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 DOZ.070.11.2017.ŁC

Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 6 września 2019 r. zn. IV.7002.21.2014.MC w sprawie 

stanu prac legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 

lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661), 

uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. 

W dniu 10 września 2019 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru 

zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (pozycja 83 

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Nowelizacja 

została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP 4 października 2019 r. i z dniem 19 października 

2019 r. weszła w życie.

Zmiany wprowadzone nowelizacją polegają m.in. na  nałożeniu na organ ewidencyjny 

obowiązku zawiadamiania właściciela zabytku o zamiarze włączenia i włączeniu karty 

ewidencyjnej zabytku i karty adresowej do ewidencji zabytków, o zamiarze jej wyłączenia 

i wyłączeniu z ewidencji, a także o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej. Jednocześnie 

nowelizacja modyfikuje wzór karty adresowej gminnej ewidencji zabytków, który będzie 

zawierał dodatkowe rubryki przeznaczone na historię, opis i wartości obiektu, stan 

zachowania i postulaty dotyczące konserwacji oraz ustala wymów gromadzenia przez organ 
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prowadzący gminną ewidencję zabytków dokumentów uzasadniających treść w karcie 

adresowej zabytku rubryki „czas powstania” oraz rubryki „historia, opis i wartość”. 

Dodatkowa treść karty adresowej i dokumentacja dotycząca zabytku dostarczą właścicielowi 

zabytku informacji, jakie względy uzasadniają objęcie jego nieruchomości ochroną 

konserwatorską. 
Liczę, że wprowadzone zmiany pozwolą osiągnąć założone cele - poprawę standardu 

ochrony praw właścicieli nieruchomości włączanych do ewidencji zabytków - oraz spotkają 

się z pozytywną oceną Pana Rzecznika.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
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