pozwolenia na wywóz za granic´, wydaje wnioskodawcy
wojewódzki konserwator zabytków.
4. Nie wymagajà zaÊwiadczenia na wywóz za granic´ materia∏y biblioteczne powsta∏e po dniu 31 grudnia 1948 r., je˝eli nie ma wàtpliwoÊci co do czasu ich
powstania.
5. Je˝eli osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzajàca wywieêç za granic´ materia∏y, o których mowa w ust. 4, ma wàtpliwoÊci co do czasu ich
powstania, zwraca si´ do Dyrektora Biblioteki Narodowej o wydanie zaÊwiadczenia stwierdzajàcego, ˝e zg∏oszony przedmiot powsta∏ po dniu 31 grudnia 1948 r.
Art. 60. Wojewódzki konserwator zabytków przy
rozpatrywaniu wniosków w sprawach wywozu zabytków lub innych przedmiotów za granic´ mo˝e zasi´gaç
opinii instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece
nad zabytkami.
Art. 61. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb sk∏adania wniosków i wydawania
jednorazowego pozwolenia na sta∏y wywóz zabytku za
granic´ oraz jednorazowego i wielokrotnych pozwoleƒ
na czasowy wywóz zabytku za granic´, a tak˝e zaÊwiadczeƒ w odniesieniu do zabytków i przedmiotów o cechach zabytków niewymagajàcych pozwolenia.
2. W rozporzàdzeniu nale˝y wskazaç wymagania,
jakim powinien odpowiadaç wniosek oraz pozwolenia
i zaÊwiadczenie, o których mowa w ust. 1, a tak˝e tryb
rozpatrywania tych wniosków, w tym dokonywania
ogl´dzin przedmiotów zg∏oszonych do wywozu za granic´.
Rozdzia∏ 6
Restytucja zabytków wywiezionych
niezgodnie z prawem z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
Art. 62. 1. Restytucja zabytków polega na podejmowaniu czynnoÊci przez w∏aÊciwe organy paƒstwa

Art. 63. Za niezgodny z prawem wywóz zabytku
uznaje si´ taki wywóz zabytku z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, który nastàpi∏ z naruszeniem obowiàzujàcych w tym paƒstwie lub w Unii Europejskiej przepisów w zakresie ochrony zabytków.
Art. 64. 1. Post´powanie dotyczàce restytucji zabytku mo˝e byç prowadzone w odniesieniu do zabytku zaliczanego do jednej z nast´pujàcych kategorii:
1) zabytków archeologicznych, które majà wi´cej ni˝
100 lat, wchodzà w sk∏ad zbiorów archeologicznych lub zosta∏y pozyskane w wyniku badaƒ archeologicznych bàdê przypadkowych odkryç;
2) elementów stanowiàcych integralnà cz´Êç zabytków architektury, wystroju wn´trz, pomników, posàgów i dzie∏ rzemios∏a artystycznego, które majà
wi´cej ni˝ 100 lat;
3) oryginalnych dzie∏ malarstwa, nieobj´tych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, wykonanych dowolnà technikà i na dowolnym materiale, które majà
wi´cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝
150 000 euro i sà dzie∏ami twórców nie˝yjàcych;
4) oryginalnych akwareli, gwaszy i pasteli wykonanych na dowolnym materiale, które majà wi´cej
ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 30 000 euro
i sà dzie∏ami twórców nie˝yjàcych;
5) oryginalnych mozaik, nieobj´tych kategoriami
wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz oryginalnych rysunków wykonanych dowolnà technikà i na dowolnym materiale, które majà wi´cej ni˝ 50 lat, ich
wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 15 000 euro i sà dzie∏ami
twórców nie˝yjàcych;
6) oryginalnych dzie∏ grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które majà wi´cej
ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 15 000 euro
i sà dzie∏ami twórców nie˝yjàcych;
7) oryginalnych rzeêb, posàgów lub ich kopii wykonanych tà samà technikà co orygina∏, nieobj´tych kategorià wskazanà w pkt 1, które majà wi´cej ni˝
50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 50 000 euro i sà
dzie∏ami twórców nie˝yjàcych;
8) fotografii, filmów oraz ich negatywów, które majà
wi´cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝
15 000 euro i sà dzie∏ami twórców nie˝yjàcych;
9) pojedynczych lub znajdujàcych si´ w zbiorach inkunabu∏ów i manuskryptów oraz liczàcych wi´cej
ni˝ 50 lat map i partytur muzycznych;
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ksià˝ek, które majà wi´cej ni˝ 100 lat i ich wartoÊç
jest wy˝sza ni˝ 50 000 euro;
11) map drukowanych, które majà wi´cej ni˝ 200 lat;

Poz. 1568

kultury narodowej, przeprowadzenie ogl´dzin
w celu stwierdzenia, czy dany przedmiot jest poszukiwanym zabytkiem, w terminie 2 miesi´cy od
dnia powiadomienia zainteresowanego paƒstwa
cz∏onkowskiego o jego znalezieniu;

12) zbiorów o znaczeniu historycznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartoÊç jest
wy˝sza ni˝ 50 000 euro;

4) podejmuje niezb´dne dzia∏ania majàce na celu zabezpieczenie znalezionego zabytku;

13) Êrodków transportu, które majà wi´cej ni˝ 75 lat
i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 50 000 euro;

5) zapobiega dzia∏aniom uniemo˝liwiajàcym restytucj´ zabytku paƒstwu cz∏onkowskiemu, ubiegajàcemu si´ o restytucj´ tego zabytku;

14) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1—13,
obejmujàcych zabytki, które majà wi´cej ni˝ 50 lat
i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 50 000 euro.

6) poÊredniczy pomi´dzy obecnym w∏aÊcicielem lub
posiadaczem zabytku a paƒstwem cz∏onkowskim
ubiegajàcym si´ o restytucj´ zabytku.

2. Post´powaniu, o którym mowa w ust. 1, podlegajà równie˝ zabytki:

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien zawieraç informacje umo˝liwiajàce znalezienie zabytku, ze wskazaniem aktualnego lub przypuszczalnego miejsca jego przechowywania.

1) wpisane do rejestru;
2) wchodzàce w sk∏ad zbiorów publicznych, które stanowià w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych;
3) znajdujàce si´ w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym;
4) znajdujàce si´ w inwentarzach koÊcielnych.
3. Zabytki, o których mowa w ust. 1 lub 2, podlegajà restytucji, je˝eli paƒstwo cz∏onkowskie, z terytorium
którego zosta∏y wywiezione niezgodnie z prawem,
uzna∏o je, przed lub po dokonaniu wywozu, za zabytki
o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego.
Art. 65. 1. Organem uprawnionym do prowadzenia
post´powania dotyczàcego restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego jest minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dzia∏ajàcy
w tym zakresie, we wspó∏pracy z innymi ministrami,
kierownikami urz´dów centralnych, wojewodami i jednostkami samorzàdu terytorialnego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego wspó∏dzia∏a oraz prowadzi
konsultacje z w∏aÊciwymi krajowymi w∏adzami paƒstw
cz∏onkowskich, a w szczególnoÊci:
1) na wniosek paƒstwa cz∏onkowskiego, ubiegajàcego
si´ o restytucj´ zabytku, organizuje poszukiwania
zabytku kultury narodowej, który zosta∏ wywieziony
niezgodnie z prawem z jego terytorium, ustalajàc
to˝samoÊç obecnego w∏aÊciciela lub posiadacza;

4. Przepisów ust. 2 pkt 4 i 5 nie stosuje si´ w przypadku niedochowania przez w∏aÊciwe w∏adze zainteresowanego paƒstwa cz∏onkowskiego terminu przeprowadzenia ogl´dzin, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
Art. 66. 1. Post´powanie dotyczàce restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego mo˝e byç prowadzone,
je˝eli paƒstwo cz∏onkowskie ubiegajàce si´ o jego restytucj´ wystàpi z wnioskiem, o którym mowa w art.65
ust. 2 pkt 1, nie póêniej ni˝ w okresie 12 miesi´cy od
dnia powzi´cia informacji o miejscu przechowywania
tego zabytku i to˝samoÊci jego w∏aÊciciela lub posiadacza.
2. Post´powanie dotyczàce restytucji zabytku nie
mo˝e byç podj´te, je˝eli up∏yn´∏o 30 lat od dnia niezgodnego z prawem wywozu tego zabytku z terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego ubiegajàcego si´ o jego restytucj´. Przepisu nie stosuje si´ do zabytków wymienionych w art. 64 ust. 2.
3. Nie wszczyna si´ post´powania dotyczàcego restytucji zabytku, je˝eli wywóz tego zabytku z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego ubiegajàcego si´ o jego
restytucj´ przesta∏ byç niezgodny z prawem przed
dniem wszcz´cia takiego post´powania.
Art. 67. 1. Paƒstwo cz∏onkowskie ubiegajàce si´
o restytucj´ zabytku mo˝e wytoczyç powództwo
o zwrot tego zabytku przeciw jego obecnemu w∏aÊcicielowi lub posiadaczowi przed sàd cywilny miejsca,
w którym znajduje si´ zabytek.

2) zawiadamia paƒstwa cz∏onkowskie o znalezieniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, i˝ jest on zabytkiem wywiezionym niezgodnie z prawem z terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego;

2. Pozew powinien zawieraç, w szczególnoÊci, opis
zabytku, potwierdzenie, i˝ jest on obj´ty wnioskiem
o restytucj´ i oÊwiadczenie, z∏o˝one przez w∏aÊciwe
w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego wyst´pujàcego z powództwem, o niezgodnym z prawem wywozie tego zabytku z jego terytorium.

3) umo˝liwia w∏aÊciwym w∏adzom paƒstwa cz∏onkowskiego, ubiegajàcego si´ o restytucj´ zabytku

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego informuje w∏aÊciwe w∏adze

Dziennik Ustaw Nr 162

— 11159 —

Poz. 1568

pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich o wszcz´ciu post´powania sàdowego.

ponentów cz´Êci bud˝etowych bàdê jednostki samorzàdu terytorialnego, którym podlegajà te jednostki.

Art. 68. 1. W wyroku orzekajàcym o zwrocie zabytku paƒstwu cz∏onkowskiemu, z terytorium którego ten
zabytek zosta∏ niezgodnie z prawem wywieziony, sàd
przyznaje odszkodowanie osobie, która udowodni, ˝e
naby∏a go w dobrej wierze.

Art. 73. Osoba fizyczna, jednostka samorzàdu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, b´dàca
w∏aÊcicielem bàdê posiadaczem zabytku wpisanego do
rejestru albo posiadajàca taki zabytek w trwa∏ym zarzàdzie, mo˝e ubiegaç si´ o udzielenie dotacji celowej
z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
tym zabytku.

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wyp∏aca paƒstwo cz∏onkowskie ubiegajàce si´ o restytucj´
zabytku przy przekazywaniu zabytku temu paƒstwu.
3. Osoba, która otrzyma∏a obj´ty pozwem zabytek
w drodze spadku lub darowizny, nie mo˝e w stosunku
do tego zabytku znaleêç si´ w korzystniejszej sytuacji
prawnej ni˝ spadkodawca lub darczyƒca.
Art. 69. W sprawach nieuregulowanych w art. 67
ust. 1 i 2 oraz art. 68 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu post´powania
cywilnego.
Art. 70. 1. Paƒstwo cz∏onkowskie ubiegajàce si´
o restytucj´ zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z jego terytorium obcià˝ajà koszty zwiàzane z poszukiwaniem i zabezpieczeniem tego zabytku oraz
koszty wynikajàce z wykonania orzeczenia sàdu o jego
zwrocie.
2. Paƒstwo cz∏onkowskie ubiegajàce si´ o restytucj´ zabytku zachowuje prawo do dochodzenia kosztów,
o których mowa w ust. 1, od osoby odpowiedzialnej za
niezgodne z prawem wywiezienie tego zabytku z jego
terytorium.
3. Prawo w∏asnoÊci do zabytku zwróconego paƒstwu cz∏onkowskiemu regulujà przepisy tego paƒstwa.
Rozdzia∏ 7
Zasady finansowania opieki nad zabytkami
Art. 71. 1. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna
posiadajàca tytu∏ prawny do zabytku wynikajàcy z prawa w∏asnoÊci, u˝ytkowania wieczystego, trwa∏ego zarzàdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiàzaniowego finansuje prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.
2. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytu∏ prawny, okreÊlony w ust. 1, posiada jednostka samorzàdu
terytorialnego, jest zadaniem w∏asnym tej jednostki.
Art. 72. Na zasadach i w trybie okreÊlonych odr´bnymi przepisami, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach b´dàcych w posiadaniu jednostek organizacyjnych, zaliczanych do
sektora finansów publicznych, sà finansowane ze Êrodków finansowych przyznanych odpowiednio przez dys-

Art. 74. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru mo˝e byç udzielona
przez:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego ze Êrodków finansowych
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”;
2) wojewódzkiego konserwatora zabytków ze Êrodków finansowych z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest wojewoda.
Art. 75. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzki konserwator zabytków mo˝e udzieliç dotacji osobom bàdê
jednostkom, o których mowa w art. 73, na podstawie
umowy zawartej z tymi osobami lub jednostkami.
Art. 76. 1. Dotacja mo˝e byç udzielona na dofinansowanie:
1) nak∏adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na
podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostanà
przeprowadzone w roku z∏o˝enia przez wnioskodawc´ wniosku o udzielenie dotacji lub w roku nast´pujàcym po roku z∏o˝enia tego wniosku;
2) nak∏adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zosta∏y przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzajàcych rok z∏o˝enia przez wnioskodawc´ wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca mo˝e z∏o˝yç po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, okreÊlonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Art. 77. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane mo˝e obejmowaç nak∏ady konieczne na:
1) sporzàdzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badaƒ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
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3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporzàdzenie projektu odtworzenia kompozycji
wn´trz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacj´ konstrukcyjnà cz´Êci sk∏adowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezb´dnym
dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupe∏nienie tynków i ok∏adzin architektonicznych albo ich ca∏kowite odtworzenie,
z uwzgl´dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynale˝noÊci zabytku,
je˝eli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynale˝noÊci;
11) odnowienie lub ca∏kowite odtworzenie okien,
w tym oÊcie˝nic i okiennic, zewn´trznych odrzwi
i drzwi, wi´êby dachowej, pokrycia dachowego,
rynien i rur spustowych;
12) modernizacj´ instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadajà oryginalne, wykonane z drewna cz´Êci sk∏adowe
i przynale˝noÊci;
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3. W przypadku, je˝eli stan zachowania zabytku,
o którym mowa w ust. 1, wymaga niezw∏ocznego podj´cia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, dotacja mo˝e byç równie˝
udzielona do wysokoÊci 100 % nak∏adów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót.
4. ¸àczna wysokoÊç dotacji udzielonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i wojewódzkiego konserwatora zabytków nie mo˝e przekraczaç wysokoÊci dofinansowania okreÊlonej w ust. 1—3.
Art. 79. Dochodzenie przez organy, o których mowa w art. 74, nale˝noÊci wraz z odsetkami w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych z tytu∏u niewykorzystania lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem udzielonej dotacji nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 80. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb udzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym
zakresie.
2. W rozporzàdzeniu, w szczególnoÊci, nale˝y okreÊliç
tryb post´powania z wnioskami o udzielenie dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania, a zw∏aszcza rodzaj dokumentów niezb´dnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji oraz wskazaç, jakie postanowienia powinna
zawieraç umowa o udzielenie dotacji, a tak˝e sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupe∏nianie narysów ziemnych dzie∏ architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o w∏asnych formach krajobrazowych;
15) dzia∏ania zmierzajàce do wyeksponowania istniejàcych, oryginalnych elementów zabytkowego
uk∏adu parku lub ogrodu;
16) zakup materia∏ów konserwatorskich i budowlanych, niezb´dnych do wykonania prac i robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa
w pkt 7—15;
17) zakup i monta˝ instalacji przeciww∏amaniowej
oraz przeciwpo˝arowej i odgromowej.
Art. 78. 1. Dotacja mo˝e byç udzielona w wysokoÊci do 50 % nak∏adów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
2. Je˝eli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada
wyjàtkowà wartoÊç historycznà, artystycznà lub naukowà albo wymaga przeprowadzenia z∏o˝onych pod
wzgl´dem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja mo˝e
byç udzielona w wysokoÊci do 100 % nak∏adów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Art. 81. 1. W trybie okreÊlonym odr´bnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru mo˝e byç udzielona przez organ stanowiàcy
gminy lub powiatu, na zasadach okreÊlonych w podj´tej przez ten organ uchwale.
2. Dotacja, w zakresie okreÊlonym w art. 77, mo˝e
byç udzielona w wysokoÊci do 100 % nak∏adów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawc´ prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Art. 82. 1. ¸àczna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bàdê organ stanowiàcy gminy lub powiatu nie
mo˝e przekraczaç wysokoÊci 100 % nak∏adów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
2. Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji
publicznej.
3. W celu zapewnienia realizacji postanowieƒ okreÊlonych w ust. 1 organy uprawnione do udzielania do-
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tacji prowadzà wykazy udzielonych dotacji oraz informujà si´ wzajemnie o udzielonych dotacjach.

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz
walorów krajobrazu kulturowego;

Art. 83. Na zasadach okreÊlonych w przepisach
o Komitecie Badaƒ Naukowych, Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych mo˝e przyznaç Êrodki finansowe na badania konserwatorskie, architektoniczne,
archeologiczne lub inne badania naukowe zwiàzane
z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach.

5) podejmowanie dzia∏aƒ zwi´kszajàcych atrakcyjnoÊç zabytków dla potrzeb spo∏ecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw
sprzyjajàcych wzrostowi Êrodków finansowych na
opiek´ nad zabytkami;

Rozdzia∏ 8
Krajowy program ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Art. 84. W celu stworzenia warunków niezb´dnych
do realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego inicjuje i opracowuje, przy pomocy
Generalnego Konserwatora Zabytków, krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Art. 85. 1. W krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami okreÊla si´, w szczególnoÊci, cele i kierunki dzia∏aƒ oraz zadania w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki
i sposób finansowania planowanych dzia∏aƒ, a tak˝e
harmonogram ich realizacji.
2. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami opracowuje si´ na okres 4 lat.
Art. 86. 1. Krajowy program ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami uchwala Rada Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego przedstawia Radzie Ministrów, co 2 lata, sprawozdanie z realizacji zadaƒ wynikajàcych z krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.
Art. 87. 1. Zarzàd województwa, powiatu lub wójt
(burmistrz, prezydent miasta) sporzàdza na okres 4 lat
odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
2. Programy, o których mowa w ust. 1, majà na celu, w szczególnoÊci:
1) w∏àczenie problemów ochrony zabytków do systemu zadaƒ strategicznych, wynikajàcych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2) uwzgl´dnianie uwarunkowaƒ ochrony zabytków,
w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, ∏àcznie z uwarunkowaniami ochrony
przyrody i równowagi ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

6) okreÊlenie warunków wspó∏pracy z w∏aÊcicielami
zabytków, eliminujàcych sytuacje konfliktowe
zwiàzane z wykorzystaniem tych zabytków;
7) podejmowanie przedsi´wzi´ç umo˝liwiajàcych
tworzenie miejsc pracy zwiàzanych z opiekà nad
zabytkami.
3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Programy, o których mowa w ust. 3, sà og∏aszane w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.
5. Z realizacji programów zarzàd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporzàdza,
co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia si´ odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub
radzie gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i w∏aÊciwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego
wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami.
Art. 88. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego opracowuje krajowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynuje realizacj´
zadaƒ majàcych na celu zabezpieczenie zabytków
przed skutkami zagro˝eƒ wynikajàcych z sytuacji kryzysowych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ i sposób ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
z uwzgl´dnieniem zadaƒ administracji odpowiedniego
stopnia i jednostek organizacyjnych posiadajàcych zabytki, wskazujàc sposób prowadzenia prac zabezpieczajàcych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do
spraw Wychowania, Nauki i Kultury wniosek o wpis zabytku do „Mi´dzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Obj´tych Ochronà Specjalnà”, w celu obj´cia tego zabytku ochronà na podstawie Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze w dniu 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r.
Nr 46, poz. 212).
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4. W celu koordynacji przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z ochronà zabytków w razie konfliktu zbrojnego Rada
Ministrów mo˝e utworzyç, w drodze rozporzàdzenia,
Polski Komitet Doradczy, b´dàcy jej organem pomocniczym.
5. W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç organizacj´
Polskiego Komitetu Doradczego, zakres i tryb jego
dzia∏ania oraz sposób finansowania dzia∏alnoÊci Komitetu, uwzgl´dniajàc, w szczególnoÊci, wymagania
zwiàzane z powo∏ywaniem i odwo∏ywaniem przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków Komitetu, zadania Komitetu, sposób g∏osowania oraz jego obs∏ugi administracyjnej.
Rozdzia∏ 9
Organizacja organów ochrony zabytków
Art. 89. Organami ochrony zabytków sà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania
i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków;
2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki konserwator zabytków.
Art. 90. 1. Generalny Konserwator Zabytków jest
sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Do zadaƒ wykonywanych przez Generalnego
Konserwatora Zabytków nale˝y, w szczególnoÊci:
1) opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) realizacja zadaƒ wynikajàcych z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz
z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
3) podejmowanie dzia∏aƒ zwiàzanych z wspieraniem
rozwoju regionalnego i realizacjà kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami;
4) prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granic´ niezgodnie z prawem;
5) wydawanie decyzji, postanowieƒ i zaÊwiadczeƒ
w sprawach okreÊlonych w ustawie oraz w przepisach odr´bnych;

Poz. 1568

9) organizowanie szkoleƒ dla s∏u˝b konserwatorskich;
10) organizowanie konkursów promujàcych opiek´
nad zabytkami, w tym przyznawanie wyró˝nieƒ,
nagród pieni´˝nych lub rzeczowych;
11) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za
opiek´ nad zabytkami”;
12) wspó∏praca z organami administracji publicznej
w sprawach ochrony zabytków;
13) organizowanie szkoleƒ w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
14) podejmowanie dzia∏aƒ dotyczàcych troski o zabytki zwiàzane z historià Polski, pozostajàce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 91. 1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków
powo∏uje i odwo∏uje wojewoda, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków lub za jego zgodà.
2. Wojewódzkim konserwatorem zabytków mo˝e
zostaç osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada przynajmniej tytu∏ zawodowy magistra
w jednej z dziedzin zwiàzanych z ochronà zabytków
oraz co najmniej 5-letni sta˝ pracy w tym zakresie;
3) posiada wiedz´ w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczàcych
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) nie by∏a karana za przest´pstwa pope∏nione z winy
umyÊlnej.
3. Zast´pc´ wojewódzkiego konserwatora zabytków powo∏uje i odwo∏uje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Do zadaƒ wykonywanych przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków nale˝y w szczególnoÊci:
1) realizacja zadaƒ wynikajàcych z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) sporzàdzanie, w ramach przyznanych Êrodków bud˝etowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie
przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczàcych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

4) wydawanie, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià, decyzji, postanowieƒ i zaÊwiadczeƒ w sprawach okreÊlonych
w ustawie oraz w przepisach odr´bnych;

7) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià wojewódzkich konserwatorów zabytków;

5) sprawowanie nadzoru nad prawid∏owoÊcià prowadzonych badaƒ konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych dzia∏aƒ przy zabytkach
oraz badaƒ archeologicznych;

8) promowanie badaƒ naukowych w zakresie konserwacji zabytków;
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6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

stopnia minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja dzia∏aƒ przy realizacji tych planów;

4. Zadania okreÊlone w art. 12 ust. 1, art. 16 ust. 1
i 3—5, art. 22 ust. 4, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 2, art. 50
ust. 3 i 4 pkt 2, art. 87 ust. 1 oraz art. 103 i 105 sà zadaniami w∏asnymi organów i jednostek samorzàdu terytorialnego wskazanych w tych przepisach.

8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
9) wspó∏praca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.
Art. 92. 1. Wojewódzki konserwator zabytków, wchodzàcy w sk∏ad zespolonej administracji wojewódzkiej,
kieruje wojewódzkim urz´dem ochrony zabytków.
2. Wojewódzki urzàd ochrony zabytków dzia∏a na
podstawie regulaminu nadanego przez wojewod´ na
wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, po zasi´gni´ciu opinii Generalnego
Konserwatora Zabytków, mo˝e tworzyç i likwidowaç
delegatury wojewódzkiego urz´du ochrony zabytków,
okreÊlajàc w szczególnoÊci terytorialny zakres dzia∏ania tych delegatur i ich siedziby.
4. Delegatura, o której mowa w ust. 3, wchodzi
w sk∏ad wojewódzkiego urz´du ochrony zabytków.
5. Delegaturà wojewódzkiego urz´du ochrony zabytków kieruje kierownik tej delegatury.
6. Kierownik delegatury, o którym mowa w ust. 5,
z upowa˝nienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, na terenie swojego dzia∏ania prowadzi kontrole
i sprawy, w tym, w szczególnoÊci, wydaje decyzje administracyjne.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ wojewódzkich urz´dów ochrony
zabytków, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stanowiska
pracy, których utworzenie w poszczególnych urz´dach
jest obowiàzkowe.
Art. 93. 1. W sprawach okreÊlonych w ustawie
i w odr´bnych przepisach organem pierwszej instancji
jest wojewódzki konserwator zabytków, a organem
wy˝szego stopnia minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. W sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 2
i art. 48, organem pierwszej instancji jest dyrektor
urz´du morskiego, a organem wy˝szego stopnia minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
3. W sprawach o wydawanie pozwoleƒ, okreÊlonych w art. 51 ust. 3, na wywóz materia∏ów bibliotecznych powsta∏ych przed dniem 1 stycznia 1949 r. za granic´ i zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 5,
prowadzàcym post´powanie w pierwszej instancji jest
Dyrektor Biblioteki Narodowej, a organem wy˝szego

Art. 94. W post´powaniach administracyjnych dotyczàcych historycznych uk∏adów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespo∏ów budowlanych
oraz terenów, na których znajduje si´ znaczna iloÊç zabytków archeologicznych, strony tych post´powaƒ
mogà byç zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoÊciach ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci sposób publicznego og∏aszania.
Art. 95. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzki konserwator zabytków mogà w sprawach ochrony zabytków
wyst´powaç na prawach:
1) strony — w post´powaniu administracyjnym i cywilnym;
2) oskar˝yciela posi∏kowego — w post´powaniu karnym;
3) oskar˝yciela publicznego — w post´powaniu
w sprawach o wykroczenia.
Art. 96. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, mo˝e powierzyç prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej w∏aÊciwoÊci, z wyjàtkiem wydawania decyzji administracyjnych,
kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych
w opiece nad zabytkami, dla których jest organizatorem.
2. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, mo˝e powierzyç, w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej w∏aÊciwoÊci, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a tak˝e zwiàzkom gmin
i powiatów, po∏o˝onym na terenie województwa.
3. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, mo˝e powierzyç, w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej w∏aÊciwoÊci, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do spraw dotyczàcych prowadzenia rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a tak˝e wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych.
5. Powierzenie spraw, w tym wydawania decyzji
administracyjnych, kierownikom, o których mowa
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w ust. 3, mo˝e nastàpiç za zgodà organizatora w∏aÊciwego dla tych instytucji.
Art. 97. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dzia∏a Rada
Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczo-doradczy
w sprawach realizacji polityki Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Do zadaƒ Rady Ochrony Zabytków nale˝y wydawanie opinii w sprawach dotyczàcych w szczególnoÊci:
1) za∏o˝eƒ do projektu krajowego programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego
programu;
2) oceny realizacji zadaƒ wynikajàcych z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
w odniesieniu do zabytków;
3) ochrony pomników historii;
4) projektów aktów prawnych dotyczàcych ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Cz∏onków Rady Ochrony Zabytków w liczbie od
10 do 20 powo∏uje na okres 4 lat minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spoÊród osób posiadajàcych wybitne osiàgni´cia i zas∏ugi
w ochronie zabytków lub w opiece nad zabytkami.
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4. G∏ówna Komisja Konserwatorska dzia∏a na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
5. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà G∏ównej
Komisji Konserwatorskiej zapewnia urzàd obs∏ugujàcy
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 99. 1. Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków dzia∏a Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako
organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.
2. W sk∏ad Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
wchodzi od 5 do 10 cz∏onków, powo∏ywanych na okres
4 lat przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
spoÊród specjalistów w okreÊlonych dziedzinach
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków dzia∏a na
podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarzàdzenia, przez wojewod´, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia wojewódzki
urzàd ochrony zabytków.

4. Rada Ochrony Zabytków dzia∏a na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 100. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego nadaje i cofa
uprawnienia rzeczoznawcy w okreÊlonej dziedzinie
opieki nad zabytkami.

5. W posiedzeniach Rady Ochrony Zabytków bierze
udzia∏ Generalny Konserwator Zabytków.

2. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen
i opinii na rzecz organów ochrony zabytków, organów
wymiaru sprawiedliwoÊci, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Stra˝y Granicznej, organów
kontroli skarbowej, Najwy˝szej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

6. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà Rady
Ochrony Zabytków zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 98. 1. Przy Generalnym Konserwatorze Zabytków dzia∏a G∏ówna Komisja Konserwatorska jako organ opiniodawczy do spraw dzia∏aƒ konserwatorskich
podejmowanych przy zabytkach.
2. G∏ówna Komisja Konserwatorska
w szczególnoÊci, opinie w sprawach:

wydaje,

1) stosowania metod, technologii i materia∏ów niezb´dnych dla ratowania zabytków;
2) prawid∏owoÊci i zasadnoÊci planowanych oraz
przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
oraz badaƒ archeologicznych;
3) sposobu i zasad post´powania w przypadku wystàpienia zagro˝eƒ dla poszczególnych zabytków.
3. Cz∏onków G∏ównej Komisji Konserwatorskiej powo∏uje i odwo∏uje Generalny Konserwator Zabytków
spoÊród specjalistów w okreÊlonych dziedzinach
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Art. 101. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dziedziny, w których ustanawia si´ rzeczoznawców, wymagania, jakie powinni spe∏niaç kandydaci na rzeczoznawców, tryb post´powania w sprawie nadania lub cofni´cia uprawnieƒ rzeczoznawców,
zakres ich praw i obowiàzków oraz organizacj´ obs∏ugi rzeczoznawców.
2. W rozporzàdzeniu nale˝y wskazaç warunki, od
których spe∏nienia uzale˝nione jest nadanie lub cofni´cie uprawnieƒ rzeczoznawcy.
3. Organ sprawujàcy obs∏ug´ organizacyjnà rzeczoznawców jest obowiàzany prowadziç list´ rzeczoznawców.
Rozdzia∏ 10
Spo∏eczni opiekunowie zabytków
Art. 102. 1. Spo∏eczni opiekunowie zabytków podejmujà dzia∏ania zwiàzane z zachowaniem wartoÊci
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zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie
oraz upowszechniajà wiedz´ o zabytkach.
2. Spo∏eczny opiekun zabytków wspó∏dzia∏a z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostà w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.
3. Spo∏ecznym opiekunem zabytków mo˝e byç
osoba, która posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych, nie by∏a karana za przest´pstwa pope∏nione
umyÊlnie oraz posiada wiedz´ w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
4. Zadania spo∏ecznego opiekuna zabytków mo˝e
wykonywaç równie˝ osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej.
Art. 103. 1. Spo∏ecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na spo∏ecznego opiekuna zabytków.
2. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków starosta cofa ustanowienie spo∏ecznego opiekuna
zabytków, je˝eli opiekun przesta∏ spe∏niaç wymagania
okreÊlone w art. 102 ust. 3 lub niew∏aÊciwie wykonuje
swoje zadania.
3. O ustanowieniu spo∏ecznego opiekuna zabytków
lub cofni´ciu takiego ustanowienia starosta zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Starosta prowadzi list´ spo∏ecznych opiekunów
zabytków.
Art. 104. Spo∏eczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszajàcych przepisy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Art. 105. 1. Osobie fizycznej pe∏niàcej funkcj´ spo∏ecznego opiekuna zabytków starosta wydaje legitymacj´ spo∏ecznego opiekuna zabytków, która zawiera
jego zdj´cie, imi´, nazwisko i miejsce zamieszkania,
dat´ wydania legitymacji oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a tak˝e stanowiska s∏u˝bowego osoby
upowa˝nionej do wydania legitymacji.
2. Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, pe∏niàcej
funkcj´ spo∏ecznego opiekuna zabytków, starosta wydaje zaÊwiadczenie, które zawiera informacj´ o nadaniu uprawnieƒ opiekuna, nazw´ i siedzib´ tej osoby lub
jednostki, dat´ wydania zaÊwiadczenia oraz podpis
z podaniem imienia i nazwiska, a tak˝e stanowiska
s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wydania zaÊwiadczenia.
Art. 106. 1. Osobom zas∏u˝onym w sprawowaniu
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przyznaje si´
odznak´ „Za opiek´ nad zabytkami”.
2. Odznak´ „Za opiek´ nad zabytkami” przyznaje
minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek:
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1) ministra;
2) kierownika urz´du centralnego;
3) organu administracji rzàdowej w województwie;
4) organu jednostki samorzàdu terytorialnego;
5) organizacji spo∏ecznej, której celem statutowym
jest opieka nad zabytkami.
3. Wnioski o przyznanie odznaki „Za opiek´ nad zabytkami” sà opiniowane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
4. Przyznanie odznaki osobie nieposiadajàcej obywatelstwa polskiego nast´puje w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych.
Art. 107. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb sk∏adania wniosków o przyznanie
odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”, jej wzór rysunkowy i wymiary oraz sposób jej wr´czania i noszenia,
uwzgl´dniajàc wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.
Rozdzia∏ 11
Przepisy karne
Art. 108. 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia∏a nieumyÊlnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
3. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1 sàd orzeka, a w razie skazania za przest´pstwo
okreÊlone w ust. 2 sàd mo˝e orzec, nawiàzk´ na wskazany cel spo∏eczny zwiàzany z opiekà nad zabytkami
w wysokoÊci od trzykrotnego do trzydziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia.
Art. 109. 1. Kto bez pozwolenia wywozi zabytek za
granic´ lub po wywiezieniu go za granic´ nie sprowadza do kraju w okresie wa˝noÊci pozwolenia, podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia∏a nieumyÊlnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
3. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1 sàd orzeka, a w razie skazania za przest´pstwo
okreÊlone w ust. 2 sàd mo˝e orzec, nawiàzk´ na wskazany cel spo∏eczny zwiàzany z opiekà nad zabytkami
w wysokoÊci od trzykrotnego do trzydziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia.
4. Sàd mo˝e orzec przepadek zabytku, chocia˝by
nie stanowi∏ on w∏asnoÊci sprawcy.
Art. 110. 1. Kto b´dàc w∏aÊcicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczy∏ go w nale˝yty sposób
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przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagini´ciem lub
kradzie˝à, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.

4) zmianach dotyczàcych stanu prawnego zabytku,
nie póêniej ni˝ w terminie miesiàca od dnia ich wystàpienia lub powzi´cia o nich wiadomoÊci

2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 mo˝na orzec nawiàzk´ do wysokoÊci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spo∏eczny zwiàzany z opiekà nad zabytkami.

— podlega karze grzywny.

Art. 111. 1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych
zabytków, w tym przy u˝yciu wszelkiego rodzaju urzàdzeƒ elektronicznych i technicznych oraz sprz´tu do
nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.
2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 mo˝na orzec:
1) przepadek narz´dzi i przedmiotów, które s∏u˝y∏y
lub by∏y przeznaczone do pope∏nienia wykroczenia, chocia˝by nie stanowi∏y w∏asnoÊci sprawcy;
2) przepadek przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio z wykroczenia;
3) obowiàzek przywrócenia stanu poprzedniego lub
zap∏aty równowartoÊci wyrzàdzonej szkody.
Art. 112. 1. Kto narusza zakazy lub ograniczenia
obowiàzujàce na terenie parku kulturowego lub jego
cz´Êci, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci
albo grzywny.
2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia∏a nieumyÊlnie, podlega karze grzywny.
3. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 lub 2, mo˝na orzec:
1) przepadek narz´dzi i przedmiotów, które s∏u˝y∏y
lub by∏y przeznaczone do pope∏nienia wykroczenia, chocia˝by nie stanowi∏y w∏asnoÊci sprawcy;
2) przepadek przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio z wykroczenia;
3) obowiàzek przywrócenia stanu poprzedniego lub
zap∏aty równowartoÊci wyrzàdzonej szkody.
Art. 113. 1. Kto b´dàc w∏aÊcicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdujàcego si´ w wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zagini´ciu lub kradzie˝y
zabytku niezw∏ocznie po powzi´ciu wiadomoÊci
o wystàpieniu zdarzenia,

2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 mo˝na orzec nawiàzk´ do wysokoÊci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spo∏eczny zwiàzany z opiekà nad zabytkami.
Art. 114. Kto uniemo˝liwia lub utrudnia dost´p do
zabytku organowi ochrony zabytków, wykonujàcemu
uprawnienia wynikajàce z ustawy, podlega karze
grzywny.
Art. 115. 1. Kto niezw∏ocznie nie powiadomi∏ wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co do którego istnieje przypuszczenie, i˝ jest on zabytkiem, a tak˝e nie wstrzyma∏ wszelkich robót mogàcych
uszkodziç lub zniszczyç znaleziony przedmiot i nie zabezpieczy∏, przy u˝yciu dost´pnych Êrodków, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze
grzywny.
2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 mo˝na orzec nawiàzk´ do wysokoÊci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spo∏eczny zwiàzany z opiekà nad zabytkami.
Art. 116. 1. Kto niezw∏ocznie nie powiadomi∏ wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przypadkowym odkryciu
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, i˝
jest on zabytkiem archeologicznym, a tak˝e nie zabezpieczy∏, przy u˝yciu dost´pnych Êrodków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.
2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego
w ust. 1 mo˝na orzec nawiàzk´ do wysokoÊci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spo∏eczny zwiàzany z opiekà nad zabytkami.
Art. 117. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do
rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo
badania archeologiczne, podlega karze grzywny.
Art. 118. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku
wpisanym do rejestru urzàdzenia techniczne, tablice,
reklamy oraz napisy, podlega karze grzywny.

2) zagro˝eniu dla zabytku niezw∏ocznie po powzi´ciu
wiadomoÊci o wystàpieniu zagro˝enia,

Art. 119. Kto nie wykonuje zaleceƒ pokontrolnych,
o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze grzywny.

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, w terminie miesiàca od dnia nastàpienia tej
zmiany,

Art. 120. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 110—119 nast´puje na podstawie przepisów Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.
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Rozdzia∏ 12
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 121. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w art. 6 ust. 4
otrzymuje brzmienie:
„4. U˝ycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujàcych si´ na jego terenie zabytków, które mogà byç
przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.”.
Art. 122. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16,
poz. 89, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r.
Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302) w art. 4 w ust. 1 w pkt 9 lit. c) otrzymuje
brzmienie:
„c) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a tak˝e zabytków u˝yczonych
muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy ni˝ 2 lata,”.
Art. 123. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121,
poz. 769 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Fundacja mo˝e byç ustanowiona dla realizacji
zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów spo∏ecznie lub
gospodarczo u˝ytecznych, w szczególnoÊci
takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oÊwiata i wychowanie, kultura
i sztuka, opieka i pomoc spo∏eczna, ochrona
Êrodowiska oraz opieka nad zabytkami.”.
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„4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568),”.
Art. 126. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w art. 7 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami,”.
Art. 127. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145,
poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984
i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Gospodarka leÊna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których
znajdujà si´ zabytki archeologiczne wpisane
do rejestru zabytków, prowadzona jest
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, z uwzgl´dnieniem przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”;
2) w art. 40 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) opieki nad zabytkami,”.
Art. 128. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623,
z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2a pkt 1a otrzymuje brzmienie:

Art. 124. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) w art. 12 w ust. 1 pkt 11
otrzymuje brzmienie:
„11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,”.
Art. 125. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, o ochronie Êrodowiska, o lasach
i o drogach publicznych,”;
2) w art. 54 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„1a) drzewostanie o charakterze parkowym — rozumie si´ przez to zespo∏y drzew i innej roÊlinnoÊci ukszta∏towane funkcjonalnie i plastycznie, majàce wartoÊç zabytkowà w rozumieniu
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, przestrzenno-plastycznà lub przyrodniczà,”;
2) w art. 34a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Teren pokryty drzewostanem o charakterze
parkowym i niepodlegajàcy przepisom
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
rada gminy mo˝e uznaç za park gminny, je˝eli
teren ten stanowi w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub w∏asnoÊç jednostki samorzàdu terytorialnego.”.
Art. 129. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Paƒstwo sprawuje mecenat nad dzia∏alnoÊcià
kulturalnà polegajàcy na wspieraniu i promocji
twórczoÊci, edukacji i oÊwiaty kulturalnej, dzia∏aƒ i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami.”;
2) w art. 7b ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, inni ministrowie
i kierownicy urz´dów centralnych w odniesieniu do podleg∏ych im oÊrodków i instytucji kultury, a tak˝e jednostki samorzàdu terytorialnego, mogà przyznawaç stypendia osobom zajmujàcym si´ twórczoÊcià artystycznà, upowszechnianiem kultury oraz opiekà nad zabytkami.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega
na przyznaniu Êrodków finansowych osobom
realizujàcym okreÊlone przedsi´wzi´cia w zakresie twórczoÊci artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.”;
3) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przychodami instytucji kultury sà wp∏ywy
z prowadzonej dzia∏alnoÊci, w tym ze sprzeda˝y sk∏adników majàtku ruchomego, z wyjàtkiem zabytków, oraz wp∏ywy z najmu i dzier˝awy sk∏adników majàtkowych, dotacje z bud˝etu, Êrodki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych êróde∏.”;
4) w art. 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytucje kultury, a zw∏aszcza muzea, jednostki organizacyjne majàce na celu opiek´
nad zabytkami, oÊrodki badaƒ i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie
i centra sztuki, Filmoteka Narodowa, biblioteki, domy i oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby,
ogniska artystyczne, domy pracy twórczej —
prowadzà, w szczególnoÊci, dzia∏alnoÊç
w zakresie upowszechniania kultury.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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turalnej w formach okreÊlonych w tych
ustawach.”.

Art. 130. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 721 i Nr 139, poz. 1325) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowiska i ochrony zabytków,”;
2) w art. 57 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczàcych autostrad, przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska oraz o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,”.
Art. 131. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875
i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. W stosunku do gruntów, na których znajdujà si´ zabytki archeologiczne, wojewódzki
konserwator zabytków mo˝e okreÊliç,
w drodze decyzji, zakres i sposób eksploatacji takich gruntów.”.
Art. 132. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Muzeum jest jednostkà organizacyjnà, nienastawionà na osiàganie zysku, której celem jest
sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartoÊciach i treÊciach gromadzonych
zbiorów, upowszechnianie podstawowych
wartoÊci historii, nauki i kultury polskiej oraz
Êwiatowej, kszta∏towanie wra˝liwoÊci poznawczej i estetycznej oraz umo˝liwianie kontaktu ze
zbiorami przez dzia∏ania okreÊlone w art. 2.”;

„2) sprawowanie opieki nad zabytkami,”;
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
5) art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568), ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci kul-

„Art. 2. Muzeum realizuje cele okreÊlone w art. 1,
w szczególnoÊci przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo
okreÊlonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniajàcych
im w∏aÊciwy stan zachowania i bezpieczeƒstwo, oraz magazynowanie ich
w sposób dost´pny do celów naukowych,
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4) zabezpieczanie i konserwacj´ muzealiów oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, zabezpieczanie zabytków archeologicznych
nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej
i przyrody,
5) urzàdzanie wystaw,
6) organizowanie badaƒ i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
7) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej,
8) udost´pnianie zbiorów dla celów edukacyjnych,
9) zapewnianie w∏aÊciwych warunków
zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej.”;
3) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Muzeum rejestrowanemu przy nabywaniu zabytków przys∏uguje:
1) prawo pierwszeƒstwa zakupu od podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
polegajàcà na oferowaniu do sprzeda˝y zabytków — w terminie 14 dni od
dnia zg∏oszenia przez muzeum zamiaru zakupu,
2) prawo pierwokupu bezpoÊrednio na
aukcjach, po cenie wylicytowanej.”;
4) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, formy i sposób ewidencjonowania zabytków w muzeach, wskazujàc,
w szczególnoÊci, rodzaj dokumentacji ewidencyjnej, wymagania, jakim powinno odpowiadaç prowadzenie tej dokumentacji, sposób
oznakowania muzealiów oraz tryb ich dokumentowania w przypadku przenoszenia poza
siedzib´ muzeum oraz skreÊlania z inwentarza
muzeum.”.
Art. 133. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302
i Nr 149, poz. 1451 i 1452) w art. 2 pkt 39 otrzymuje
brzmienie:
„39) „pojazd zabytkowy” — pojazd, który na podstawie odr´bnych przepisów zosta∏ wpisany do rejestru zabytków lub znajduje si´ w wojewódzkiej
ewidencji zabytków;”.
Art. 134. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,
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poz. 874 i Nr 124, poz. 1152) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opieka nad nieruchomoÊciami stanowiàcymi
zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,”;
2) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sprzeda˝, zamiana, darowizna lub oddanie
w u˝ytkowanie wieczyste nieruchomoÊci wpisanych do rejestru zabytków, stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego, a tak˝e wnoszenie tych
nieruchomoÊci jako wk∏adów niepieni´˝nych
(aportów) do spó∏ek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.”;
3) w art. 45 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu trwa∏ego zarzàdu mo˝na na∏o˝yç, w miar´ potrzeby, na jednostk´ organizacyjnà obowiàzek odbudowy lub remontu po∏o˝onych na tej nieruchomoÊci zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie okreÊlonym w decyzji.”;
4) w art. 96:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W odniesieniu do nieruchomoÊci wpisanej
do rejestru zabytków decyzj´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków na podzia∏ tej nieruchomoÊci.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy o podziale orzeka sàd, nie
wydaje si´ decyzji, o której mowa w ust. 1
i 1a. Je˝eli podzia∏ jest uzale˝niony od ustaleƒ planu miejscowego, sàd zasi´ga opinii
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
a w odniesieniu do nieruchomoÊci wpisanej
do rejestru zabytków tak˝e opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do opinii tych nie stosuje art. 93 ust. 5.”.
Art. 135. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzia∏ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad
materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy dzia∏alnoÊci kulturalnej,
w tym mecenatu paƒstwowego nad tà dzia∏alnoÊcià, w szczególnoÊci w zakresie:
1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i paƒstwowej;
2) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) dzia∏alnoÊci muzeów;
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4) miejsc pami´ci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zag∏ady i ich stref
ochronnych;

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

5) dzia∏alnoÊci twórczej, artystycznej, kultury ludowej i r´kodzie∏a artystycznego oraz ich
ochrony;

Art. 139. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

6) wydawnictw, ksi´garstwa, bibliotek i czytelnictwa;
7) edukacji kulturalnej;
8) wystaw artystycznych;
9) polityki audiowizualnej;
10) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeƒ regionalnych oraz spo∏eczno-kulturalnych;

2. W∏aÊciwoÊç organów do za∏atwiania spraw,
o których mowa w ust. 1, okreÊla si´ na podstawie
przepisów ustawy.
Art. 140. 1. Decyzje ostateczne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zachowujà wa˝noÊç.

11) wymiany kulturalnej z zagranicà;
12) dzia∏alnoÊci widowiskowej i rozrywkowej.”.
Art. 136. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie
opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,”;
2) w art. 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kultury i ochrony zabytków,”.
Art. 137. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806) w art. 4 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje
brzmienie:
„7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,”.
Art. 138. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz
z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 19 ust. 3 pkt 3, art. 47 pkt 1 lit. c, art. 52
ust. 1 pkt 5, art. 96 i art. 101 pkt 7 w ró˝nych przypadkach wyrazy „dobra kultury” zast´puje si´ u˝ytym w odpowiednim przypadku wyrazem „zabytki”;
2) w art. 238 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) istniejàce w sàsiedztwie lub bezpoÊrednim zasi´gu oddzia∏ywania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,”.

2. Porozumienia zawarte na podstawie art. 12 ust. 1
i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, zachowujà wa˝noÊç,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
Art. 141. Osoby posiadajàce uprawnienia rzeczoznawcy ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, powo∏ane na podstawie
art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 140 ust. 1,
tracà te uprawnienia po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 142. 1. Dobra kultury uznane za zabytek na
podstawie rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 29, poz. 265, z 1933 r. Nr 10, poz. 62 i Nr 82,
poz. 599, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 oraz z 1949 r. Nr 25,
poz. 180), a tak˝e wpisane do rejestru na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 140 ust. 1, stajà si´ zabytkami wpisanymi do rejestru w rozumieniu niniejszej
ustawy.
2. Zabytki nieruchome uznane za pomniki historii
na podstawie dotychczasowych przepisów stajà si´
pomnikami historii w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 143. 1. W terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy Generalny Konserwator Zabytków, wojewódzcy konserwatorzy zabytków i wójt (burmistrz, prezydent miasta) za∏o˝à odpowiednio krajowà, wojewódzkà i gminnà ewidencj´ zabytków.
2. W∏àczenie karty zabytku ruchomego znajdujàcego si´ w dotychczasowej centralnej ewidencji dóbr kultury do wojewódzkiej ewidencji zabytków nie wymaga
zgody w∏aÊciciela zabytku.
Art. 144. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego dostosuje do przepisów niniejszej ustawy statuty instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, dla których
jest organizatorem, w celu realizacji przez te instytucje
zadaƒ zwiàzanych z za∏o˝eniem i prowadzeniem krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków
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skradzionych lub wywiezionych za granic´ niezgodnie
z prawem.
Art. 145. Do czasu za∏o˝enia gminnej ewidencji zabytków, w studiach uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzgl´dnia si´, oprócz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz ustaleƒ planów ochrony parków kulturowych, inne zabytki
nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Art. 146. W terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego opracuje krajowy
program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Art. 147. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychczasowe wojewódzkie oddzia∏y S∏u˝by Ochrony Zabytków i ich delegatury stajà si´ odpowiednio wojewódzkimi urz´dami ochrony zabytków i delegaturami tych
urz´dów.
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i ich delegatur stajà si´ zobowiàzaniami i wierzytelnoÊciami w∏aÊciwych wojewódzkich urz´dów ochrony zabytków i ich delegatur.
5. NieruchomoÊci pozostajàce dotychczas w trwa∏ym zarzàdzie wojewódzkich oddzia∏ów S∏u˝by Ochrony Zabytków i ich delegatur przechodzà, z mocy prawa,
w trwa∏y zarzàd w∏aÊciwych wojewódzkich urz´dów
ochrony zabytków i ich delegatur.
6. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o którym mowa
w ust. 5, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.
Art. 148. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 140 ust. 1, je˝eli nie sà
sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.
Art. 149. Przepisy rozdzia∏u 6 stosuje si´ z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychczasowi
wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz ich zast´pcy
stajà si´ odpowiednio wojewódzkimi konserwatorami
zabytków oraz ich zast´pcami w rozumieniu ustawy.

Art. 150. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

3. Pracownicy dotychczasowych wojewódzkich oddzia∏ów S∏u˝by Ochrony Zabytków i ich delegatur
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ odpowiednio
pracownikami wojewódzkich urz´dów ochrony zabytków i ich delegatur.

Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 60 dni
od dnia og∏oszenia.

4. Dotychczasowe zobowiàzania i wierzytelnoÊci
wojewódzkich oddzia∏ów S∏u˝by Ochrony Zabytków

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

