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listopada 2003 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Akt ten w bardzo istotny sposób zmodyfikowa∏ wiele instytucji prawnych, które wyst´powa∏y na gruncie poprzedniej ustawy dotyczàcej zabytków, czyli ustawy o ochronie dóbr kultury z 1962 r.
Zmiana stanu prawnego stanowi dogodny pretekst do
analizy konstrukcji prawnych, które przesàdza∏y o statusie i pozycji prawnej zabytków. Nale˝y równie˝
zastanowiç si´ nad tymi konstrukcjami, które decydujà o prawach i obowiàzkach w∏aÊcicieli obiektów
zabytkowych. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ problematyka
ta posiada wa˝ny wymiar praktyczny. Istnieje bowiem
wiele obowiàzków spoczywajàcych na w∏aÊcicielach
zabytków, których niedope∏nienie mo˝e pociàgaç za
sobà sporo negatywnych skutków, takich chocia˝by
jak grzywna czy wyw∏aszczenie.
Refleksja nad sytuacjà prawnà w∏aÊcicieli obiektów zabytkowych powinna byç poprzedzona kilkoma
wst´pnymi, chocia˝ pobie˝nie charakteryzujàcymi nowà ustaw´, uwagami. Nie nale˝y bowiem zapominaç,
i˝ to w∏aÊnie ten nowy akt prawny stanowi zasadnicze êród∏o, z którego wyp∏ywajà prawa i obowiàzki
w∏aÊcicieli.
Wydaje si´, i˝ nowà regulacj´ nale˝y oceniç pozytywnie. Niewàtpliwym atutem jest precyzja j´zyka
prawnego ustawodawcy. Art. 3 wprowadza a˝ 15 definicji legalnych. Chodzi o przepisy, które w sposób
wià˝àcy okreÊlajà sens u˝ywanych w akcie prawnym
s∏ów lub zwrotów. Ten legislacyjny zabieg powinien
znacznie ograniczyç pole do niejednolitej interpretacji czy te˝ wyk∏adni w procesie stosowania prawa.
W tym kontekÊcie wypada przypomnieç, i˝ jednà
z autonomicznych wartoÊci prawa jest nie tylko jego
jasnoÊç, ale tak˝e pewnoÊç (lex certa). Usuni´ty zosta∏
kontrowersyjny zapis traktujàcy o tzw. oczywistym
charakterze zabytku. Jest to wa˝na zmiana, poniewa˝ oczywisty charakter zabytku by∏ jednym z kryteriów ochrony zabytków. Kryterium to, b´dàce w istocie zwrotem niedookreÊlonym, powodowa∏o w praktyce wiele problemów interpretacyjnych. NSA
w jednym ze swych wyroków zauwa˝y∏, i˝ poj´cie
„oczywistoÊci” zabytkowego charakteru obiektu powinno wyp∏ywaç z jego cech indywidualnych, które
jednoznacznie wskazujà, i˝ dany obiekt jest faktycznie zabytkiem. Wymagane wi´c by∏o nagromadzenie
owych indywidualnych cech. Ustawodawca uzna∏, i˝
omawiane kryterium jest zbyt pojemne. Wydaje si´,
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˝e w tym przypadku argument pewnoÊci obrotu prawnego mia∏ znaczenie decydujàce. W ka˝dym razie
kwestia ta ma ju˝ charakter historyczny.
Innym walorem omawianej ustawy sà przejrzyste
procedury, które ustawa ta przewiduje. Dobrym przyk∏adem jest tryb post´powania dotyczàcy odnalezienia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, i˝ sà zabytkiem. Art. 32 ust. 3 nak∏ada na administracj´ krótki, bo zaledwie pi´ciodniowy termin na
przeprowadzenie ogl´dzin. Nie dokonanie ogl´dzin
w ciàgu pi´ciu dni od stosownego zawiadomienia skutkuje kontynuacj´ przerwanych robót ziemnych lub
budowlanych. Przepis ten jasno wskazuje na rodzaje
decyzji, które mo˝e podjàç konserwator zabytków.
Do istotnych elementów jurydycznych majàcych
najwi´kszy wp∏yw na pozycj´ prawnà w∏aÊcicieli mo˝emy zaliczyç takie instytucje prawne, jak zalecenia
konserwatorskie, nadzór konserwatorski, przepisy karne, a tak˝e obowiàzek uzyskiwania wielu pozwoleƒ.
Novum stanowi obowiàzek posiadania pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na poszukiwania zabytków ruchomych, w tym archeologicznych, za pomocà wykrywaczy metali. Niektóre z tych
zagadnieƒ wypada omówiç nieco obszerniej.
Definiujàc poj´cie sytuacji prawnej, mo˝na odwo∏aç si´ do kategorii cywilistycznych. W takim uj´ciu
sytuacja prawna jest mo˝liwoÊcià dzia∏ania podmiotów prywatnoprawnych. Prof. Radwaƒski, opisujàc
sytuacj´ prawnà, stwierdzi∏, i˝ chodzi o pewne wyró˝nione przez normy prawne zachowania lub kompetencje podmiotu uprawnionego. Granice dzia∏ania
sà zakreÊlone przez obowiàzujàce normy prawne.
Istotnà cechà, która w du˝ej mierze kszta∏tuje sytuacj´ prawnà w∏aÊcicieli zabytków, jest pewna asymetria stosunków prawnych. Wyra˝a si´ ona przede
wszystkim tym, i˝ paƒstwo reprezentowane przez
s∏u˝by konserwatorskie mo˝e g∏´boko ingerowaç
w sfer´ prawnà w∏aÊcicieli obiektów zabytkowych.
Mo˝na w zasadzie powiedzieç, i˝ liczne obowiàzki
obcià˝ajàce wymienione podmioty nie sà równowa˝one jakimiÊ szczególnymi przywilejami prawnymi.
Trzeba wreszcie zauwa˝yç, i˝ nowy stan prawny
przyczynia si´ do znacznego wzmocnienia systemu
kontroli i nadzoru ze strony paƒstwa. Ustawodawca
eksponuje rol´ dzia∏aƒ podejmowanych przez administracj´ publicznà. Silna jest pozycja urz´du konserwatorskiego. Obserwujemy wyraêny wzrost uprawnieƒ kontrolnych s∏u˝b konserwatorskich, co pozwala

na sformu∏owanie tezy, i˝ s∏u˝by ochrony zabytków
stopniowo ewoluujà, stajàc si´ wr´cz rodzajem policji zabytków. Ustawodawca zadba∏ równie˝ o wzmocnienie pozycji procesowej konserwatora. Art. 95 przewiduje, i˝ konserwator mo˝e wyst´powaç zarówno
jako strona (sprawy cywilne i administracyjne), jako
oskar˝yciel posi∏kowy (sprawy karne), jak i jako
oskar˝yciel publiczny (sprawy o wykroczenia).
Naczelnà przes∏ankà, która uzasadnia t´ dysharmoni´, jest specyficzny, ekstraordynaryjny charakter
przedmiotu regulacji. Obiekt zabytkowy to obiekt
posiadajàcy charakter jednoczeÊnie niepowtarzalny
i nieodnawialny. Z aksjologicznego punktu widzenia
dobra kultury, zabytki stanowià wartoÊç samoistnà.
WÊród zagadnieƒ zwiàzanych z ich ochronà obecny
jest równie˝ kontekst polityczny. Nale˝y te˝ podkreÊliç, i˝ ochrona dóbr kultury posiada umocowanie
konstytucyjne. Art. 5 Konstytucji in fine stanowi, i˝
Rzeczpospolita strze˝e dziedzictwa narodowego.
W∏aÊciwa ocena tych czynników pozwala zatem
wyjaÊniç zasadnicze powody ochrony substancji
zabytkowej.
Jaskrawym przejawem wspomnianej asymetrii
relacji prawnych na linii paƒstwo-obywatel jest ograniczenie prawa w∏asnoÊci. Tu nale˝y od razu powiedzieç, i˝ prawo to – jako najszersza forma korzystania z rzeczy – nie jest prawem nieograniczonym, nie
stanowi jakiegoÊ ius infinitum. Istniejà trzy parametry, które wyznaczajà granice prawa w∏asnoÊci.
Chodzi o przepisy ustaw, zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz spo∏eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. W centrum naszego zainteresowania znajdujà si´
ograniczenia prawa w∏asnoÊci wynikajàce z ustawy
o ochronie zabytków. I tak np. art. 26 przewiduje, i˝
w wypadku zawarcia umowy sprzeda˝y, zamiany,
darowizny lub dzier˝awy zabytku nieruchomego,
przy okreÊlaniu sposobu korzystania z zabytku, Wojewódzki Konserwator Zabytków mo˝e na∏o˝yç obowiàzek przeprowadzenia w okreÊlonym terminie niezb´dnych prac konserwatorskich. Dochodzi zatem do
modyfikacji wi´zi prawnej. TreÊç stosunku cywilnoprawnego zostaje wzbogacona okreÊlonym obowiàzkiem na∏o˝onym na nabywc´. Obowiàzek ten polega
na przeprowadzeniu prac konserwatorskich.
Innym przyk∏adem uprawnieƒ w∏adczych administracji jest regu∏a, i˝ podmiot w∏aÊcicielski musi
udost´pniç zabytek czy te˝ przedmiot o cechach zabytku przedstawicielom s∏u˝b konserwatorskich.
Uzasadnieniem tej formy ingerencji jest potrzeba
przeprowadzenia badaƒ. Art. 29 i art. 30 przewidujà
co prawda uzgodnienie czasu badaƒ z w∏aÊcicielem,
jednak˝e w przypadku braku zgody konserwator wydaje stosownà decyzj´ administracyjnà.
Uprawnieniem, które przys∏uguje zarówno w∏aÊcicielowi, jak i posiadaczowi, jest mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku o wydanie zaleceƒ konserwatorskich.
Dokument ten okreÊla m.in. sposób korzystania
z zabytku oraz zakres dopuszczalnych zmian, jakie
mogà byç wprowadzone przy tym zabytku. Wydaje

si´, i˝ zalecenia mogà okazaç si´ bardzo pomocne
w razie ewentualnego sporu prawnego z administracjà. Fakt posiadania zaleceƒ mo˝e byç oceniany jako
przejaw dobrej woli w∏aÊciciela, stanowiç dowód jego nale˝ytej starannoÊci. Mówimy oczywiÊcie o sytuacji, w której w∏aÊciciel przestrzega wskazówek
zawartych w zaleceniach. Warto tak˝e zauwa˝yç, i˝
Wojewódzki Konserwator Zabytków nie mo˝e odmówiç wydania przedmiotowych zaleceƒ. Zalecenia
konserwatorskie wydawane sà w formie pisemnej.
Wojewódzki Konserwator Zabytków ma obowiàzek nieodp∏atnego udost´pnienia dokumentacji danego obiektu zabytkowego, ∏àcznie z mo˝liwoÊcià dokonywania niezb´dnych odpisów tej˝e dokumentacji.
Podmiotem uprawnionym jest w∏aÊciciel lub posiadacz, który ma zamiar zabytek wpisany do rejestru
zagospodarowaç na cele u˝ytkowe. Szczegó∏owe przes∏anki zawiera art. 25 ustawy.
Naczelnym obowiàzkiem w∏aÊciciela jest niewàtpliwie opieka nad zabytkiem. Norma ogólna, która
zakreÊla podstawowe sposoby opieki nad zabytkiem,
znajduje si´ w art. 5. Zwrot „w szczególnoÊci” oznacza, i˝ katalog obowiàzków przewidziany w tym
artykule nie jest katalogiem zamkni´tym. Mo˝na zatem jedynie przyk∏adowo wymieniç obowiàzek zapewnienia przez w∏aÊciciela warunków naukowego
badania i dokumentowania zabytku czy te˝ prowadzenia prac konserwatorskich.
Wiele obowiàzków spoczywajàcych na w∏aÊcicielach to obowiàzki natury informacyjnej. Warto zauwa˝yç, i˝ ten w∏aÊnie fragment regulacji jest powiàzany z normami, które znajdujà si´ rozdziale 11
ustawy. Wspomniany rozdzia∏ zawiera przepisy karno-materialne; chodzi przede wszystkim o wykroczenia.
Niedope∏nieniem obowiàzków jest niepowiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o np.
uszkodzeniu, zniszczeniu czy kradzie˝y zabytku, co
stanowi wykroczenie zagro˝one karà grzywny.
Penalizowane jest tak˝e zaniechanie obowiàzku powiadomienia w∏aÊciwego konserwatora o wszelkich
zagro˝eniach zabytków. Przepis ten mo˝e mieç du˝e
znaczenie prewencyjne. Trzeba tak˝e zwróciç uwag´
na art. 110 – w poprzednim stanie prawnym art. 78
ust. 1. Niezabezpieczenie zabytku przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie˝à stanowi wykroczenie
zagro˝one surowymi sankcjami – karà aresztu, ograniczeniem wolnoÊci wreszcie grzywnà.
Analizujàc prawnokarnà problematyk´ ochrony
dóbr kultury, nale˝y zastanowiç si´ nad funkcjà wykroczeƒ w prawie ochrony zabytków. Wykroczenia
sà instrumentem represji stosowanym przez s∏u˝by
konserwatorskie w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadaƒ tych˝e s∏u˝b. Kara wymierzona za
wykroczenie nie jest aktem sprawiedliwoÊci, lecz
Êrodkiem przymusu administracyjnego. Poniewa˝
z wielu wzgl´dów urz´dy konserwatorskie nie sà
w stanie przeprowadzaç egzekucji administracyjnej,
rola wykroczeƒ b´dzie wzrasta∏a. Fakt ten nie pozostaje bez wp∏ywu na pozycj´ prawnà w∏aÊcicieli.
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Novum ustawowym jest instytucja nadzoru konserwatorskiego. Ma ona s∏u˝yç kontroli przestrzegania i stosowania prawa dotyczàcego ochrony i opieki
nad zabytkami. Poj´cie kontroli mo˝e byç zdefiniowane jako badanie i ocenianie cudzej dzia∏alnoÊci
z punktu widzenia okreÊlonych kryteriów. W literaturze podkreÊla si´, i˝ kontrola obejmuje ustalenie
stanu faktycznego w zakresie dzia∏alnoÊci jednostki
kontrolowanej, porównanie stanu faktycznego z obowiàzujàcymi wzorcami dzia∏ania, ustalenie przyczyn
ewentualnych nieprawid∏owoÊci oraz wyciàgni´cie
wniosków. Nadzór konserwatorski mo˝e staç si´
pot´˝nym narz´dziem w r´ku konserwatora. Zakres
uprawnieƒ kontrolerów jest bardzo rozleg∏y.
Kontrolerzy mogà ˝àdaç okazania dokumentów
i wszelkich danych, które majà zwiàzek z zakresem
kontroli. Mogà tak˝e ˝àdaç ustnych i pisemnych
wyjaÊnieƒ, przydatnych do prawid∏owego okreÊlenia
stanu faktycznego. Kontrolerzy dysponujà prawem
wst´pu na teren nieruchomoÊci. Podstawà faktycznà
tego uprawnienia jest uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Instrumentarium kontrolne obejmuje ponadto mo˝liwoÊç dokonania wpisu
do dziennika budowy w zakresie okreÊlonym przez
prawo budowlane oraz uprawnienia do dokonywania
kompleksowej oceny warunków przechowywania
i zabezpieczenia zabytków wpisanych do rejestru,
a tak˝e znajdujàcych si´ w muzeach i bibliotekach.
Koƒcowym efektem nadzoru konserwatorskiego
sà tzw. zalecenia pokontrolne, wydawane przez wojewódzkiego konserwatora. Tu jednak nale˝y od razu
zastrzec, i˝ konserwator posiada du˝à swobod´ manewru. Podmiot ten mo˝e odstàpiç od wydania zaleceƒ i wydaç inne decyzje, np. decyzj´ o wstrzymaniu
wykonywanych robót budowlanych przy zabytku.
Widoczna w tym przypadku instytucja uznania administracyjnego znacznie uelastycznia mo˝liwoÊci decyzyjne urz´du konserwatorskiego. Adresatem zaleceƒ jest kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba
fizyczna. Niezrozumia∏e jest natomiast, i˝ ustawodawca wÊród podmiotów, do których kieruje si´ zalecenia, nie umieÊci∏ osób prawnych. Wydaje si´, i˝ jest
to b∏àd legislatora. Argumentem, który znacznie
wzmacnia znaczenie dyrektyw zawartych w zaleceniach, jest niewàtpliwie sankcja w postaci grzywny.
Mo˝na jà orzec w przypadku niewykonania zaleceƒ
pokontrolnych.
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Centralnym przedmiotem rozwa˝aƒ by∏y przede
wszystkim obowiàzki, jakie cià˝à na w∏aÊcicielach.
To w∏aÊnie te elementy jurydyczne determinujà sytuacj´ prawnà podmiotów w∏aÊcicielskich obiektów
zabytkowych. Niestety, rozbudowanemu systemowi
kontroli nie towarzyszà uregulowania, które mog∏yby
zapewniaç korzyÊci p∏ynàce z faktu bycia w∏aÊcicielem dworku, secesyjnej kamienicy czy pa∏acu.
Nale˝y jednak zauwa˝yç, i˝ kwestia np. zwolnieƒ podatkowych pozostaje poza kompetencjami ministra
kultury. Z istniejàcych rozwiàzaƒ prawnych, które
zapewniajà w∏aÊcicielom pewne profity, na uwag´
zas∏uguje norma zawarta w ustawie o podatkach i op∏atach lokalnych. Zwalnia ona budynki i grunty, wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, od podatku
od nieruchomoÊci. NieruchomoÊci zwolnione od podatku nie mogà byç wykorzystywane do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Warto te˝ zwróciç uwag´
na art. 68 § 3 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami, który przewiduje 50-procentowà zni˝k´ przy nabyciu nieruchomoÊci wpisanej do rejestru. Nale˝y
wreszcie wspomnieç o mo˝liwoÊci dofinansowania
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Dotacja mo˝e byç udzielona w wysokoÊci do 50 proc.
nak∏adów koniecznych. Podstawa prawna i szczegó∏owe warunki przyznania dotacji zawiera ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Przedstawiony powy˝ej uk∏ad obowiàzków
i uprawnieƒ w∏aÊcicieli, który zosta∏ okreÊlony jako
sytuacja prawna, pozwala na zlokalizowanie w przestrzeni prawnej pozycji konkretnego w∏aÊciciela. Na
obszarze prawa ochrony zabytków mo˝emy dostrzec
konflikt pomi´dzy interesem publicznym a interesem
indywidualnym. Jest oczywiste, i˝ nie mo˝na powiedzieç, której z tych kategorii nale˝y przyznaç bezwzgl´dny priorytet. Trudno jednak zaprzeczyç, ˝e
w sprawach ochrony zabytków g∏ównà rol´ odgrywa
w∏aÊnie interes spo∏eczny.
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PRAWO I PRAKTYKA
THE LEGAL SITUATION OF OWNERS OF HISTORICAL OBJECTS

T

he statute of 23 July 2003 about the protection of,
and care for historical monuments essentially
modified a number of heretofore legal institutions,
thus affecting the legal position held by the owners of
historical objects.
The prime jurisdictional elements which exert
greatest impact on the legal status of the owner include conservation directives and supervision, penal
regulations, and the obligation to obtain numerous
permissions.
A prime feature which to a considerable measure
shapes the legal situation of the owners of historical
monuments is the asymmetry of legal relations,
expressed predominantly in the fact that the state,

represented by the conservation services, can intervene into the owners’ legal status.
A distinct rise in the control privileges of the
conservation offices justifies the thesis that such
services are gradually evolving towards becoming
a historical monuments police force. The expanded
control system is not accompanied by regulations that
balance numerous burdens associated with the possession of a historical monument. Attention is due to
the construction of real estate tax exemption,
a reduction of fees associated with the purchase of
registered real estate and, finally, the possibility of
obtaining a donation.
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