Wpis do rejestru zabytków nieruchomych pociąga za sobą następujące skutki wymienione w ustawie z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1568, z póź. zm. – Dz. U. z
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, Dz. U. z 2009 r. Nr
31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871)
Art. 5.
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub
posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia
w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe
zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Art. 9.
6. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
informację o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru
ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 12.
1. Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek
ten podlega ochronie.
Art. 25.
1. Zagospodarowanie na cele użytkowe
zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania
przez jego właściciela lub posiadacza:
1) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan
zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego
adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i
wartości tego zabytku;
2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem
zabytków programu prac konserwatorskich przy
zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób
ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do
zastosowania materiały i technologie;
3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem
zabytków programu zagospodarowania zabytku
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego
korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem
wyeksponowania jego wartości.
2. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1,
wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany
nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub
posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez
siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić
dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji.
Art. 26.
1. W umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, przy określaniu sposobu
korzystania z tego zabytku należy nałożyć, jeżeli stan

zachowania zabytku tego wymaga, na nabywcę lub
dzierżawcę obowiązek przeprowadzenia w określonym
terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym
zabytku.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o
oddaniu w trwały zarząd zabytku nieruchomego wpisanego
do rejestru.
Art. 27.
Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki
konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia
konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego
zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także
zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w
tym zabytku .
Art. 28.
Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad
zabytkami, określonych w art. 5, właściciel lub posiadacz zabytku
wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego
konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży
zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o
wystąpieniu zdarzenia;
2) zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu
wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie
później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia
lub powzięcia o nich wiadomości.
Art. 29.
1. Organy ochrony zabytków w czasie uzgodnionym z
właścicielem lub posiadaczem przedmiotu będącego
zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku, mogą
prowadzić badania tego przedmiotu w miejscu, w którym
przedmiot ten się znajduje.
2. W przypadku odmowy udostępnienia przedmiotu, o którym
mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków może
wydać decyzję nakazującą jego udostępnienie na czas
niezbędny do wykonania badań, jednak nie dłuższy niż 3
miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
3. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami, o których
mowa w ust. 1 lub 2, przysługuje odszkodowanie na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 30.
1. Właściciel lub posiadacz zabytku nieruchomego bądź
nieruchomości o cechach zabytku jest obowiązany
udostępnić ten zabytek bądź nieruchomość wykonawcy
badań w celu ich przeprowadzenia.
2. W
przypadku
odmowy
udostępnienia
zabytku
nieruchomego bądź nieruchomości, o których mowa w ust.
1, wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję
nakazującą właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie
tego zabytku bądź nieruchomości, na czas niezbędny do

przeprowadzenia badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
3. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami, o których
mowa w ust. 1 lub 2, przysługuje odszkodowanie na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 31.
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która
zamierza finansować roboty budowlane przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jest obowiązana
pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest
niezbędne dla ochrony zabytków archeologicznych.
2. Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań
archeologicznych przy zabytku nieruchomym, o którym
mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków ustala w
drodze decyzji.
3. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1,
podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
Art. 36.
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku
wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku
wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do
rejestru;
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru
lub sposobu korzystania z tego zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru
urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić
do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku
wpisanego do rejestru;
5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek
osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej
tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do
rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i
architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru albo
badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź
porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób
fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających
prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku
nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza
nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub
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poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach
określonych przepisami Prawa budowlanego.
Art. 38.
Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego
upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony
zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się
osobę lub osoby upoważnione do przeprowadzenia
kontroli, kontrolowaną osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną, miejsce i zakres kontroli oraz podstawę
prawną do jej przeprowadzenia.
Przy wykonywaniu kontroli wojewódzki konserwator
zabytków lub osoby, o których mowa w ust. 1, są
uprawnione do:
1) wstępu na teren nieruchomości, jeżeli istnieje
uzasadnione
podejrzenie
zniszczenia
lub
uszkodzenia zabytku;
2) oceny stanu zachowania, warunków przechowywania
i zabezpieczenia zabytków wpisanych do rejestru, a
także zabytków znajdujących się w muzeach,
bibliotekach oraz w zbiorach lub zasobach innych
państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek
samorządu terytorialnego, w terminie uzgodnionym z
ich właścicielem lub posiadaczem;
3) sprawdzania
zgodności
wszelkich
działań
podejmowanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru oraz prowadzonych badań archeologicznych
z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu
i zatwierdzoną dokumentacją;
4) żądania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie
niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego
dotyczącego zakresu kontroli;
5) żądania okazania dokumentów i udostępnienia
wszelkich danych mających związek z zakresem
kontroli;
6) dokonania wpisu w dzienniku budowy w zakresie
określonym przepisami Prawa budowlanego.
Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności
kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej
przez niego osoby, z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych.
Czynności kontrolne dotyczące zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru, które są w zarządzie państw obcych
albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych
i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane
z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być
wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.
Art. 39.
Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół,
którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanej osobie
fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki
organizacyjnej.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych
nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie
odpowiedzialnych.
3. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowana osoba
fizyczna albo kierownik kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba, którzy
mogą wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i
uwagi.
4. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowaną
osobę fizyczną albo kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub upoważnioną przez niego osobę,
kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, a
odmawiający podpisu może w terminie 7 dni przedstawić
swoje pisemne uwagi wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków.
Art. 40.
1. Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli wojewódzki
konserwator zabytków może wydać zalecenia pokontrolne
kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
2. Wojewódzki konserwator zabytków może odstąpić od
wydania zaleceń pokontrolnych i wydać decyzję, o której
mowa w art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1,
art. 49 ust. 1 lub art. 50 ust. 1.
3. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej wojewódzki
konserwator zabytków może zażądać przeprowadzenia
postępowania służbowego lub innego przewidzianego
prawem przeciwko osobom winnym dopuszczenia do
powstania uchybień i poinformowania go w określonym
terminie o podjętych działaniach zmierzających do
usunięcia tych uchybień.
Art. 41.
W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kontrolowanej
osoby fizycznej albo kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub jej pracownika narusza przepisy art. 108-118
ustawy, wojewódzki konserwator zabytków kieruje odpowiednio
do Policji, prokuratury albo sądu zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia.
Art. 43.
Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o
wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób
odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu:
1) prac
konserwatorskich,
restauratorskich,
badań
konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku
wpisanym do rejestru;
2) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub
w jego otoczeniu;
3) badań archeologicznych;
4) innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i
10-12.
Art. 44.
1. Decyzja, o której mowa w art. 43, wygasa po upływie 2
miesięcy od dnia jej doręczenia, jeżeli w tym terminie
wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji:
1) nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego
stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem
terminu wykonania tych czynności albo
2) zobowiązującej
do
uzyskania
pozwolenia
wojewódzkiego
konserwatora
zabytków
na

prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub
innych działań przy zabytku albo
3) nakładającej obowiązek podjęcia określonych
czynności w celu doprowadzenia wykonywanych
badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do
zgodności z zakresem i warunkami określonymi w
pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych
czynności.
2. W przypadku nieuzyskania pozwolenia, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, albo niewykonania obowiązku określonego w
ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator zabytków wydaje
decyzję
nakazującą
przywrócenie
zabytku
do
poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z
określeniem terminu wykonania tych czynności.
3. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na
wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych
działań przy zabytku.
4. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o
zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w
pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać
czynności nakazane w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1
i 3 oraz w ust. 2.
Art. 45.
1. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób
odbiegający od zakresu i warunków określonych w
pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru
prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane,
badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne
działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12,
wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:
1) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego
stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin
wykonania tych czynności, albo
2) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak
najlepszego stanu we wskazany sposób i w
określonym terminie.
2. Przepis art. 44 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 47.
Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie
w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust.
1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w
trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań
określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności,
mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
Art. 49.
1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję
nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej
posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zoboiązaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub
robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie
jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub
istotnym uszkodzeniem tego zabytku.
2. Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac
konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym nie zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach
określonych przepisami Prawa budowlanego.

3. W przypadku wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym wojewódzki konserwator zabytków wydaje
decyzję określającą wysokość wierzytelności Skarbu
Państwa z tytułu wykonania zastępczego tych prac lub
robót, ich zakres oraz termin wymagalności tej
wierzytelności.
4. Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu wykonania
zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych
przy zabytku nieruchomym podlega zabezpieczeniu
hipoteką przymusową na tej nieruchomości, na wniosek
wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie
decyzji, o której mowa w ust. 3. Jeżeli nieruchomość nie
posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być
dokonane przez złożenie wniosku i decyzji do zbioru
dokumentów.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do zabytków nieruchomych
stanowiących własność Skarbu Państwa.
6. Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu wykonania
zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych
przy zabytku nieruchomym wojewoda, w porozumieniu z
Generalnym Konserwatorem Zabytków, może, w drodze
decyzji, umorzyć w całości albo w części lub rozłożyć na
raty - jeżeli stwierdzono nieściągalność wierzytelności lub
jej ściągnięcie spowoduje znaczny uszczerbek dla sytuacji
materialnej osoby lub jednostki, o których mowa w ust. 1.
7. Wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej
następuje na wniosek wojewody na podstawie decyzji, o
której mowa w ust. 6. Jeżeli nieruchomość nie posiada
księgi wieczystej, wniosek i decyzję składa się do zbioru
dokumentów.
Art. 50.
3. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru, polegającego na
możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia, starosta, na
wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może
wydać decyzję o zabezpieczeniu tego zabytku w formie
ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia
zagrożenia. Przepisy o gospodarce nieruchomościami
stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia, o którym
mowa w ust. 1 lub 3:
2) zabytek nieruchomy może być na wniosek
wojewódzkiego
konserwatora
zabytków
wywłaszczony przez starostę na rzecz Skarbu
Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce
położenia tego zabytku, w trybie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o gospodarce
nieruchomościami.
Art. 71.
1. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba
fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł
prawny do zabytku wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego
prawa
rzeczowego
albo
stosunku
zobowiązaniowego
finansuje
prowadzenie
prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy tym zabytku.
2. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny,
określony w ust. 1, posiada jednostka samorządu
terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

Art. 93.
1. W sprawach określonych w ustawie i w odrębnych
przepisach, organem pierwszej instancji jest wojewódzki
konserwator zabytków, a organem wyższego stopnia
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Art. 95.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub wojewódzki konserwator zabytków mogą w
sprawach ochrony zabytków występować na prawach:
1) strony - w postępowaniu administracyjnym i cywilnym;
2) oskarżyciela posiłkowego - w postępowaniu karnym;
3) oskarżyciela publicznego - w postępowaniu w sprawach o
wykroczenia.
Art. 108.
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa
nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd
orzeka, a w razie skazania za przestępstwo określone w
ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel
społeczny związany z opieką nad zabytkami w wysokości
od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia.
Art. 110.
1. Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie
zabezpieczył go w należyty sposób przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1
można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny
związany z opieką nad zabytkami.
Art. 113.
1. Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego
do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomi
wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży
zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o
wystąpieniu zdarzenia,
2) zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu
wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie
później niż w terminie miesiąca od dnia ich
wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości
- podlega karze grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1
można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny
związany z opieką nad zabytkami.
Art. 114.
Kto uniemożliwia lub utrudnia dostęp do zabytku organowi
ochrony zabytków, wykonującemu uprawnienia wynikające z
ustawy, podlega karze grzywny.
Art. 117.
Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi
prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane,

badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu
albo badania archeologiczne, podlega karze grzywny.
Art. 118.
Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru
urządzenia techniczne, tablice, reklamy oraz napisy, podlega
karze grzywny.
Art. 119.
Kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art.
40 ust. 1, podlega karze grzywny.

•

•

•
•
•

•

Ponadto skutki prawne w zakresie uprawnień i obowiązków
wynikających z wpisania obiektu do rejestru zabytków
regulowane są również przepisami następujących ustaw i
rozporządzeń:
• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie
prowadzenia
prac
konserwatorskich,
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych
i poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz.
1579).
• W myśl przepisu art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997
roku Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) – sprzedaż, zamiana,
darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, a także
wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych
(aportów) do spółek, wymaga uzyskania pozwolenia
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w
odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu

Państwa i w odniesieniu do nieruchomości stanowiących
własność jednostki samorządu terytorialnego.
W myśl przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997
roku Nr 115, poz. 741, z późn. zm) – jeżeli przedmiotem
umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie
wieczyste jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,
przy określania sposobu korzystania z tej nieruchomości
można nałożyć, w razie potrzeby, na nabywcę obowiązek
odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych
obiektów budowlanych, w terminie określonym w umowie.
W myśl przepisu art. 96 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997
roku Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) – wojewódzki
konserwator zabytków udziela pozwolenia na podział
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz.
1085).
Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 roku Nr 99, poz.1079 z późniejszymi
zmianami).

