BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 538)

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r. poz. 1446, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku
nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek
nieruchomy.
2. W trybie określonym w ust. 1, do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku
wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego
zabytku.
3. Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego
zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru
wchodzących w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych.
<3a. Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego
do rejestru oraz o ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki
konserwator zabytków przekazuje niezwłocznie właściwemu staroście.
3b. Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do
rejestru do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje się do
publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
starostwa powiatowego, na obszarze którego znajduje się zabytek, a ponadto w
siedzibie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób
zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje się zabytek.
3c. Przepis ust. 3b nie narusza przepisu art. 61 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz art. 94 niniejszej ustawy.>
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-24. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej
nieruchomości 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 podstawę wpisu w katastrze nieruchomości.
6. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację o wpisie zabytku
nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
7. Wpisy, o których mowa w ust. 4 i 5, są wolne od opłat.

<Art. 10a.
1. Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w
którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy
postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych
pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej
decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.
3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do zabytku służącego obronności i bezpieczeństwu
państwa.>

<Art. 14aa.
1. Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku na Listę Skarbów
Dziedzictwa do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy
zabytku,

którego

dotyczy

postępowanie,

zabrania

się

prowadzenia

prac

konserwatorskich i restauratorskich oraz podejmowania innych działań, które
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zabytku:
1) wpisanego do rejestru;
2) wpisanego do inwentarza muzeum;
3) wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego.>
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-3Art. 28.
1. Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami, określonych w art. 5,
właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, [niezwłocznie po
powzięciu] <nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia>wiadomości o
wystąpieniu zdarzenia;
2) zagrożeniu dla zabytku, [niezwłocznie po powzięciu] <nie później niż w terminie 14
dni od dnia powzięcia>wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia
nastąpienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca
od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.
2. O zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego na
Listę Skarbów Dziedzictwa zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

Art. 31.
1. (utracił moc).
1a. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:
1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora
zabytków albo
2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie,
na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do
przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego
- jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych
oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu
ochrony tych zabytków.
2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala
wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w
jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej
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-4działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub
uszkodzą zabytek archeologiczny.
3. Egzemplarz dokumentacji badań, [o których mowa w ust. 1] <nie później niż w terminie
14 dni od dnia powzięcia>, podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu
wojewódzkiemu konserwatorowi 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 badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem
ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic
reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015 r. poz. 199, 443 i 774) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
[11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;]
<11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia
substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie
drzew lub krzewów z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia
akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe
służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia;>
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-512) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i
technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
1a. Przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa można prowadzić:
1) prace konserwatorskie,
2) prace restauratorskie,
3) badania konserwatorskie
– na podstawie pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie działań, o których mowa w
ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.
2a. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić podjęcie działań objętych
pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1, od przekazania przez wnioskodawcę w
oznaczonym terminie określonych informacji dotyczących działań wymienionych w
pozwoleniu, zastrzegając odpowiedni warunek w treści pozwolenia. Do warunku stosuje
się art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może uzależnić
podjęcie działań objętych pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1a, od przekazania przez
wnioskodawcę w oznaczonym terminie określonych informacji dotyczących działań
wymienionych w pozwoleniu, zastrzegając odpowiedni warunek w treści pozwolenia. Do
warunku stosuje się art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą określać warunki, które zapobiegną
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
4. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie
działań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na koszt
wnioskodawcy,

niezbędnych

badań

konserwatorskich,

architektonicznych

lub

archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może uzależnić
wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, o których mowa w ust. 1a pkt 1 i 2, od
przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich.
Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie ministrowi.
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-65. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego na
Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego.
6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z
nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę
Skarbów Dziedzictwa, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku
wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź
porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się
również na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających
prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub
posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art.
30 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa
budowlanego.

Art. 40.
[1. Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli wojewódzki konserwator zabytków może
wydać zalecenia pokontrolne kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej.]
<1. Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, w przypadku ustalenia, że zabytek
jest w nieodpowiednim stanie zachowania, wojewódzki konserwator zabytków może
wydać kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki
organizacyjnej zalecenia pokontrolne usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w
określonym terminie, o ile ich charakter nie uzasadnia wydania decyzji, o której
mowa w art. 49 ust. 1.>
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-72. Wojewódzki konserwator zabytków może odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych i
wydać decyzję, 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.
<2a.

Kontrolowana

osoba

fizyczna

lub

kierownik

kontrolowanej

jednostki

organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić pisemnie
umotywowane zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia
lub przedstawić dodatkową dokumentację.
2b. Wojewódzki konserwator zabytków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych:
1) zmienia zalecenia pokontrolne i przekazuje je wraz z uzasadnieniem
kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki
organizacyjnej – w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części
zastrzeżeń albo
2) odmawia

zmiany

zaleceń

pokontrolnych

i

swoje

stanowisko

wraz

z

uzasadnieniem przekazuje kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej – w przypadku nieuwzględnienia
zastrzeżeń w całości.>
3. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej wojewódzki konserwator zabytków może
zażądać przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem
przeciwko osobom winnym dopuszczenia do powstania uchybień i poinformowania go w
określonym terminie o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia tych uchybień.

Art. 46.
1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do
rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, jeżeli zabytek ten spełnia warunki
uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wydać
decyzję o wstrzymaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku
niewpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, jeżeli zabytek ten spełnia warunki
uzasadniające dokonanie wpisu na Listę Skarbów Dziedzictwa.
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-83. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa.
[4. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
mogą być podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, o której mowa
w ust. 1 albo 2, odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków nie wpisze tego zabytku
do rejestru albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
nie wpisze tego zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa.]

<Art. 47a.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po
zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Konserwatorskiej może z urzędu uchylić lub
zmienić pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli realizacja działań
określonych w tym pozwoleniu spowodowałaby:
1) uszczerbek dla wartości zabytku lub
2) uszkodzenie lub zniszczenie zabytku, lub
3) niewłaściwe korzystanie z zabytku.
2. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia, o którym mowa w art. 36
ust. 1, nie może być wszczęte po upływie 2 lat od dnia, w którym to pozwolenie stało
się ostateczne.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może
wstrzymać wykonanie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli zachodzi
prawdopodobieństwo uchylenia lub zmiany tego pozwolenia.
4. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1,
wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia, jeżeli w tym terminie minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie wyda decyzji o
uchyleniu lub zmianie tego pozwolenia.>

[Art. 81.
1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być
udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na
zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
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-92. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do 100%
nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.]
<Art. 81.
1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ
stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w
podjętej przez ten organ uchwale.
2. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do 100 %
nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.>

<Art. 83b.
1. Tworzy się Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, którego dysponentem jest
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jest państwowym funduszem celowym.
3. Przychodem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków są wpływy z kar pieniężnych,
o których mowa w art. 107a–107e.
4.

Środki

Narodowego

Funduszu

Ochrony

Zabytków

są

przeznaczane

na

dofinansowanie:
1) nakładów

koniecznych

na

wykonanie

prac

konserwatorskich

lub

restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
– na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
5. Koszty obsługi Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków są pokrywane ze środków
tego Funduszu.>
Art. 90.
1. Generalny Konserwator Zabytków jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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- 10 2. Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków należy, w
szczególności:
1) opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
3) podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją
kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami;
4) prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;
5) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie
oraz w przepisach odrębnych;
6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków;
<7a) koordynowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków;
7b) kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. poz. 1092);>
8) promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków;
9) organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich;
10) organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie
wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych;
11) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami";
12) współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
13) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
14) podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski,
pozostające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
<3. W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków
Generalny Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki ich działania,
wydawać instrukcje i wytyczne określające sposób ich postępowania oraz żądać od
nich sprawozdań z działalności.
4. Instrukcje i wytyczne, o których mowa w ust. 3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co
do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.>
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 11 Art. 91.
[1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą
Generalnego Konserwatora Zabytków.]
<1.

Wojewódzkiego konserwatora

zabytków

powołuje wojewoda

na wniosek

Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na to stanowisko.>
<1a. Wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołuje wojewoda na wniosek
Generalnego Konserwatora Zabytków albo za jego zgodą.>
2. Wojewódzkim konserwatorem zabytków może zostać osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada przynajmniej tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z
ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie;
3) posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
[4) nie była karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.]
<4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.>
3. Zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, na
wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy w
szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;
2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie
dokumentacji w tym zakresie;
4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich,
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i
innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;
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- 12 7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych
planów;
8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
[9) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony
zabytków.]
<9) współpraca w sprawach ochrony zabytków z innymi organami administracji
publicznej i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i
1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573).>

Art. 92.
1. Wojewódzki konserwator zabytków, wchodzący w skład zespolonej administracji
wojewódzkiej, kieruje wojewódzkim urzędem ochrony zabytków.
2. Wojewódzki urząd ochrony zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego przez
wojewodę na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, po zasięgnięciu opinii
Generalnego Konserwatora Zabytków, może tworzyć i likwidować delegatury
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, określając w szczególności terytorialny zakres
działania tych delegatur i ich siedziby.
4. Delegatura, o której mowa w ust. 3, wchodzi w skład wojewódzkiego urzędu ochrony
zabytków.
5. Delegaturą wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków kieruje kierownik tej delegatury.
<5a. Kierownika delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków powołuje i
odwołuje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek Generalnego Konserwatora
Zabytków albo za jego zgodą.>
6. Kierownik delegatury, o którym mowa w ust. 5, z upoważnienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków, na terenie swojego działania prowadzi kontrole i sprawy, w tym,
w szczególności, wydaje decyzje administracyjne.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, organizację wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, uwzględniając w
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obowiązkowe.

Art. 96.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek
Generalnego Konserwatora Zabytków, może powierzyć prowadzenie niektórych spraw z
zakresu swojej właściwości, z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych,
kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, dla których
jest organizatorem.
[2. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć, w drodze
porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym
wydawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a także związkom gmin i
powiatów, położonym na terenie województwa.]
<2. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć, w
drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom, powiatom, związkom gmin,
związkom

powiatów,

związkom

powiatowo-gminnym

albo

związkom

metropolitalnym, położonym na terenie województwa.>
<2a. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2, gmina, powiat, związek gmin,
związek powiatów, związek powiatowo-gminny albo związek metropolitalny
ustanawia

wyodrębnione

konserwatora

zabytków,

stanowisko

odpowiednio

gminnego

(miejskiego)

powiatowego

konserwatora

zabytków,

powiatowo-

gminnego konserwatora zabytków albo metropolitalnego konserwatora zabytków.
2b. Gminnym (miejskim) konserwatorem zabytków, powiatowym konserwatorem
zabytków, powiatowo-gminnym konserwatorem zabytków albo metropolitalnym
konserwatorem zabytków może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art.
91 ust. 2.>
3. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć, w
drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym
wydawanie

decyzji

administracyjnych,

kierownikom

wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

instytucji

kultury

- 14 4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do spraw dotyczących prowadzenia rejestru i
wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania w tym zakresie decyzji
administracyjnych.
5. Powierzenie spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych, kierownikom, o których
mowa w ust. 3, może nastąpić za zgodą organizatora właściwego dla tych instytucji.

Art. 97.
1. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa
Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji
polityki Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Do zadań Rady Ochrony Zabytków należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w
szczególności:
1) założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i
projektu tego programu;
2) oceny

realizacji

zadań

wynikających

z

koncepcji

polityki

przestrzennego

zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków;
3) ochrony pomników historii;
4) projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
[3. Członków Rady Ochrony Zabytków w liczbie od 10 do 20 powołuje na okres 4 lat minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród osób
posiadających wybitne osiągnięcia i zasługi w ochronie zabytków lub w opiece nad
zabytkami.]
<3. Członków Rady Ochrony Zabytków w liczbie od 10 do 20 powołuje na okres 5 lat
spośród osób posiadających wybitne osiągnięcia i zasługi w ochronie zabytków lub w
opiece nad zabytkami i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.>
4. Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia,
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. W posiedzeniach Rady Ochrony Zabytków bierze udział Generalny Konserwator
Zabytków.
6. Obsługę administracyjną i finansową Rady Ochrony Zabytków zapewnia urząd
obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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1. Przy Generalnym Konserwatorze Zabytków działa Główna Komisja Konserwatorska jako
organ opiniodawczy do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach.
2. Główna Komisja Konserwatorska wydaje, w szczególności, opinie w sprawach:
1) stosowania metod, technologii i materiałów niezbędnych dla ratowania zabytków;
2) prawidłowości

i

zasadności

planowanych

oraz

przeprowadzonych

prac

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań
archeologicznych;
3) sposobu i zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla poszczególnych
zabytków.
[3. Członków

Głównej

Komisji

Konserwatorskiej

powołuje

i

odwołuje

Generalny

Konserwator Zabytków spośród specjalistów w określonych dziedzinach ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.]
<3. Członków Głównej Komisji Konserwatorskiej w liczbie od 10 do 15 powołuje na
okres 5 lat spośród specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami i odwołuje Generalny Konserwator Zabytków.>
4. Główna Komisja Konserwatorska działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze
zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
5. Obsługę administracyjną i finansową Głównej Komisji Konserwatorskiej zapewnia urząd
obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 99.
1. Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
[2. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków wchodzi od 5 do 10 członków,
powoływanych na okres 4 lat przez wojewódzkiego konserwatora zabytków spośród
specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze
zarządzenia, przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.]
<2. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków wchodzi od 5 do 10 członków,
powoływanych na okres 5 lat spośród specjalistów w określonych dziedzinach
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i odwoływanych przez wojewódzkiego
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Zabytków.
3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w
drodze zarządzenia, przez wojewódzkiego konserwatora zabytków po uzyskaniu
pozytywnej opinii Generalnego Konserwatora Zabytków.>
4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia
wojewódzki urząd ochrony zabytków.

Art. 100.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadaje i cofa
uprawnienia rzeczoznawcy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.
2. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony
zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów Krajowej
Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii dla podmiotów innych niż wskazane
w ust. 2 w zakresie określonym w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2.
<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi
listę rzeczoznawców w celu ich ewidencjonowania.
5. Lista rzeczoznawców zawiera dane osób nią objętych:
1) imię i nazwisko;
2) stopnie i tytuły naukowe;
3) dziedzinę opieki nad zabytkami, w której nadano uprawnienia.
6. Dane zgromadzone na liście rzeczoznawców udostępnia się podmiotom, o których
mowa w ust. 2, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, a innym
podmiotom i osobom za zgodą osoby, której dotyczą.
7. Dane osoby, której uprawnienia rzeczoznawcy wygasły, usuwa się z listy
rzeczoznawców.>

Art. 101.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, dziedziny, w których ustanawia się rzeczoznawców, wymagania, jakie
powinni spełniać kandydaci na rzeczoznawców, tryb postępowania w sprawie nadania lub
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obsługi rzeczoznawców.
2. W rozporządzeniu należy wskazać warunki, od których spełnienia uzależnione jest nadanie
lub cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy.
[3. Organ sprawujący obsługę organizacyjną rzeczoznawców jest obowiązany prowadzić listę
rzeczoznawców.]
<Rozdział 10a
Administracyjne kary pieniężne

Art. 107a.
1. Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo
wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków, który nie powiadomił odpowiednio ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wojewódzkiego konserwatora
zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
2) zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, w terminie miesiąca od dnia
nastąpienia tej zmiany,
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie
miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ ochrony
zabytków, którego właściciel lub posiadacz obowiązany był powiadomić.

Art. 107b.
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie na czasowy
wywóz zabytku za granicę, a która w terminie 14 dni od dnia upływu ważności tego
pozwolenia nie powiadomiła właściwego organu o przywiezieniu zabytku na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500
do 2000 zł.
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- 18 2. Tej samej karze podlega jednostka organizacyjna, która w przypadku, o którym
mowa w art. 56a ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przywiezienia zabytku na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie powiadomiła wojewódzkiego konserwatora
zabytków o przywiezieniu tego zabytku.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ, który wydał
pozwolenie na wywóz zabytku za granicę.

Art. 107c.
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która uniemożliwia lub utrudnia dostęp
do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującemu uprawnienia wynikające z
ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ ochrony
zabytków, któremu uniemożliwiono lub utrudniono dostęp do zabytku.

Art. 107d.
1. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o
których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500
do 500 000 zł.
2. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, niezgodnie z
zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora
zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.
3. Kto bez pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1a, podlega karze
pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.
4. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1a, niezgodnie z zakresem lub
warunkami określonymi w pozwoleniu ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do
500 000 zł.
5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1–4, nakłada w drodze decyzji organ ochrony
zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia.
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1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art.
40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ ochrony
zabytków, który wydał zalecenia pokontrolne.

Art. 107f.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu
stała się ostateczna.
Art. 107g.
Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu IVa Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Art. 107h.
Wierzycielem należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w
art. 107a–107e, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
jest organ właściwy do nałożenia kary.
Art. 107i.
Organy egzekucyjne przekazują wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art.
107a–107e, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.>

[Art. 108.
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka, a w razie skazania za
przestępstwo określone w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny
związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia.]
<Art. 108.
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
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- 20 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 polegające na zniszczeniu
zabytku sąd orzeka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nawiązkę w
wysokości do wartości zniszczonego zabytku.
4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 polegające na uszkodzeniu
zabytku sąd orzeka obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek
taki nie byłby wykonalny – nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony
Zabytków w wysokości do wartości uszkodzenia zabytku.
5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd może orzec na rzecz
Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nawiązkę w wysokości od trzykrotnego
do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.>

<Art. 109c.
Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub
porzuconych

zabytków,

w

tym

przy

użyciu

wszelkiego

rodzaju

urządzeń

elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.>

[Art. 111.
1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub
porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i
technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec:
1) przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;
3) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej
szkody.]
[Art. 113.
1. Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa
albo wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji
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dziedzictwa narodowego albo wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku niezwłocznie po powzięciu
wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
2) zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, w terminie miesiąca od dnia
nastąpienia tej zmiany,
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od
dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości
- podlega karze grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z
opieką nad zabytkami.]

[Art. 114.
Kto uniemożliwia lub utrudnia dostęp do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującemu
uprawnienia wynikające z ustawy, podlega karze grzywny.]

[Art. 117.
Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi:
1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub badania konserwatorskie przy zabytku
wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
2) 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. 119.
Kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze
grzywny.]
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Orzekanie w sprawach określonych w [art. 110-119] <art. 110–118> następuje na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820)

Art. 13.
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem
obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i
zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia,
oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami
rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych
fundacji.
1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi
prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz.
1920), na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele
publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a
jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie
darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.
2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej
organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Zgody nie wymaga dokonanie
darowizny przez

ministra właściwego do

spraw budownictwa,

planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w art. 59 ust. 1.
3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być przedmiotem wkładu
niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki.
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- 23 4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów
niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
<5. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących cmentarzami
ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie tych nieruchomości
jako

wkładów

niepieniężnych

(aportów)

do

spółek

wymagają

pozwolenia

wojewódzkiego konserwatora zabytków.>

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i
2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074)

Art. 83.
1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości <lub jej części niewpisanej do
rejestru zabytków> może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej "Kodeksem
cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
<1a. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.>
2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w
przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę

mieszkaniową,

w

której

właściciele

lokali

powierzyli

zarząd

nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
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- 24 3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w
przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym
mowa w ust. 2.
4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków
spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz
osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co
najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później
niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Art. 83a.
[1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki
konserwator zabytków.]
<1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta.>
2. (uchylony).
2a. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem
obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową
w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu
odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, niezwłocznie
przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym
dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.
5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor
ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.
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- 25 6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust.
2a i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za
uzgodnienie zezwolenia.
7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.

Art. 83f.
1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem
krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, [na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków] oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie [nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków] lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów
botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym
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przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na
torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub
zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku
krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura
2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe
jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie
gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa
lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych
przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu
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- 27 właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o
terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni
usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte
drzewo lub krzew.
3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole
podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa
lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się
dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany
dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie
nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości.
6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
7. Z oględzin sporządza się protokół.
8. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa
może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
9. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5,
właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w
terminie 7 dni.
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- 28 10. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa
w [ust. 8] . <ust. 6>.
11. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo
w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
12. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz
uprawnia do usunięcia drzewa.
13. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 4.
14. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku:
1) lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 15;
2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 3.
15. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, wnosi sprzeciw:
1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania
zezwolenia na usunięcie;
2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9.
16. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 8, stanowi podstawę
wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1; do
zezwolenia nie stosuje się art. 84 ust. 1.
17. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta
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- 29 ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1,
uwzględniając

dane

ustalone

na

podstawie

oględzin,

nakłada

na

właściciela

nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa.
18. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a
ust. 1. Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio.
19. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w
ust. 7.
20. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów rozdziału 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Art. 86.
1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) (uchylony);
[3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew
rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;]
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze,
zgodnego

z

przeznaczeniem

zagospodarowania

terenu,

przestrzennego

lub

określonym
decyzji

o

zagospodarowania terenu;
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- 30 8)

krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni
do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

lub

decyzji

o

warunkach

zabudowy

i

zagospodarowania terenu;
9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na
terenach zieleni;
10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn
niezależnych od posiadacza nieruchomości;
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100
cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i
grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt
cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących
obronności państwa.
1a. (uchylony).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały
żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z
przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji
obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i
4 stosuje się odpowiednio.
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zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
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