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CO TO JEST ZABYTEK?

Definicja zabytku określona jest w Ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.

Zabytek to obiekt, który wyróżnia się następującymi cechami:
•

jest nieruchomością lub rzeczą ruchomą, ich częścią lub zespołem,

•

jest świadectwem minionej epoki bądź zdarzenia,

•

jest dziełem człowieka lub jest związany z jego działalnością,

•

jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną i naukową.

Co to oznacza?
•
•

•
•

Zabytkiem może być zarówno budynek, jak i jedna z jego elewacji, konstrukcja lub
cały zespół budynków, ale też parki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane,
krajobrazy kulturowe, cmentarze czy inne miejsca warte upamiętnienia.
Przepisy nie określają minimalnego wieku zabytku, np. 50 czy 100 lat. Obiekt nie
musi być „przedwojenny”. Zatem to nie wiek decyduje czy jakiś obiekt można
uznać za zabytek. Warunkiem jest jego wartość jako świadka minionej epoki, reprezentanta stylu charakterystycznego dla zakończonego już okresu historycznego,
np. secesji czy socrealizmu.
Zachowanie takiego obiektu zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń ma
służyć dobru ogólnemu.
Obiekt musi wyróżniać wartość artystyczna, historyczna lub naukowa. Zabytek
może łączyć je wszystkie, ale wystarczy, że będzie posiadał tylko jedną z nich (np.
wartość historyczną).

Wartość artystyczna

To wybitna architektura budynku lub zachowany oryginalny wystrój elewacji
i wnętrz, np. pałac Na Wodzie w Łazienkach Królewskich. W tym przypadku znaczenie
ma m.in. znakomite wykonawstwo elementów wystroju i wyposażenia, jakość rzemiosła oraz dobór materiałów.

5

Wartość historyczna

budynek lub miejsce związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, lub z postaciami. Przykładowo z czasów II wojny światowej będą to np: fragmenty muru
warszawskiego getta przy ul. Siennej, piwnice kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, z uwagi
na funkcjonowanie w latach 40. XX w. aresztu śledczego NKWD czy inskrypcje martyrologiczne zachowane w celach dawnego aresztu śledczego gestapo przy al. Szucha 25.

Wartość naukowa

nowatorskie rozwiązanie technologiczne, np. konstrukcja budynku lub użyty nietypowy
materiał wykończenia. Przykładem może być „Prudential” (obecnie hotel Warszawa),
gdzie zastosowano po raz pierwszy spawaną konstrukcję stalową, ustawioną na żelbetowych fundamentach, albo Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya wybudowany w latach
1883–1886, ktory jest uznany za perłę architektury przemysłowej XIX wieku, a filtry powolne to współcześnie jedyny działający na świecie obiekt tego typu, zaprojektowany
przez Williama Lindleya.
Definicja zabytku nie odnosi się do stanu zachowania takiego obiektu, np.
zły stan techniczny nie przekreśla jego walorów zabytkowych i nie stanowi
podstawy dla zaniechania jego ochrony.
Przykładem może być oficyna kamienicy przy ul. Waliców 14. Została wpisana do rejestru zabytków, pomimo iż wskutek długoletniej dewastacji i braku remontów stanowiła
zagrożenie, a nadzór budowlany wydał decyzję o jej rozbiórce.

Ruiny to też zabytek

Istnieje grupa zabytków chronionych określanych mianem ruin, czyli obiektów w formie zakonserwowanych reliktów.
Utraciły one swą niegdysiejszą funkcję, a ich odbudowa, według współczesnych standardów budowlanych, wymagałaby daleko idącej ingerencji. Takie zmiany wiązałyby
się z całkowitą utratą walorów historycznych.
Dopuszczalny zakres działań w przypadku takich zabytków nie wykracza zwykle poza
ich ustabilizowanie i zabezpieczenie.
W 2007 r. do rejestru zabytków wpisano fragmenty reliktów zabudowy niezachowanego pałacu Saskiego, znajdujące się po zachodniej stronie placu Piłsudskiego. Obecnie
są zasypane.
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RODZAJE ZABYTKÓW
1. Zabytki nieruchome

to nieruchomości, ich części lub zespoły (zob. słownik pojęć) takie jak:
a. krajobraz kulturowy,
b. układ urbanistyczny, ruralistyczny (czyli obejmujacy obszary wiejskie) i zespół
budowlany,
c. dzieła architektury i budownictwa,
d. dzieła budownictwa obronnego,
e. obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady
przemysłowe,
f. cmentarze,
g. parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,
h. miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

2. Zabytki ruchome

oznaczają rzeczy ruchome, ich części lub zespoły takie jak:
a. dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b. kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które je tworzyły,
c. numizmaty oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie,
odznaki, medale i ordery,
d. wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych
form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e. materiały biblioteczne,
f. instrumenty muzyczne,
g. wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne,
h. przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych
postaci lub ważnych instytucji.

3. Zabytki archeologiczne

nazywane są potocznie stanowiskami archeologicznymi. W świetle ustawy to zabytki
nieruchome, znajdujące się na powierzchni, pod ziemią lub wodą . Są pozostałościami
działalności człowieka, złożonej z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich
wytworów bądź ich śladów. Są nimi:
a. pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b. cmentarzyska,
c. kurhany,
d. relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
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4. Nazwy chronione

Ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

FORMY OCHRONY ZABYTKÓW
Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyróżniono pięć form
ochrony:
1.

wpis do rejestru zabytków,

2.

uznanie za pomnik historii,

3.

utworzenie parku kulturowego,

4.

ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź warunków zabudowy,

5.

wpis na listę skarbów dziedzictwa.
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Zabytki podlegają ochronie prawnej bez względu na swój stan zachowania, zgodnie z
czym zły stan zachowania obiektu nie przesądza o tym, że utracił on posiadane wartości zabytkowe.

Odrębną kwestią pozostaje ujęcie obiektu w GEZ (gminnej ewidencji
zabytków). W sensie prawnym nie stanowi ono formy ochrony zabytku,
ale jego właściciel/posiadacz również musi się liczyć z ograniczeniami
i obowiązkami. Więcej na str. 16

1. WPIS DO REJESTRU
Rejestr zabytków jest najważniejszą formą ochrony zabytków.

Kto dokonuje wpisu?
Wpisu do rejestru dokonuje wojewódzki konserwator zabytków.
Wpis do rejestru zabytków następuje w drodze decyzji administracyjnej,
zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
Kodeksem postępowania administracyjnego

Odwołanie od decyzji
Od decyzji o wpisaniu lub nie obiektu do rejestru można odwołać się do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (zgodnie
z Kodeksem postępowania administracyjnego).

Forma wpisu
Rejestr jest prowadzony w formie odrębnych ksiąg dla:
• zabytków nieruchomych - księga A,
• ruchomych - księga B,
• i archeologicznych - księga C.
Już samo wszczęcie wpisu do rejestru zabytków zakazuje podejmowania
jakichkolwiek przy nim działań. Dotyczy to prac mogących naruszać jego
wygląd lub substancję także wtedy, gdy ich wykonawca ma pozwolenie na
budowę lub dokonał już ich zgłoszenia. Rozpoczęcie postępowania zakazuje
także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.
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Kto może wystąpić o wpis?
Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków wszczynane jest w przypadku:

Zabytku nieruchomego
•
•

z urzędu, tj. z inicjatywy wojewódzkiego konserwatora zabytków,
na wniosek strony, tj. właściciela obiektu bądź użytkownika wieczystego gruntu.

Zabytku ruchomego
•
•
•

na wniosek właściciela,
z urzędu, wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie zniszczenia
zabytku, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia za granicę,
na wniosek stowarzyszenia lub organizacji społecznej, których jednym z zadań statutowych jest ochrona dziedzictwa kulturowego.

Skreślenie z rejestru
Skreślenie dokonywane jest tylko za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W wyjątkowych i rzadkich sytuacjach zabytek może być wykreślony z rejestru. Ma
to miejsce, gdy uległ on zniszczeniu w takim stopniu, że utracił wartość historyczną,
artystyczną lub naukową. Przykładm może być skreślenie z rejestru zabytków części
założenia urbanistycznego ulicy Twardej, decyzją MKiDN z 2020r. Powodem do wykreślenia może być także brak potwierdzenia ww. wartości zabytku w nowych ustaleniach
naukowych, np: skreślenie z rejestru zabytków budynku oficyny przy ulicy Chocimskiej
18, decyzją MKiDN z 2009 r.

Konsekwencje wynikające z wpisu do rejestru
Gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, na działania przy niej właściciel czy posiadacz musi uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Więcej informacji na stronach od 31.
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2. UZNANIE ZA POMNIK HISTORII
Uznanie za pomnik historii następuje w drodze rozporządzenia Prezydenta RP. Stanowi
ono nobilitację dla zabytków nieruchomych już wpisanych do rejestru zabytków.
Wyróżnienie to ma wymiar ponadregionalny dla dziedzictwa kulturowego.
W Warszawie znajdują się aktualnie trzy pomniki historii:
1.

Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – uznany za Pomnik
Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 1994 r.

2.

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya – uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 2012 r.

3.

Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach – uznany za Pomnik
Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 2014 r.

Konsekwencje wynikające z uznania danego obszaru za Pomnik Historii
Gdy właściciel lub posiadacz zabytku stara się o decyzję o warunkach zabudowy lub
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Wydział Architektury i Budownictwa
wyda deyzję dopiero po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, więcej
na stronie 44.
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3. UTWORZENIE PARKU KULTUROWEGO
Park kulturowy tworzy się, aby ochronić krajobraz kulturowy czy też dla zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Cele utworzenia parku kulturowego i zarazem zapisy uchwały różnią się w zależności od lokalnych potrzeb. Mogą one
dotyczyć usunięcia agresywnych reklam czy wstrzymania niekorzystnych procesów budowlanych. Uchwały mogą zawierać także zasady umiejscowienia małej architektury.
Utworzenie parku kulturowego następuje w drodze uchwały rady gminy (w Warszawie
uchwały Rady m.st. Warszawy).
Istotną konsekwencją powołania parku kulturowego jest obowiązek sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, w którym będzie
się on znajdował.
W Warszawie powstał jeden obszar chronionego krajobrazu
•

Wilanowski Park Kulturowy. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 2012 r.

Ponadto podjęto uchwały intencyjne dla utworzenia:
•

Parku Kulturowego – Historycznego Centrum Warszawy wraz z Traktem Królewskim
– uchwała Rady m.st. Warszawy z 2017 r.

•

Parku Kulturowego Starej i Nowej Pragi – uchwała Rady m.st. Warszawy z 2018 r.
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4. USTALENIE OCHRONY
W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
O ochronie danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
decyduje Rada m.st. Warszawy. W procedurze jej uchwalania przez Radę udział bierze
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
W Warszawie obowiązują 273 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
obejmujące 19 247 ha, co odpowiada 37,21% powierzchni stolicy.
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Właściciel lub posiadacz
obiektu lub działki zawsze powinien sprawdzić czy obszar, na którym się one
znajdują, został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan znajdziesz na www.mapa.um.warszawa.pl w zakładce „plany
zagospodarowania”.

Zawarte w planie zapisy mogą :
•

istotnie ograniczać działania inwestycyjne,

•

narzucać konkretne rozwiązania dotyczące remontu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, podczas uchwalania są konsultowane społecznie.
Na portalu internetowym m.st. Warszawy pod adresem:
www.konsultacje.um.warszawa.pl/plany_zagospodarowania znajduje się praktyczny
poradnik: „Plan miejscowy. O co tu chodzi?”, który wyjaśnia, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy oraz jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy
Warszawy.
Dla terenu, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest wydawana decyzjia o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub warunkach zabudowy.
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5. WPIS NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA
Wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa (od 2017 r.) jest formą ochrony zarezerwowaną dla
zabytków ruchomych, posiadających szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego.
Listę tych obiektów prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (GEZ)
M.ST. WARSZAWY
Kto prowadzi ewidencję?
W Warszawie prowadzenie gminnej ewidencji zabytków to obowiązek prezydenta miasta, wynikający z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W jego imieniu
GEZem od 2012 r. zarządza Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w porozumieniu
z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Forma
GEZ stanowi zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych, takich jak: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane, stanowiska archeologiczne, zieleń. Znajdują się
w niej także elementy wyposażenia i kompozycji wnętrz urbanistycznych, np.: brukowane nawierzchnie ulic. Powinny być w niej ujęte:
1.

zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

2.

zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 1

3.

zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta m.st. Warszawy w porozumieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

1. Wojewódzka ewidencja zabytków prowadzona jest przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Dokumentacja, tzw. karty lub zeszyty ewidencji, jest przechowywana w archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Warszawie (i filiach archiwum w delegaturach) oraz w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
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Wszystkie zabytki ujęte w GEZ posiadają karty adresowe. Jest to podstawowa dokumentacja dla zabytku, w której znajdziesz podstawowe informacje o:
• dacie powstania,
• nazwie,
• imieniu i nazwisku architekta,
• miejscu położenia.
W kartach powstałych po roku 2019 znajdziesz dodatkowo:
• historię,
• opis obiektu,
• wartości historyczne, naukowe i artystyczne,
• stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji.
Zmiany zachodzące w GEZ są aktualizowane na mapie. W ten sposób portal umożliwia
sprawdzenie, czy dany obiekt jest ujęty w ewidencji.
Wykaz obiektów znajdziesz na stronie www.bip.warszawa.pl

Gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego i co jakiś czas
podlega aktualizacji przez kolejne zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.
Włączanie lub wyłączanie obiektów z GEZ nie jest prowadzone w trybie postępowania administracyjnego, zatem nie mają tu zastosowania przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.

15

Tryb włączenia lub wyłączenia obiektu z GEZ
1.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ) niezwłocznie informuje właściciela lub posiadacza o zamiarze ujęcia zabytku w GEZ lub zamiarze jego wyłączenia.
Zawiadomienie umieszczane jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
m.st. Warszawy (BIP). W przypadku, gdy obiekt ma się znaleźć w GEZ, BSKZ opracowuje kartę adresową zabytku.

2.

Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków podczas aktualizacji ewidencji dokonują analizy zasadności włączenia lub wyłączenia obiektu z GEZ oraz uzgadniają wspólne stanowisko.

3.

Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia lub wyłączenia karty
adresowej zabytku do GEZ, BSKZ informuje o tym fakcie właściciela lub posiadacza
zabytku. Do zawiadomienia o włączeniu zabytku do GEZ dołączona jest potwierdzona kopia karty adresowej.
Procedura wygląda nieco inaczej w przypadku zabytku będącego historycznym układem urbanistycznym lub ruralistycznym (czyli dotyczącym
obszarów wiejskich), historycznym zespołem budowlanym, stanowiskiem
archeologicznym lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. Właściciele lub posiadacze nie są wówczas informowani indywidualnie. Wszelkie zawiadomienia publikowane są wyłącznie w Biuletynie
Informacji Publicznej.

4.

Aktualizacja GEZ następuje w drodze zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.
Zarządzenie publikowane jest w:

•

w Biuletynie Informacji Publicznej,

www.bip.warszawa.pl
•

na stronie internetowej BSKZ

www.um.warszawa.pl/waw/zabytki
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Konsekwencje wynikające z ujęcia obiektu w GEZ
Prace przy zabytku znajdującym się w GEZ muszą być konsultowane przez konserwatora zabytków. Jeżeli budynek jest ujęty w GEZ lub znajduje się na terenie ujętym
w GEZ, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu wydaje Wydział Architektury
i Budownictwa po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (więcej na
stronie 40).
Taka sama procedura obowiązuje właściciela lub posiadacza zabytku, gdy stara się
o decyzję o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Czynności ujęcia w GEZ nie nakazują wstrzymania prac budowlanych przy obiektach,
ani nie mają wpływu na ich rozpoczęcie zgodnie z wydanym już pozwoleniem na budowę. Dobrą praktyką jest, gdy właściciel/posiadacz obiektu, po uzyskaniu informacji
o rozpoczęciu czynności ujęcia go w GEZ, wstrzymuje się z realizacją zaplanowanych
prac.

17

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
O ZABYTKU?
Informacji o zabytku udzielają pracownicy:
• Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (zabytki w GEZ)
Mail: sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl,
Kancelaria: tel. (22) 443 36 41 lub (22) 443 36 77

• Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (zabytki w rejestrze)
Mail: info@mwkz.pl,
Kancelaria: tel. (22) 44 30 405 lub (22) 44 30 406.

Bazy danych, wykazy i mapy zabytków wpisanych do rejestru lub ujętych w gminnej
ewidencji znajdują się:
1.

na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2.

na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

3.

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy,

www.mwkz.pl w zakładce „rejestr i ewidencja zabytków”

www.nid.pl w zakładce „zabytki w Polsce”, lub
www.mapy.zabytek.gov.pl/nid

www.bip.warszawa.pl, w którym dostępny jest aktualny wykaz zabytków ujętych
w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy:

4.

w serwisie mapowy Urzędu m.st. Warszawy ułatwiający wyszukanie obiektu:

www.mapa.um.warszawa.pl.

Są tam dostępne m.in. zakładki:„Zabytki” , “Historyczna” oraz “ Plany zagospodarowania”.

18

Jak odnaleźć zabytki w serwisie mapowym?
1.

Należy wybrać z lewej strony zakładkę „Zabytki”,

2.

Aby odnaleźć na mapie szukany obiekt należy wpisać adres obiektu w okienkach
- osobno nazwę ulicy oraz numer domu. Można również skorzystać z opcji wyszukiwania, wpisując numer obrębu i numer działki - pinezka na mapie wskaże
szukany obiekt.

Kolorem czerwonym oznaczono obiekty wpisane do rejestru zabytków, kolor
fioletowy oznacza, że obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
Po najechaniu kursorem na pinezkę pojawi się etykieta z informacją o formie ochrony,
nazwie obiektu i jego numerze w rejestrze bądź w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).
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Serwis mapowy „Historyczna”

Zakładka zawiera zbiór map historycznych miasta, tj. tzw. plan Lindleya, plan z 1936 r.
oraz fotoplany z 1935 r. i 1945 r. przedstawiające zdjęcia lotnicze zniszczeń wojennych.
Dzięki nim można prześledzić, począwszy od 1770 r., rozwój przestrzenny Warszawy,
sieć dawnych ulic i placów, nieistniejącą zabudowę oraz historyczne granice miasta.
Fotografie umożliwiają identyfikację obiektu i określenie zakresu jego przekształceń
(np. rozbudowy), jakim uległ na przestrzeni lat.
Analiza historycznych planów i zdjęć lotniczych odgrywa niebagatelną rolę w planowaniu nowych inwestycji lub badań archeologicznych.

Serwis mapowy „Plany miejscowe”

Znajdują się w nim obszary objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Serwis zawiera także odsyłacze do tekstów uchwał oraz legendę. Umożliwia
identyfikację obiektu i pozwala stwierdzić, czy znajduje się on w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania i czy na podstawie jego zapisów podlega ochronie.
Odsyłacze kierują do planów, ale nie zawierają informacji o rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody czy sądu uchylających np. część planu.
Należy pamiętać, że mapa ta ma charakter poglądowy i nie stanowi dokumentu urzędowego.
Informacje o zakresie ochrony konserwatorskiej dla danego terenu warto
potwierdzić, zwracając się bezpośrednio do Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Stanowiska archeologiczne

Informację o danej nieruchomości znajdującej się na terenie stanowiska archeologicznego można uzyskać u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Odpowiedź na złożony wniosek zawiera m.in. informacje:
•
•
•

czy dana nieruchomość zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych,
czy jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków z uwagi na występowanie na tym terenie zabytków archeologicznych (stanowiska archeologicznego),
klasyfikację funkcjonalno-kulturowo-chronologiczną stanowiska.

Warto podkreślić, że w Warszawie większość stanowisk archeologicznych jest niewidoczna, a więc nie można ich dostrzec w przestrzeni miasta bez właściwej wiedzy
i doświadczenia badawczego.
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Pamiętaj! W przypadku ewentualnego natrafienia na materiał zabytkowy
i nawarstwienia kulturowe w trakcie prac ziemnych konieczne będzie
wstrzymanie prac, zabezpieczenie każdego przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne poinformowanie
o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Szczególną uwagę należy zwrócić na drobne fragmenty naczyń ceramicznych, narzędzia krzemienne, skupiska kamieni, paleniska, szczątki itp.

Informacja o wpisie do rejestru zabytków obiektu nieruchomego ogłaszana
jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Wpis zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej
danej nieruchomości.
Zabytek nieruchomy wpisany do rejestru powinien być oznakowany błękitną tarczą, informującą „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” – ale brak takiej
tabliczki nie oznacza, że tej ochrony jest pozbawiony.
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Błękitna tarcza jest międzynarodowym znakiem wprowadzonym
na podstawie ustaleń Konwencji Haskiej z 14 maja 1954 r. o ochronie
dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego. Jej autorem był profesor
Jan Zachwatowicz. Pierwotną rolą tego symbolu było oznakowanie
obiektów w celu ich ochrony w sytuacji zagrożenia oraz wojny (by
zapewnić ich należytą widoczność i rozpoznawalność).
Obecnie w Polsce znak ten (zwany też tarczą Zachwatowicza) pełni przede wszystkim
funkcję informacyjną. Zasady jego umieszczenia regulują przepisy art. 12 ust. 1 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. oraz rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2004 r.
Prawo umieszczenia tabliczki z błękitną tarczą na obiekcie przysługuje każdemu właścicielowi zabytku wpisanego do rejestru. Aby ją otrzymać, należy
zwrócić się pisemnie do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Tabliczka powinna zostać zamontowana blisko numeru administracyjnego budynku.
Jeśli znajduje się on na ogrodzeniu posesji, wówczas tabliczkę należy przytwierdzić
przy wejściu głównym do budynku lub na jego narożniku. Powinna być dobrze widoczna i nie może konkurować z innymi elementami na elewacji (napisy, reklamy).
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INNE DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE
O ZABYTKU
1.

Decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków,

W decyzji znaleźć można informacje o:
• historii obiektu,
• szczególnych wartościach zabytku,
• stanie zachowania w dniu wpisu do rejestr zabytków.
Decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków, zgodnie z Kodeksem postępowania
administracyjnego, doręczana jest stronom postępowania. W innym przypadku można ją uzyskać, składając wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Karta adresowa zabytku i karta ewidencyjna
Karta adresowa jest podstawową dokumentacją dla zabytku (więcej informacji na stronie 14). Poza tym niektóre obiekty posiadają karta ewidencyjną, tzw. kartę białą. Taka
karta biała stanowi kompleksową informację o zabytku, jego historii, przekształceniach,
stanie zachowania wraz z wypunktowanymi zagrożeniami i najpilniejszymi postulatami
konserwatorskimi. Zawiera także adnotacje o przeprowadzonych remontach i pracach
budowlanych oraz rzut poziomy pierwszej kondygnacji, plan orientacyjny i sytuacyjny,
fotografie i materiały archiwalne.

3. Karta dla zabytków archeologicznych - KEZA
Kartę Ewidencyjną Zabytku Archeologicznego (KEZA) (dla nieruchomych zabytków
archeologicznych) tworzy się dla każdego znanego stanowiska archeologicznego w
Polsce. Opisuje ona stanowiska istniejące, zniszczone lub całkowicie przebadane, zlokalizowane lub bez dokładnej lokalizacji.
Założenie KEZA stanowi podstawę do włączenia zabytku do krajowej i wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych. Karty te tworzą dokumentację programu
Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP), który jest ogólnopolską bazą danych o nieruchomych zabytkach archeologicznych.
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Gdzie szukać kart?

Karty ewidencyjne sporządzane są zwykle w kilku egzemplarzach i przechowywane w
archiwum urzędu konserwatorskiego. O udostępnianiu i warunkach korzystania z tej
dokumentacji decydują:
• Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
tel. (22) 826 02 39, wew. 135,

www.nid.pl

• Archiwum Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
tel. (22) 44 33 678,

www.um.warszawa.pl/waw/zabytki

• Archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
tel. (22) 827 08 58,

www.mwkz.pl/archiwum

Pozostałe źródła informacji o warszawskich zabytkach (wybór):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7,
Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1,
Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ul. Długa 26,
Biblioteka Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ul. Rynek Starego Miasta 27,
Biblioteka i Zbiory Muzeum Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 28–42,
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28,
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, ul. Tłomackie 3/5.
Informacje mogą się również znajdować w portach internetowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym (np. poszczególnych dzielnic ), popularyzujących wiedzę o
zabytkach Warszawy. Zaczerpnięte w ten sposób informacje warto jednak zawsze
zweryfikować korzystając ze źródeł archiwalnych.
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OCHRONA ZABYTKÓW
KTO CHRONI, KTO OPIEKUJE SIĘ ZABYTKAMI
W WARSZAWIE?
Do sprawowania OPIEKI nad zabytkiem, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest każdy

właściciel/posiadacz zabytku. Odpowiada on za stan techniczny i stopień zachowania
obiektu oraz za popularyzowanie wiedzy na jego temat.
W przypadku uszkodzenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków konserwator zabytków może nakazać przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych
niezbędnych do zabezpieczenia obiektu.

Na czym polega Opieka właściciela nad zabytkiem?
Polega ona na zapewnieniu warunków do:
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 zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

OCHRONA zabytków pozostaje natomiast domeną organów administracji rządowej
i samorządowej. Ma ona na celu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości
zabytków;
udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za
granicę;
kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
ochronnę zabytków podczas planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
przy kształtowaniu środowiska.

Wojewódzki konserwator zabytków jest organem administracji rządowej. Jest powoływany i odwoływany przez wojewodę za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.
Wykonuje zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikające z Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
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Stołeczny konserwator zabytków realizuje zadania własne samorządu w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wykonuje też część zadań należących do
kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Taką możliwość przewiduje
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W Warszawie zadania z zakresu ochrony zabytków (wydawanie pozwoleń,
zaleceń, wpis do rejestru), prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków (MWKZ). 1 listopada 2017 r. wojewoda mazowiecki wypowiedział
porozumienie administracyjne, na podstawie którego m.st. Warszawa (za
pomocą Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków) wykonywało niektóre
zadania z zakresu ochrony zabytków (m.in. wydawanie pozwoleń, zaleceń
konserwatorskich i uzgodnień), podlegających właściwości wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

Co robi Mazowiecki Wojewódzki Konserwatora Zabytków
m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydaje pozwolenia zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
uzgadnia decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o
warunkach zabudowy, na podstawie Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
uzgadnia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, na podstawie ustawy z 7 lipca
1994r., Prawo budowlane,
kontroluje przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków
(w tym wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac oraz decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego lub jak najlepszego stanu),
prowadzi sprawy dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego,
prowadzi procedury związane z wywozem zabytków za granicę,
prowadzi ewidencję pojazdów zabytkowych,
uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
wydaje zalecenia konserwatorskie,
wydaje opinie na podstawie tzw. specustaw,
wydaje opinie w związku z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych,
prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków (WEZ).
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Co robi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
m.in.:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

prowadzi całość spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu miasta na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru oraz ujętych w GEZ (więcej informacji w broszurze
informacyjnej „Dotacje. O czym właściciel zabytku powinien wiedzieć. Praktyczny
poradnik”, dostępnej na stronie www.zabytki.um.warszawa.pl w zakładce
„Dotacje”),
prowadzi, weryfikuje i waloryzuje GEZ,
prowadzi sprawy związane z tworzeniem parków kulturowych i nadzorem nad tymi
parkami,
ustala zakres prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st.
Warszawy oraz zleca wykonanie niektórych prac konserwatorskich,
współpracuje z jednostkami miejskimi w zakresie przygotowywania dokumentacji
i nadzorowania prac konserwatorskich, robót budowlanych oraz badań archeologicznych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy,
przygotowuje specjalistyczne opinie w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu
m.st. Warszawy,
prowadzi listę „Dóbr Kultury Współczesnej” oraz spraw z nią związanych (dotyczy
obiektów takich jak budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, pomniki,
miejsca pamięci, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, które nie są zabytkami,
lecz uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka
wartość artystyczna lub historyczna),
prowadzi sprawy związane z lokalizacją pomników,
prowadzi działania edukacyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego m.st.
Warszawy,
prowadzi badania i dokumentację zabytków,
uczestniczy w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w pracach nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
prowadzi sprawy związane z Warszawskimi Historycznymi Pracowniami
Artystycznymi *
prowadzi Archiwum Warszawskiego Detalu (więcej na stronie 28).

*Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna to miejsca pracy warszawskich
twórców z różnych dziedzin: malarstwa, rzeźby, fotografii, scenografii, architektury.
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Zespół do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.
Zespół powołał Prezydent m.st. Warszawy w listopadzie 2017 r. Jego członkowie społecznie, na podstawie doświadczenia oraz wiedzy ekspertów, podjęli się opracowywania
zasad ochrony, dokumentowania i promowania historycznych pracowni artystycznych
oraz ich zasobów.
Zespół nie dopuszcza do tego, aby pracownie pozbawione dotychczasowego najemcy
(np. w wyniku śmierci) były włączane do zasobów lokalowych miasta. Takie działanie
nie pozwoliłoby na kontynuację tradycji i prowadzenia własnej działalności artystycznej przez opiekunów zbiorów, często członków rodziny artysty, uczniów, itp.
Więcej informacji na stronie:

www.um.warszawa.pl/waw/zabytki/pracownie-artystyczne
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Archiwum Warszawskiego Detalu
Archiwum powstało, aby ochronić zabytkowe detale architektoniczne pozyskane podczas remontów przy inwestycjach m.st. Warszawy. (więcej informacji na stronie:

www.um.warszawa.pl/waw/zabytki/archiwum-warszawskiego-detalu
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REMONT - PIERWSZE KROKI
W poprzedniej części dowiedziałeś się, jak ustalić czy Twoja nieruchomość jest zabytkiem i czy chroni ją prawo. Jest to ważne, bowiem od tego zależą Twoje dalsze kroki.

MAM ZABYTEK!

W GEZ

ZALECENIA
KONSERWATORSKIE
(nieobowiązkowe)

W REJESTRZE

POZWOLENIE NA
BUDOWE
LUB ROZBIÓRKĘ

ZALECENIA

KONSERWATORSKIE
(nieobowiązkowe)

WYMAGA
UZGODNIENIA
KONSERWATORSKIEGO
za pośrednictwem
Wydziału Architektury
i Budownictwa Urzedu
Miasta
(obowiązkowe)

ZGODA

KONSERWATORA
(obowiązkowa)

POZWOLENIE
NA BUDOWĘ
(obowiązkowe)

UZGODNIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
(obowiązkowe w przypadku, gdy nie ma
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
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Zalecenia konserwatorskie
Są to wytyczne, które konserwator zabytków może wydać w sprawie dotyczącej
Twojego zabytku.
Występowanie o zalecenia konserwatorskie nie jest obowiązkowe. Warto jednak skorzystać z takiej możliwości, ponieważ pozwoli Ci to właściwie zaplanować wszystkie
działania, pomoże dobrze przygotować projekt budowlany czy program robót budowlanych lub program prac konserwatorskich.
W przypadku bardziej skomplikowanych prac do wniosku załącz koncepcję projektową,
która pozwoli zrozumieć ich charakter. Warto to zrobić, choć nie jest ona wymagana.
Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami zalecenia takie możesz uzyskać tylko wówczas, gdy jesteś właścicielem lub posiadaczem zabytkowej nieruchomości.
Przykład:
Właściciel obiektu zabytkowego z powodu jego stanu technicznego, planuje remont
wraz nadbudową budynku.
Z uzyskanych zaleceń konserwatorskich dowiaduje się jednak, że ze względu na ochronę obiektu i jego wartość zabytkową nie będzie to możliwe, a elementy, które właściciel
chciał usunąć powinny zostać zachowane i być konserwowane lub proponuje inną formę nadbudowy, wprowadzając znaczne ograniczenia.
Dodatkowo zostaje poinformowany, że na terenie inwestycji mogą znajdować się zabytki archeologiczne, a więc w przypadku prowadzenia robót ziemnych wskazane jest
wykonanie badań archeologicznych.
Uzyskanie takich informacji powoduje, że dokumentacja projektowa musi uwzględniać
także przeprowadzenie prac konserwatorskich. Natomiast inwestor może zaplanować
w harmonogramie przedsięwzięcia czas na przeprowadzenie badań archeologicznych.
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Zalecenia konserwatorskie-podsumowanie
•

Dzięki zaleceniom konserwatorskim właściwie ocenisz i zaplanujesz czas potrzebny na realizację swojego przedsięwzięcia.

•

Zalecenia są nieobowiązkowe, ale mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji,
która pozwoli uzyskać decyzję konserwatora i/lub pozwolenie na budowę.

•

Zalecenia są potrzebne, gdy występujesz z wnioskiem o udzielenie dotacji z
budżetu miasta stołecznego Warszawy na remont zabytków (dotyczy obiektów
ujętych w GEZ).

•

O zalecenia konserwatorskie możesz wystąpić dla każdego obiektu zabytkowego
niezależnie od tego, czy jest objęty ochroną prawną.

•

Od zaleceń konserwatorskich nie można się odwołać, gdyż nie jest to postępowanie administracyjne.

•

Termin wydania zaleceń konserwatorskich przez organ konserwatorski nie został
określony w przepisach prawa. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu,
a czas ich rozpoznania zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

Opinie BSKZ
•

W przypadku, gdy jesteś najemcą lokalu miejskiego o opinię do Stołecznego
Konserwatora Zabytków wystąpi w Twoim imieniu Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami.
Opinia jest wydawana zgodnie z zarządzeniem nr 754/2018
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2018 r., w sprawie udziału
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta stołecznego
Warszawy podejmowanych przez jednostki m.st. Warszawy.
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Badania archeologiczne
Dlaczego warto je przeprowadzić?
Z punktu widzenia inwestora przeprowadzenie badań archeologicznych początkowo
może wydawać się kolejnym utrudnieniem w wieloetapowym i skomplikowanym procesie inwestycyjnym. Warto jednak poświęcić im czas i środki. Pominięcie etapu badań
może skutkować odkryciem zabytku podczas prowadzonych już prac.
W takim wypadku kierownik robót budowlanych zobowiązany jest poinformować konserwatora zabytków o znalezisku, a inwestor musi liczyć się ze wstrzymaniem prac i
koniecznością przeprowadzenia niezaplanowanych badań archeologicznych.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie badania archeologiczne powinieneś
przeprowadzić, możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji określającej rodzaj i zakres niezbędnych badań.
O taką decyzję możesz wystąpić, gdy zamierzasz prowadzić inwestycję przy zabytku
nieruchomym: wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajduje się
w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Decyzja może być potrzebna w
przypadku planowanych robót ziemnych czy zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne.
Aby urząd konserwatorski mógł wydać taką decyzję, musisz przedstawić dokumentację,
w której określisz zakres i rodzaj inwestycji. Przedstawione materiały będą stanowiły
podstawę do wybrania najwłaściwszego postępowania badawczego.
Istnieją różne rodzaje badań archeologicznych:
•
•
•

szerokopłaszczyznowe badania wyprzedzające, *
nadzory archeologiczne podczas już trwającej inwestycji,
badania nieinwazyjne prowadzone metodami geofizycznymi.

* Badania szerokopłaszczyznowe polegają na jednoczasowym odsłonięciu dużej części
stanowiska. Łatwiejsza obserwacja pozwala znacznie lepiej zrozumieć układ warstw
oraz okoliczności w jakich doszło do ich powstania.
Niezależnie od tego, jaki rodzaj badań będziesz zobowiązany przeprowadzić, pamiętaj, że nie jest to jedynie formalność. Tylko rzetelne przeprowadzenie prac i właściwa
metodyka, gwarantuje prawidłowe udokumentowanie nawarstwień kulturowych i uzyskanie, dzięki badaniom, wielu informacji.
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Możesz także zrezygnować z ubiegania się o decyzję konserwatora określającą zakres
oraz rodzaj badań i od razu wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie. W ten sposób
zaoszczędzisz nieco czasu, lecz musisz liczyć się z ryzykiem, iż założony przez Ciebie
program i zakres badań archeologicznych może nie zostać zaakceptowany przez konserwatora zabytków. Jeśli chcesz dobrze przygotować się do inwestycji, skorzystaj z
możliwości uzyskania decyzji o badaniach.

Budynek w rejestrze zabytków – co dalej?
•
•

•

Gdy Twoja nieruchomość jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, musisz
uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków na wszelkie przy nim działania.
Gdy Twoja nieruchomość jest tylko częścią zabytku, tzn. należy do zespołu budowlanego (1) tworzącego np. osiedle albo jest częścią zabytkowego układu
urbanistycznego (2), będziesz musiał uzyskać pozwolenie na działania, które bezpośrednio wpłyną na charakter tego zabytkowego zespołu.
Gdy Twoja nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków jako zabytek archeologiczny, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na działania naruszające strukturę
gruntu, czyli np. wykonanie wykopów, odkopanie fundamentów, niwelację terenu
działki.

ZABYTEK

leży w zabytkowym
obszarze lub stanowi
zabytkowy zespół
budowlany

pozwolenie na działania,
które ingerują w obszar
oraz w zewnętrzny
wygląd budynków

archeologiczny

indywidualnie
wpisany do rejestru

pozwolenie na
ingerowanie w grunt

decyzja określająca
rodzaj i zakres badań
archeologicznych

pozwolenie na wszelkie
działania ingerujące
w wygląd lub substancję
zabytkową

UZGODNIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
(obowiązkowe, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

34

Przykłady:
1. Zespół budowlany* wpisany do rejestru zabytków
Gdy Twój zabytek stanowi część zespołu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków, będziesz musiał uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków np. na remont
dachu, elewacji czy przebudowę zmieniającą wygląd zewnętrzny budynku. Pozwolenie
jest konieczne, ponieważ prace takie mogą wpłynąć na wygląd zabytku, który jest częścią wspomnianego zespołu.
2. Układ urbanistyczny** wpisany do rejestru
Gdy Twój budynek lub nieruchomość leży w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, będziesz musiał uzyskać pozwolenie na planowane działania.
Obejmują one np. remont elewacji, wymianę dachu, rozbudowę domu, wybudowanie
nowego budynku albo garażu lub zamontowanie klimatyzatora. Do listy należy także
dodać remont ogrodzenia czy postawienie altanki śmietnikowej. Pozwolenie będzie
wymagane na działania, które mają wpływ na rozplanowanie zabytkowego układu
przestrzennego oraz jego wygląd.
3. Ochrona archeologiczna
Gdy Twój budynek lub nieruchomość leży w granicach objętych ochroną archeologiczną, np. z uwagi na występowanie śladów historycznego osadnictwa, będziesz musiał
uzyskać pozwolenie np. na budowę przyłączy, wykonanie wykopów pod nowe budynki
lub odkopanie istniejących fundamentów w celu wykonania izolacji.
Pozostałe elementy inwestycji, które nie mają wpływu na zabytki archeologiczne (np.
wymiana okien, remont dachu, montaż klimatyzatora), nie podlegają ocenie konserwatora zabytków i nie wymagają jego decyzji.
* Zespół budowlany to powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze
względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi.
** Układ urbanistyczny to przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w
układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.
4. Obszar wpisany do rejestru zabytków
Gdy Twoja nieruchomość leży w granicach obszaru wpisanego do rejestru będziesz
musiał między innymi uzyskać zgodę konserwatora zabytków na budowę budynku, wykonanie zewnętrznych przyłączy czy usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy to również
drzew owocowych).
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Jakie działania wymagają pozwolenia konserwatora zabytków?
Katalog działań wymagających pozwolenia konserwatora zabytków (art. 36 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):
1.

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru. W tym usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli
nieruchomość lub jej część, jest wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną
formą zaprojektowanej zieleni;

2.

wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru
zabytków. Otoczenie to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego
ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych;

3.

prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru np. polegających na badaniu warstwy tynku elewacji w celu stwierdzenia ich oryginalnej
faktury i kolorystyki, badaniu składu tynku;

4. prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru np. gdy
chcesz ustalić, jak dany budynek był przez lata rozbudowywany i z jakiego czasu
pochodzą jego poszczególne fragmenty. Badania te są inwazyjne, gdyż trzeba dokonać większych odkrywek, co oznacza skuwanie tynku na większej powierzchni;
5.

prowadzenie badań archeologicznych również wtedy, gdy badania prowadzone są
poza terenem wpisanym do rejestru zabytków;

6. przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru ,np. w sytuacji, w której konieczne jest przeniesienie lub przesunięcie obiektu ze względu
na zagrażające mu niebezpieczeństwo lub inne czynniki zewnętrzne, np: pałac
Lubomirskich przy pl. Żelaznej Bramy, rogatka grochowska przy ul. Zamoyskiego,
kościół Narodzenia NMP przy al. „Solidarności”;
7.

trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje,
Przykładem może być sytuacja, gdy polichromie musiałyby zostać zdjęte ze ścian
budynku ze względu na ich zły stan techniczny i przeniesione do muzeum;

8. dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, np. gdyby
z działki wpisanej do rejestru zabytków jej posiadacz chciał wydzielić geodezyjnie
mniejszą nieruchomość;
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9.

zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu jego wykorzystania. Wiele obiektów zabytkowych wybudowano po to, aby pełniły konkretne
funkcje. Z ich przeznaczenia wynikała forma architektoniczna. Z biegiem czasu
mogły one utracić swoje pierwotne historyczne funkcje (np. sakralne czy przemysłowe), a ich nowi właściciele postanowili dostosować je do swoich potrzeb,
np. starą fabrykę zamienić na hotel. Nie zawsze zmiany takie są dopuszczalne
w obiektach zabytkowych, ponieważ często niosą za sobą konieczność znacznej
przebudowy, co spowodować może utratę ich zabytkowej wartości. W takich sytuacjach konserwator zabytków ocenia, czy planowana zmiana sposobu użytkowania
lub korzystania z obiektu będzie dopuszczalna, tzn. czy nie przyniesie wspomnianych niekorzystnych zmian;

10. umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic
reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów, np. montażu zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych, szyldów, semaforów, banerów, neonów dla lokali
użytkowych i innych tego typu nośników reklamowych oraz urządzeń;
11. podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, np: lokalizacja ogródków
gastronomicznych na ulicach/obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub montaż tymczasowych wystaw bądź scen;
12. poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. W przypadku zabytku wpisanego na Listę
Skarbów Dziedzictwa prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie można prowadzić na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Gdzie szukać wniosków?
Wszystkie wnioski możesz pobrać na stronie:
www.mwkz.pl/formularze-i-wnioski

Co powinien zawierać każdy wniosek o wydanie pozwolenia?
•
•
•
•

adres wnioskodawcy (w tym pełnomocnika,* o ile został ustanowiony str. 39),
opis zabytku,
numer księgi wieczystej nieruchomości, o ile jest założona,
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu do korzystania
z zabytku**, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

*Pełnomocnictwo
Kto może być pełnomocnikiem?
• osoba fizyczna, która ma zdolność do czynności prawnych.
Kto nie może być pełnomocnikiem?
• organizacja i firma (np. pracownia architektoniczna czy firma budowlana, ale jej
konkretny przedstawiciel lub pracownik już tak),
• w przypadku wyznaczenia większej liczby pełnomocników należy wskazać, do którego urząd ma przesyłać korespondencję,
• w przypadku, gdy wnioskodawca przebywa za granicą, powinien ustanowić pełnomocnika w Polsce do doręczeń wspomnianej korespondencji.
Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo?
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (tzn. z bezpiecznym podpisem elektronicznym).
Pełnomocnictwo, które złożone zostanie wraz z wnioskiem, powinno być w oryginale
lub potwierdzonej urzędowo kopii.
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie pełnomocnictwa jest płatne (opłata
skarbowa).
**Tytuły prawne do korzystania z zabytku:
• prawo własności,
• użytkowanie wieczyste,
• trwały zarząd,
• ograniczone prawo rzeczowe – np. użytkowanie, spółdzielcze prawo do domu
jednorodzinnego,
• stosunek zobowiązaniowy – np. najem, dzierżawa, użyczenie.
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Wniosek musi odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Załączniki do wniosków - zależnie od rodzaju składanego wniosku należy
dołączyć do niego następujące dokumenty
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, musisz również dołączyć:
• program prac zawierający:
 imię i nazwisko autora,
 opis stanu zachowania zabytku,
 wskazanie oczekiwanych efektów pracy lub badań,
 wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych musisz również dołączyć:
• projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do
oceny wpływu planowanych robót na zabytek albo program robót budowlanych*.
*program robót budowalnych powinien zawierać:
 imię i nazwisko autora,
 opis stanu zachowania zabytku,
 wskazanie przewidzianych rozwiązań budowalnych, w formie opisowej i
rysunkowej,
 wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
Uwaga: w przypadku dołączenia do wniosku programu robót budowalnych, konserwator zabytków może wezwać Cię do złożenia projektu budowalnego, jeśli uzna, że
program robót jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót na zabytek,
w terminie nie krótszym niż 14 dni.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo architektonicznych musisz dołączyć
• program badań zawierający:
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•

imię i nazwisko autora,
opis stanu zachowania zabytku,
wskazanie oczekiwanych efektów pracy lub badań,
wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
Tytuł prawny do korzystania z zabytku lub zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości, bądź oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych musisz
dołączyć:
•
•
•
•
•
•
•

opis miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzęnych
geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy,
uzasadnienie wniosku,
program prowadzenia badań archeologicznych,
mapę topograficzną w skali 1:100 lub większej albo prezentację kartograficzną
bazy danych obiektów topograficznych, umożliwiające lokalizację nieruchomego
zabytku archeologicznego,
plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań
archeologicznych,
opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych,
tytuł prawny lub zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań lub oświadczenie, że zgoda nie została udzielona.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego musisz
dołączyć:
• uzasadnienie wniosku,
• musisz wskazać miejsce do którego zabytek nieruchomy ma być przemieszczony,
• numery ksiąg wieczystych działek objętych wnioskiem, o ile są założone,
• zgodę właściciela nieruchomości na którą ma być przemieszczony zabytek,
• projekt budowalny lub program robót budowalnych*.
*program robót budowalnych powinien zawierać:
 imię i nazwisko autora,
 opis stanu zachowania zabytku,
 wskazanie przewidzianych rozwiązań budowalnych, w formie opisowej i
rysunkowej,
 wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
Uwaga: w przypadku dołączenia do wniosku programu robót budowalnych, konserwator zabytków może wezwać Cię do złożenia projektu budowalnego, jeśli uzna, że
program robót jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót na zabytek,
w terminie nie krótszym niż 14 dni.
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Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę
przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku musisz dołączyć:
• uzasadnienie wniosku,
• w przypadku podziału zabytku dołącza się również wstępny projekt podziału.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru
urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów
dołącz:
• termin usunięcia elementów reklamowych czy urządzeń technicznych, o ile w
przypadku tych ostatnich mają one charakter tymczasowy,
• projekt/zdjęcie/wizualizacja opisanych elementów wraz ze wskazaniem sposobu i
dokładnego miejsca ich montażu na zabytku.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku
musisz dołączyć:
• opis działań, które pozwolą organowi konserwatorskiemu ocenić wpływ innych
działań na zabytek. Może to być również, w zależności od charakteru zamierzenia
np. wizualizacja, rysunek, zdjęcie, projekt organizacji ruchu drogowego.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków musisz dołączyć:
• opis miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych
geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla
punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych,
• imię i nazwisko osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania,
• uzasadnienie wniosku,
• program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz
mapę topograficzną w skali 1:100 lub większej albo prezentację kartograficzną
bazy danych obiektów topograficznych,
• tytuł prawny lub zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań lub oświadczenie, że zgoda nie została udzielona.
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Warunki określane przez konserwatora w decyzji
Zwróć uwagę czy w Twoim wniosku nie pojawiły się dodatkowe warunki wpisane przez
konserwatora zabytków odnoszące się do sposobu prowadzenia inwestycji. Są to wymogi wynikające również z przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W każdym przypadku w treści pozwolenia znajdzie się termin, do którego jest ono ważne.
W przypadku robót budowlanych, prac konserwatorskich, restauratorskich i badań
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych, zawsze pojawi się warunek
kierowania lub wykonywania ich przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy przy zabytkach:
• Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez te osoby
musisz przekazać urzędowi konserwatorskiemu nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia inwestycji czy badań.
• Konieczne też jest dostarczenie oświadczenia osoby o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania lub wykonywania ww. prac.
Dokładne wymogi co do kwalifikacji kierownika budowy oraz osoby kierującej pracami konserwatorskimi lub wykonującej badania konserwatorskie
zostały określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(zobacz Aneks).
W uzasadnionych sytuacjach konserwator zabytków ma prawo zobowiązać Cię do np:
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenia dokumentacji przebiegu prac albo badań,
opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac lub badań,
odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót lub prac przy zabytku
z udziałem konserwatora zabytków,
zawiadomienia konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
lub badań albo robót budowlanych,
niezwłocznego zawiadomienia konserwatora zabytków o zagrożeniach powstałych
w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub o nowych okolicznościach w stosunku do tych opisanych w pozwoleniu na prowadzenie prac albo badań,
podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia
prac,
w przypadku badań archeologicznych do wykonania dodatkowej dokumentacji
m.in. sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych,
prowadzenia inwentaryzacji polowej, a także np. prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków.
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Odmowa konserwatora zabytków – Twoje prawa
Czasami, mimo że wypełniłeś wszystkie wymogi, konserwator zabytków nie wyda Ci
pozwolenia na realizację Twoich zamierzeń. Powodem może być uznanie, że charakter
planowanych działań może wpłynąć negatywnie na walory zabytkowe obiektu.
Decyzja odmowna powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
•

Pamiętaj, że masz prawo się od niej odwołać w terminie 14 dni od daty jej odebrania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem MWKZ.

•

Konserwator może rozpatrzyć Twoje zażalenie we własnym zakresie lub przesłać je
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

•

Jeżeli konserwator uzna brak podstaw do rozpatrzenia Twojego odwołania we własnym zakresie, przekaże sprawę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
który zweryfikuje zasadność decyzji konserwatora.

Pozwolenie na budowę, gdy budynek jest w rejestrze zabytków
Posiadanie pozytywnej decyzji konserwatora zabytków jest niewystarczająca do
rozpoczęcia robót budowlanych przy zabytku. Zgodnie z prawem, musisz uzyskać jeszcze pozwolenie na budowę, które wydaje właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.
Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu
m.st. Warszawy, mieszczącym się w urzędzie dzielnicy właściwej dla Twojej inwestycji.
Musisz do niego dołączyć uzyskane wcześniej pozwolenie konserwatora zabytków. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowę z chwilą, gdy decyzja stanie się ostateczna, możesz
przystąpić do realizacji inwestycji.

Zakres wspomnianych czynności określony został w art. 29 Ustawy prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r.
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Decyzja o warunkach zabudowy
Jeżeli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to przed rozpoczęciem zamierzonej inwestycji powinieneś uzyskać decyzję
o warunkach zabudowy, tzw. wuzetkę na:
•

zmianę zagospodarowania terenu, gdy masz zamiar zbudować nowy obiekt czy
wykonanać inne roboty budowlane,

•

zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Powyższe przypadki zachodzą w sytuacji, gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru
zabytków, ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków albo położona jest w granicach
Pomnika Historii.
Przed wydaniem decyzji organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła
ją do konserwatora zabytków. Jeśli w ocenie konserwatora charakter inwestycji nie
spowoduje uszczerbku dla walorów zabytkowych – uzgadnia ją.
Konserwator musi zająć stanowisko w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. W przypadku, gdy konserwator nie zajmie stanowiska oznacza to brak zastrzeżeń. Jeśli jednak
będzie ono negatywne przysługuje Ci prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od
daty otrzymania postanowienia konserwatora ws. wuzetki.

Masz 7 dni na wniesienie zażalenia na postanowienie konserwatora. Twoje
zażalenie wstrzymuje cały proces związany z wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy.

Budynek w GEZ – co dalej?
Gdy Twoja nieruchomość jest ujęta w GEZ lub znajduje się na terenie w niej ujętym,
przed przystąpieniem do remontu lub rozbiórki musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Wydaje je Wydział Architektury i Budownictwa po uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków. Taka sama procedura obowiązuje przy uzyskaniu decyzji o
warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wystarczy, że złożysz w dzielnicowym Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu
m.st. Warszawy wniosek o wydanie wspomnianego pozwolenia na budowę. Uruchamia
on procedurę, w której organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła
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do konserwatora zabytków projekt budowlany w celu uzyskania jego uzgodnienia.
Konserwator ma na to 30 dni. W przypadku braku stanowiska konserwatora oznacza
to brak zastrzeżeń.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę z chwilą, gdy decyzja stanie się ostateczna, możesz rozpocząć planowane roboty.
W przypadku, gdy konserwator zajmie negatywne stanowisko i nie uzgodni takiej inwestycji, służy Ci prawo wniesienia zażalenia na jego postanowienie w terminie 7 dni od
daty otrzymania postanowienia.
Konserwator może rozpatrzyć Twoje zażalenie we własnym zakresie lub przesłać je do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Masz 7 dni na wniesienie zażalenia na postanowienie konserwatora. Twoje
zażalenie wstrzymuje procedurę wydawania pozwolenia na budowę.

Plan miejscowy
W przypadku, gdy teren, na którym położona jest Twoja nieruchomość, objęty jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz sprawdzić, jakie ustalenia w zakresie ochrony zabytków obowiązują dla Twojej nieruchomości (patrz strona
12). Pomoże Ci to ocenić, czy planowana przez Ciebie inwestycja ma szansę na akceptację urzędu konserwatora na etapie uzgadniania pozwolenia na budowę.

Terminy
Terminy załatwienia sprawy w urzędzie reguluje Kodeks postępowania
administracyjnego. Na wydanie decyzji konserwator ma miesiąc, a w przypadku szczególnie skomplikowanym – dwa miesiące.
Dotyczy to wniosków, które zostały skutecznie złożone, tzn. są kompletne pod względem formalnym oraz spełniają wymagania merytoryczne co do zakresu planowanych
działań i ich wpływu na zabytek. Gdy wniosek jest niekompletny, konserwator może
poprosić Cię o jego uzupełnienie.
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Zwróć uwagę na różne rygory i terminy wymienione w piśmie jakie otrzymałeś oraz na konieczność uzupełnienia braków. Jeśli tego nie zrobisz Twój
wniosek może zostać w ogóle nie rozpatrzony, a nawet możesz otrzymać
odmowę pozwolenia na realizację planowanych przez Ciebie działań. Każde wezwanie do uzupełnienia wniosku wstrzymuje bieg sprawy i termin jej
rozpatrzenia.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej
jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki. Musi także podać nowy
termin załatwienia sprawy oraz informację o prawie do wniesienia ponaglenia.
30 dni - tyle ma konserwator na uzgodnienie pozwolenia na budowę (wydanie postanowienia). W przypadku braku stanowiska konserwatora oznacza to brak jego zastrzeżeń.
14 dni - tyle ma konserwator na uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy (wydanie
postanowienia tzw. wuzetki). W przypadku braku stanowiska konserwatora oznacza to
brak zastrzeżeń.

Terminy na odwołania:
W przypadku, gdy konserwator zajmie negatywne stanowisko i nie uzgodni inwestycji,
służy Ci prawo wniesienia:
•

odwołania od decyzji, masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji,

•

zażalenia na postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
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ZABYTKOWA ZIELEŃ
Zabytkami mogą być parki, ogrody lub inne formy zaprojektowanej zieleni, np. zieleń towarzysząca zabytkowym układom urbanistycznym. Gdy musisz
usunąć drzewa lub krzewy rosnące na terenie wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Otrzymasz wtedy w decyzji MWKZ warunek, aby pracami przy wycince kierowała lub
samodzielnie ją wykonywała osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
Wymagania dotyczące takiej osoby zostały określone w art. 37 b ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zobacz Aneks.
Wyjątkiem są sytuacje, kiedy musisz usunąć drzewo lub krzewy z powodu robót budowlanych lub w związku z zachowaniem bezpieczeństwa. Wówczas pozwolenie nie
będzie zawierać ww. warunku.
Istnieją jednak przypadki, które zwalniają Cię z tego obowiązku. Pełen wykaz przypadków, gdy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane, zawiera art. 83 f Ustawy o ochronie
przyrody. Powszechnie znany wyjątek odnośnie drzew owocowych nie dotyczy terenów wpisanych do rejestru zabytków.

Kiedy drzewa lub krzewy rosną na terenie wpisanego do rejestru zabytków
parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni, aby móc je usunąć,
niezależnie od ich rozmiarów i wieku najpierw będziesz musiał uzyskać od
MWKZ pozwolenie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju obszaru wpisanego do rejestru zabytków planujesz wycinkę, musisz uzyskać również zezwolenie na wycinkę na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Wydaje je także MWKZ.
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Uwaga na ptasie gniazda
Jeżeli na planowanym do wycinki drzewie lub krzewie znajduje się ptasie gniazdo,
w pierwszej kolejności będziesz musiał uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zezwolenie takie wydaje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Dopiero wtedy MWKZ będzie
mógł wydać decyzję o wycince.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody nie musisz uzyskiwać zezwolenia na
usunięcie m.in.:
1.

krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m²;

2.
•
•

drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

•
3.
•

•

4.

drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty usuwane przez:
straż pożarną, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń przesyłowych,
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy
lub powiatu;
inne podmioty lub osoby po oględzinach przez organ właściwy do wydania zezwolenia (tzn. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) na usunięcie
drzewa lub krzewu, potwierdzających, że stanowią one złom lub wywrot. Z takich oględzin przedstawiciel urzędu sporządza protokół. W protokole podaje w
szczególności dane o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu.
Wpisuje także informacje o liczbie drzew lub wielkości powierzchni usuniętych
krzewów oraz dołącza dokumentację fotograficzną przedstawiającą wycięte drzewo lub krzew.
drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
(nie dotyczy to użytkowników wieczystych) i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. W tej sytuacji drzewa są usuwane na
podstawie zgłoszenia (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).
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Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo lub
krzew to powinieneś zgłosić zamiar ich usunięcia do MWKZ. Do zgłoszenia
powinieneś dołączyć rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości.
MWKZ w terminie 21 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin z którego
sporządzany jest protokół.
Urząd konserwatorski w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej sprzeciwić się wycince. Możesz usunąć drzewo, jeśli przez dwa tygodnie
nie otrzymałeś sprzeciwu urzędu. Konserwator może też wydać wcześniej zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które uprawnia Cię do usunięcia drzewa
lub krzewu.
Jeśli po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin nie wytniesz drzewa, wówczas jego usunięcie będzie wymagało ponownego zgłoszenia.
Gdy Twoje zgłoszenie ma braki, urząd konserwatorski nakaże Ci ich uzupełnienie w
terminie 7 dni. Obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu na przeprowadzenie oględzin, czyli 21 dni.
W pozostałych przypadkach, tj. gdy wniosku nie składa osoba fizyczna będąca właścicielem terenu, należy złożyć wniosek do MWKZ o zezwolenie na usunięcie drzew lub
krzewów na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa?
1.

Wniosek może złożyć posiadacz nieruchomości, ale tylko za zgodą jej właściciela
– zgodę należy dołączyć do wniosku. Wyjątkiem jest tutaj użytkowanie wieczyste.

Zgody właścicielskiej nie muszą dołączać:
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli administrowanie
nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z Ustawą o własności lokali,
• zarządcy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje o zamiarze wycinki członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
Natomiast zarząd wspólnoty mieszkaniowej informuje członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku, 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. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o udostępnieniu tej
informacji.
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2.

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów może złożyć również właściciel przyłączy wody, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych
urządzeń, które nie należą do części składowych nieruchomości. Wniosek jest zasadny tylko wtedy, gdy drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinieneś
dołączyć:
1.

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością albo
oświadczenie o posiadanym prawie własności ww. urządzeń;

2.

zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji w przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
posiadających zarząd;

3.

rysunek, mapę albo projekt, wskazujące usytuowanie drzewa w odniesieniu do
granic nieruchomości;

4.

projekt planu nasadzeń zastępczych (nasadzenia nie mogą być w liczbie mniejszej
niż liczba drzew usuwanych) lub projekt planu przesadzenia usuwanych drzew jeżeli są planowane.

Opłaty
Jeśli jesteś posiadaczem nieruchomości to wnosisz opłatę za usunięcie drzew lub krzewów, ale istnieje wiele wyjątków, w których opłaty nie są naliczane.
Najczęściej spotykanymi przypadkami zwolnienia z opłat są sytuacje, kiedy wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia, są
obumarłe lub nie rokują szans na przeżycie (z przyczyn niezależnych od posiadacza
nieruchomości). Wszystkie sytuacje, w których nie nalicza się opłat, wymienione są w
art. 86 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.

Pozwolenie na prace pielęgnacyjne drzew
W przypadku, kiedy drzewo rośnie na terenie wpisanego do rejestru zabytków parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni, a planujesz wykonać cięcia
pielęgnacyjne lub korekcyjne, musisz uzyskać zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
W takiej sytuacji powinieneś złożyć wniosek, a wydana przez organ konserwatorski
decyzja będzie zawierać wspomniany wcześniej warunek polegający na obowiązku kierowania pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę mającą wymagane
wykształcenie i doświadczenie.
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POMOC FINANSOWA DLA WŁAŚCICIELI
ZABYTKÓW - DOTACJE I ULGI. PORADY
Dotacje
Warszawa, jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce, w 2004 r. wprowadziła uchwałą Rady Miasta możliwość współfinansowania prac przy zabytkach.
Remontowane obiekty muszą być własnością osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, związków wyznaniowych czy jednostek organizacyjnych niezaliczanych do
sektora finansów publicznych.
W latach 2004–2021 na prace tego typu Warszawa przeznaczyła ponad 205 mln zł.
Przykładowo w roku 2018 z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 30 mln zł. Była to
najwyższa suma dofinansowania wśród wszystkich samorządowych dotacji w Polsce.
Przez kilkanaście lat dzięki miejskim dotacjom udało się przeprowadzić blisko 900 remontów, co jest liczbą nigdzie indziej niespotykaną.
Od 2018 r. miasto przyznaje dotacje także na zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, a nie tylko na wpisane do rejestru zabytków. Decyzja ta otworzyła drogę bardzo
wielu beneficjentom, którzy dotąd byli wyłączeni z pomocy publicznej.
Obecnie nabór wniosków dotacyjnych prowadzony jest dwa razy w roku. W październiku można składać wnioski o dofinansowanie prac planowanych w przyszłym roku.
Natomiast kwiecień to czas naboru wniosków o refundację kosztów poniesionych na
prace przeprowadzone w roku ubiegłym.
Szczegółowe informacje na temat procedur naboru wniosków znajdują się na stronie:
www.um.warszawa.pl/waw/zabytki – w klastrze „Dotacje i refundacje”.
Informacji na temat dotacji m.st. Warszawy udzielają również pracownicy Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Ponadto, właściciel zabytku może liczyć na pomoc finansową w formie dotacji, którą
oferuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy ochrony zabytków.
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Inne źródła finansowania:
O dotację na prace przy zabytkach położonych na terenie m.st. Warszawy można ubiegać się również u:
•

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

•

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
www.bip.mwkz.pl
www.mwkz.pl

•

Marszałka Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl

Ulgi dla właścicieli zabytków
Gdy posiadasz zabytkowy dom, masz możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zwolnienie od podatku możesz uzyskać, gdy Twój dom jest indywidualnie wpisany do
rejestru zabytków oraz pod warunkiem, że prawidłowo utrzymujesz go i konserwujesz.
Od stycznia 2022 r. przysługuje ulga podatkowa w związku z wydatkami na
prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonym w
gminnej ewidencji zabytków lub na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z art. 26hb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Można odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na:
1.

wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub
znajdującego się w ewidencji zabytków;

2.

poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;
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3.

na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub
udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość
poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

Ula może wynieść maksymalnie 50 % wysokości tych wydatków.
Ulga przysługuje właścicielowi zabytku, który na wykonane prace dysponował pozwoleniem konserwatorskim (dla zabytków rejestrowych) lub zaleceniami konserwatorskimi
(dla zabytków ewidencyjnych).

Zapamiętaj – porady do zastosowania w praktyce
1.

Przepisy prawne dotyczące zabytków, w tym praw i obowiązków właściciela/posiadacza zabytku, zawarte są w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 23 lipca 2003 r. Warto się z nimi zapoznać.

2.

Teksty ustaw ulegają zmianom. Aktualne wersje znajdziesz na stronie
Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

3.

Odpowiedzialność za stan techniczny i stan zachowania zabytku spoczywa na właścicielu obiektu.

4.

Możesz wystąpić o dotacje udzielane przez m.st. Warszawę na prace przy Twoim
zabytku lub na dokumentację związaną z remontem. Dotacje mogą otrzymać
posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub indywidualnie ujętych w GEZ.

5.

Podstawą dla zgodnego ze sztuką konserwatorską planowanego przez Ciebie remontu obiektu zabytkowego jest właściwie opracowany i szczegółowy program
prac lub projekt budowlany, wykonany na podstawie aktualnej inwentaryzacji.

6.

Staraj się współpracować z architektami lub konstruktorami, którzy mają doświadczenie zawodowe i praktykę przy obiektach zabytkowych – szukaj sprawdzonych
projektantów i proś o referencje.

7.

Przeprowadzenie zgodnego ze sztuką konserwatorską remontu gwarantuje Ci
przede wszystkim wykonawca, który ma kwalifikacje i doświadczenie w pracy przy
obiektach zabytkowych, bez tego nawet najlepszy projekt nie ma szans na właściwą realizację.

8.

Do każdego obiektu zabytkowego musisz podejść indywidualnie. Nie ma jednolitych zasad dla wszystkich zabytków. Planowane przez Ciebie prace zawsze powinny
zakładać poszanowanie dawnej substancji i elementów stanowiących autentyczne
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świadectwo przeszłości.
9.

Potrzebujesz konsultacji specjalisty? Możesz skorzystać z listy rzeczoznawców
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w określonych dziedzinach opieki nad
zabytkami.

10. Na etapie poprzedzającym wykonanie dokumentacji projektowej zwróć się do konserwatora zabytków o zalecenia konserwatorskie.
11. Jeśli prowadzisz prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które są
niezgodne z pozwoleniem konserwatora zabytków, lub ich w ogóle nie mają, to
licz się z otrzymaniem decyzji nakazującej Ci przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub przeprowadzenie określonych prac konserwatorskich albo robót
budowlanych.
12. Pamiętaj, że swoim działaniem dajesz przykład innym.
13. Ważna jest edukacja. Nierzadko wiedza o historii domu lub losach osób, które
w nim mieszkały, buduje emocjonalną więź z zabytkiem. Zwykle przekłada się
to na osobiste podejście i działania mieszkańców oraz mobilizuje do wspólnego ponoszenia większych niż przeciętne nakładów finansowych (np. na fundusz
remontowy).
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Słowniczek
Według art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.:
1.

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

2.

Zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1.

3.

Zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1.

4.

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

5.

Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie
substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie
tych działań.

6.

Prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie
lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań.

7.

Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku.

8.

Badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji
zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy,
projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również
programu prac restauratorskich.

9.

Badania architektoniczne – działania ingerujące w substancję zabytku, mające na
celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego
oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń.

10. Badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego (archeologia coraz
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wyraźniej otwiera się na badania niedawnej przeszłości, możemy mówić o tzw.
archeologii współczesności. Odkrycia dokonywane w ramach takich badań pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o różnych aspektach ważnych
wydarzeń czy życia codziennego dawnych mieszkańców. Badania te, poza aspektem poznawczym, mają szczególnie duże znaczenie dla lokalnych społeczności. W
kontekście Warszawy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo natrafienia na
zabytki związane z tragicznymi wydarzeniami z czasu II wojny światowej).
11. Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy
zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.
12. Historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały,
funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi.
13. Krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania
czynników naturalnych i działalności człowieka.
14. Otoczenie (wpisane osobną decyzją do rejestru zabytków) – teren wokół lub przy
zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu
ochrony wartości widokowych zabytku oraz ochrony samego zabytku przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
15. Pomnik historii – jedna z ustawowych form ochrony zabytków (art. 7 ustawy);
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii
zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości
dla kultury, określając jego granice (art. 15).
16. Park kulturowy – rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora
zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo
terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji
budowlanej i osadniczej (art. 16).
17. Gminna ewidencja zabytków (GEZ) – wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi
gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki
nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków (art. 22).
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18. Lista Skarbów Dziedzictwa – prowadzi ją Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, obejmuje zabytki ruchome o szczególnej wartości dla dziedzictwa
kulturowego (art. 14a).
19. Zalecenia konserwatorskie – na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku
wojewódzki konserwator zabytków przedstawia w formie pisemnej, zalecenia
konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które
mogą być wprowadzone w tym zabytku (art. 27).
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Aneks
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609)
§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa albo badań architektonicznych zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo
przechowywania.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków zawiera ponadto wskazanie numeru
księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się program prac albo badań, o których mowa w ust. 1, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do
oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich albo
prac restauratorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę
tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym
wnioskiem.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac
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restauratorskich albo badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania
z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
6. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich przy
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo badań architektonicznych
dołącza się ponadto:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo
2) zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań,
w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna
zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody
nie udzielił.
§ 4. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest
założona.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do
oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót
budowlanych;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
3. Program robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera imię
i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek,
w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i
rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
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4. W przypadku dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, programu robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wojewódzki konserwator zabytków może
wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót budowlanych
na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu
budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§ 5. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
albo przeniesienie zabytku ruchomego zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo
przechowywania;
3) wskazanie miejsca, do którego zabytek nieruchomy ma być przemieszczony albo
zabytek ruchomy przeniesiony;
4) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera
ponadto wskazanie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem,
o ile są założone.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek
ruchomy.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
dołącza się ponadto:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę z tytułu prawnego do
korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;
2) projekt budowlany albo program robót budowlanych.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego dołącza
się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego
do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
6. Program robót budowlanych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu przemieszczenia na zabytek,
w szczególności:
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1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej
i rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
7. W przypadku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie
zabytku nieruchomego programu robót budowlanych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny
wpływu przemieszczenia na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
§ 6. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę
przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo
przechowywania;
3) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę
przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego zawiera ponadto
wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest
założona.
3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę
przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego dołącza się dokument
potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania
z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku ruchomego dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez
niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania
z tym wnioskiem.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego dołącza się
ponadto wstępny projekt podziału zabytku.
§ 7. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do
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rejestru zabytków 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 oraz napisów zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru
zabytków 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 oraz napisów;
4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru zabytków urządzeń technicznych, jeśli umieszczenie urządzeń technicznych na zabytku
jest tymczasowe.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 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 oraz napisów zawiera ponadto
wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest
założona.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt umieszczenia na zabytku
wpisanym do rejestru zabytków 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 oraz napisów.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytków 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 oraz napisów dołącza się ponadto
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego zabytku, uprawniającego
do występowania z tym wnioskiem.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków 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 oraz napisów dołącza się ponadto
oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
§ 8. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań zawiera:
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1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo
przechowywania.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków zawiera ponadto wskazanie numeru księgi
wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się program podejmowania innych
działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania
z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto oświadczenie
wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku,
uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
§ 11. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest
założona.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do
oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót
budowlanych;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
3. Program robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek,
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w szczególności:
1) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i
rysunkowej;
2) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
Art. 37 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245)
Art. 37a.
1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która
ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu
studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów
magisterskich przez co najmniej
9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru,
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii,
o których mowa w art. 14a ust. 2.
2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust.
1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo
wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie
kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co
najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru,
na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a
ust. 2.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy
zabytkach wpisanych do rejestru.
Art. 37b.
1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną
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zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia
lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć
umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów
magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich
lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych
do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją
kultury.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami
wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do
rejestru.
[3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej
zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe
i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych
pracach w muzeum będącym instytucją kultury.]
<3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej
zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe
i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach
związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 m-cy brała udział w tego
rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.>
Nowe brzmienie ust. 3 w art. 37b wejdzie w życie z dn. 1.09.2019 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2)
Art. 37c.
Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy
brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Art. 37d.
1. Badaniami architektonicznymi zabytków wpisanych do rejestru kieruje osoba,
która:
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1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku
architektura lub architektura i urbanistyka, lub
2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności
w zakresie prowadzenia badań architektonicznych w wymiarze, co najmniej 60 godzin
lub którym przypisano co najmniej 6 punktów ECTS, lub
3) ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań architektonicznych
– oraz która po ukończeniu tych studiów przez co najmniej 6 miesięcy brała udział
w badaniach architektonicznych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania architektoniczne zabytków wpisanych do rejestru.
Art. 37e.
1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia
lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania
archeologiczne.
Art. 37f.
Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa, uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed
dniem 26 sierpnia 2011 r.
Art. 37g.
1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa,
albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy
zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
lub innych zabytkach
zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach
archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk
zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach
lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki
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organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo
przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na
stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane
przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
2. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych
przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1.
Art. 37h.
1. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i
art. 37e, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one
uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do
jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.
Art. 86 § 1 ustawy
Nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
1a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową
i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
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;
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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
terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
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.
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