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Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 czerwca 2018 r. zn. IV.7002.21.2014.MC w sprawie 
procedur stosowanych przy włączaniu nieruchomości prywatnych do gminnej ewidencji 
zabytków, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji i wyjaśnień. 

Zadeklarowana w piśmie z dnia 6 Ustopada 2017 r. (znak: DOZ.070.11.2017.ŁC) 
skierowanym do pana Rzecznika noweHzacja 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. poz. 661) została ujęta w wykazie 
prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stosowny projekt jest na 
etapie opracowywania. Projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
formułowanym w wystąpieniach Pana Rzecznika do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz w pisemnym stanowiskiem do Trybunału Konstytucyjnego do sprawy o 
sygn. SK 3/15. W ramach przedmiotowej nowelizacji przewiduje się: 1) wprowadzenie 
obowiązku zawiadamiania właściciela zabytku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o włączeniu zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz o wyłączeniu zabytku z 
ewidencji, 2) wprowadzenie obowiązku zawiadamiania właściciela zabytku przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) o włączeniu zabytku do gminnej ewidencji zabytków oraz o 
wyłączeniu zabytku z ewidencji i wreszcie 3) dodaniu przepisu określającego, że 
porozumienie organu prowadzącego gminną ewidencję zabytków z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, co do ujęcia w ewidencji zabytku, który nie jest wpisany do rejestru 
zabytków ani nie został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków (przypadek, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
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zabytkami Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) ma formę pisemną, a stanowisko 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o zasadności włączenia zabytku do ewidencji wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. Planowany termin wydania rozporządzenia został określony na 

IV kwartał 2018 r. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Zespół do opracowania projelctu ustawy 

regulującej sprawy ocłirony zabytków wspomagany elcspertami zewnętrznymi w dalszym 

ciągu prowadzi prace, do których został ustanowiony. Na obecnym etapie prac nie jest 

przesądzone jakie rozwiązania prawne zostaną zawarte w wersji projektu, która zostanie 

skierowana do prac legislacyjnycłi. 

Z wyrazami szacunku 
Z up. MINISTRA KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
S Ę ^ E T A R Z STANU 

Jarosław Sellin 
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