POUCZENIE O SKUTKACH PRAWNYCH WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH
Wpis do rejestru zabytków ruchomych pociąga za sobą skutki wymienione w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), w szczególności:
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. 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.
1.Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki
nad zabytkami, określonych w art. 5, właściciel lub
posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku
znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków
o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku nie później niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;
2) zagrożeniu dla zabytku, nie później niż 14 dni od
dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;
3) zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku,
nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich
wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.
Art. 29.
1. Wojewódzki konserwator zabytków w czasie
uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem
przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku, może prowadzić badania
tego przedmiotu w miejscu, w którym przedmiot
ten się znajduje.
4. 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.

5. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami,
o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
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;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem
ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do
rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (…) 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 przy zabytku wpisanym do rejestru
albo badań archeologicznych lub poszukiwań
ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje
się również na wniosek osób fizycznych albo
jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio.
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 za-
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kresie 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.
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 (…) kieruje
osoba, która posiada świadectwo ukończenia
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy
albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
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,
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których
mowa w art. 14a ust. 2.
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. 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:
wstępu na teren nieruchomości, jeżeli istnieje
uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia zabytku;
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;
sprawdzania zgodności wszelkich działań po-
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dejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz prowadzonych badań archeologicznych
z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją;
żądania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego dotyczącego zakresu kontroli;
żądania okazania dokumentów i udostępnienia
wszelkich danych mających związek z zakresem
kontroli;
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.
Art. 39.
Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza
protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
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.
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.
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.
Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, w
przypadku ustalenia, że zabytek jest w nieodpowiednim stanie zachowania, wojewódzki konserwator zabytków może wydać kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej zalecenia pokontrolne usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w określonym terminie, o ile ich charakter nie uzasadnia
wydana decyzja, o której mowa w art. 49 ust. 1.
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.
2.a. Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik
kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może
zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia do
zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawić dodatkową dokumenta-
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cję.
2.b. Wojewódzki konserwator zabytków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych:
1) zmienia zalecenia pokontrolne i przekazuje je
wraz z uzasadnieniem kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki
organizacyjnej – w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń albo
2) odmawia zmiany zaleceń pokontrolnych i swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem przekazuje
kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej – w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości.
3. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej
wojewódzki konserwator zabytków może zażądać przeprowadzenia postępowania służbowego
lub innego przewidzianego prawem przeciwko
osobom winnym dopuszczenia do powstania
uchybień i poinformowania go w określonym terminie o podjętych działaniach zmierzających do
usunięcia tych uchybień.
Art. 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 lub poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12;
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 ust. 1, wygasa
po upływie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia, jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji:
1) nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych
czynności albo
2) nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
na prowadzenie wstrzymanych badań, prac,
robót lub innych działań przy zabytku, przy
czym wniosek o wydanie tego pozwolenia
składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia doręczenia decyzji;
3) nakładającej obowiązek podjęcia określonych
czynności w celu doprowadzenia wykonywa-

nych badań, prac, robót lub innych działań
przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo
4) zakazującej prowadzenia wstrzymanych
działań.
1a. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję w sprawie pozwolenia, o którym mowa ust.
1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia.
2. W przypadku nieuzyskania pozwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, albo niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 pkt 3, wojewódzki
konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu
lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności.
3. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust.
1 pkt 3, wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku.
4. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów
o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój
koszt wykonać czynności nakazane w decyzji,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2.
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.
3. 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
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prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie, w terminie określonym
w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót
budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie
zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego
zabytku.
Art. 50.
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia polegającego na możliwości zniszczenia, uszkodzenia,
kradzieży, zaginięcia lub nielegalnego wywiezienia za granicę zabytku ruchomego wpisanego do
rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków
może wydać, a minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje,
decyzję o zabezpieczeniu tego zabytku w formie
ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia.
2. Czasowe zajęcie zabytku ruchomego polega na
przekazaniu go, w zależności od rodzaju zabytku, do muzeum, archiwum lub biblioteki.
4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia,
o którym mowa w ust. 1 lub 3:
1) zabytek ruchomy może być przejęty przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
w drodze decyzji, na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele kultury,
oświaty lub turystyki, za odszkodowaniem
odpowiadającym wartości rynkowej tego zabytku.
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. 73.
Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego
lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru
albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie
(…), może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z
budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru (…).
Art. 74.
Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru może być udzielona przez:
1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego ze środków budżetu

państwa, z części, której dysponentem jest ten
minister;
2) wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w części,
której dysponentem jest wojewoda.
Art. 75.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzki konserwator
zabytków może udzielić dotacji osobom bądź jednostkom, o których mowa w art. 73, na podstawie
umowy zawartej z tymi osobami lub jednostkami.
Art. 76.
1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:
1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
które zostaną przeprowadzone w roku złożenia
przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji
lub w roku następującym po roku złożenia tego
wniosku;
2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które
zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę
wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po
przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, określonych
w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Art. 77.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub
architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynależności;
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11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt
7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Art. 78.
1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50%
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku,
o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być
również udzielona do wysokości 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Łączna wysokość dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może przekraczać wysokości dofinansowania określonej w ust. 1-3.
Art. 81.
1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może
być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
2. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może
być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Art. 83.
Na zasadach określonych w przepisach o zasadach
finansowania nauki, minister właściwy do spraw nauki może przyznać środki finansowe na badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub
inne badania naukowe związane z prowadzeniem

prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku.
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. 107a.
1. Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego na
Listę Skarbów Dziedzictwa albo wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, który nie powiadomił
odpowiednio ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego albo wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży
zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
2) zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie
14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu
zagrożenia,
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany,
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku,
nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do
2000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w
drodze decyzji organ ochrony zabytków, którego
właściciel lub posiadacz obowiązany był powiadomić.
Art. 107b.
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która
otrzymała pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za
granicę, a która w terminie 14 dni od dnia upływu
ważności tego pozwolenia nie powiadomiła właściwego organu o przywiezieniu zabytku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 500 do 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega jednostka organizacyjna,
która w przypadku, o którym mowa w art. 56a ust. 8,
w terminie 14 dni od dnia przywiezienia zabytku na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie powiadomiła
wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu tego zabytku.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w
drodze decyzji organ, który wydał pozwolenie na
wywóz zabytku za granicę.
Art. 107c.
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która
uniemożliwia lub utrudnia dostęp do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującemu uprawnienia
wynikające z ustawy, podlega karze pieniężnej w
wysokości od 500 do 2000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w
drodze decyzji organ ochrony zabytków, któremu
uniemożliwiono lub utrudniono dostęp do zabytku.
Art. 107d.
1. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków podejmuje działania, o których mowa w art.
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36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.
2. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości
od 500 do 500 000 zł.
3. Kto bez pozwolenia ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje
działania, o których mowa w art. 36 ust. 1a, podlega
karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.
4. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36
ust. 1a, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podlega
karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.
5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1-4, nakłada
w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia.
Art. 107e.
1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń
pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000
zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w
drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał
zalecenia pokontrolne.
Art. 108.
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa
nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust.
1 polegające na zniszczeniu zabytku sąd orzeka na
rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków
nawiązkę w wysokości do wartości zniszczonego
zabytku.
4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust.
1 polegające na uszkodzeniu zabytku sąd orzeka
obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli
obowiązek taki nie byłby wykonalny - nawiązkę na
rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w
wysokości do wartości uszkodzenia zabytku.
5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust.
2 sąd może orzec na rzecz Narodowego Funduszu
Ochrony Zabytków nawiązkę w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.
Art. 109.
1. Kto bez pozwolenia wywozi zabytek za granicę
albo po wywiezieniu go za granicę nie przywozi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ważności pozwolenia albo, w przypadku o którym mowa
w art. 56a ust. 8, w terminie 60 dni od dnia, w którym
decyzja o odmowie wydania kolejnego pozwolenia na
czasowy wywóz zabytku za granicę stała się ostateczna albo od dnia otrzymania informacji o pozostawieniu wniosku o wydanie kolejnego pozwolenia na
czasowy wywóz zabytku za granicę bez rozpatrzenia,

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.
4. Sąd może orzec przepadek zabytku, chociażby nie
stanowił on własności sprawcy.
Art. 109a.
Kto podrabia lub przerabia zabytek w celu użycia go
w obrocie zabytkami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
Art. 109b
Kto rzecz ruchomą zbywa jako zabytek ruchomy albo
zbywa zabytek jako inny zabytek, wiedząc, że są one
podrobione lub przerobione, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
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.
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.
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 roku 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.
z
2017
r.
poz. 1265).
• W myśl przepisu art. 4 ust. 1 pkt. 9 lit. c ustawy
z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków
i darowizn (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 833 ze zm.) –
zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru
zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum
w celach naukowych lub wystawienniczych na okres
nie krótszy niż 2 lata.
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 ze zm.).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
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