W zwi zku z wieloma pytaniami dotycz cymi ochrony zabytków oraz problemami z
ich utrzymaniem, pragn w poni szym skrócie przybli y form i zakres ochrony, a tak e
mo liwo ci skorzystania z pomocy finansowej przy remontach zabytków.
Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji znajduje si na ko cu
tekstu.

I.
Prawa i obowi zki wła ciciela, u ytkownika obiektu wpisanego do
rejestru zabytków
Zespół urbanistyczny Zielonej Góry wpisany jest do rej. zabytków pod nr 75
decyzj Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.11.1957r. Granica wpisu
przebiega po zewn trznych obwodach ulic: Wandy, Zamkowej, Przy Gazowni, Kupieckiej,
Drzewnej, gen. J. Sowi skiego, gen. W. Sikorskiego, Przemysłowej, Fabrycznej.
Na terenie miasta znajduje si ponad 300 obiektów wpisanych do rej. zabytków.
Obowi zuj cym aktem prawnym, reguluj cym sprawy zwi zane z zabytkami jest
przede wszystkim ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (Dz. U.03.162.1568) oraz Rozporz dzenie w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada konserwatorskich
i architektonicznych, a tak e innych działa przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz bada archeologicznych i poszukiwa ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych ( Dz. U. nr 150, poz. 1579). Odniesienie do ustawy o ochronie
zabytków posiada tak e Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o Planowaniu i
Zagospodarowaniu Przestrzennym.
Zgodnie z w.w ustaw obowi zek zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie spoczywa na jego wła cicielu lub posiadaczu.
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wła ciciela lub posiadacza polega, w
szczególno ci, 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 zapewniaj cy trwałe zachowanie jego warto ci;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i
kultury.
Niezale nie od w/w obowi zków u ytkownik zabytku jest zobowi zany zawiadomi słu by
konserwatorskie o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zagini ciu lub kradzie y zabytku, niezwłocznie po powzi ciu
wiadomo ci o wyst pieniu zdarzenia;
2) zagro eniu dla zabytku, niezwłocznie po powzi ciu wiadomo ci o wyst pieniu
zagro enia;

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesi ca od dnia
nast pienia tej zmiany;
4) zmianach dotycz cych stanu prawnego zabytku, nie pó niej ni w terminie miesi ca od
dnia ich wyst pienia lub powzi cia o nich wiadomo ci.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków, prowadzenie prac:
- konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
- wykonywanie robót budowlanych w jego otoczeniu,
- zmiana przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku,
- umieszczanie na zabytku urz dze technicznych, tablic, reklam i napisów,
- prowadzenie bada konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych zabytku,
- trwałe przeniesienie zabytku ruchomego (np. wyposa enia), z naruszeniem ustalonego
tradycj wystroju wn trza, w którym zabytek ten si znajduje,
- dokonywanie podziału zabytku nieruchomego,
- zmiana przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku,
- podejmowanie innych działa , które mogłyby prowadzi do naruszenia substancji lub
zmiany wygl du zabytku,
wymaga przed rozpocz ciem tych prac uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
Przed rozpocz ciem planowanych prac u ytkownik obiektu zabytkowego mo e
wyst pi do słu b konserwatorskich o wydanie w formie pisemnej wytycznych
konserwatorskich, pomocnych w przygotowaniu dokumentacji projektowej czy
sformułowaniu zakresu planowanych prac. Wytyczne konserwatorskie maj na celu
okre lenie sposobu korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac
konserwatorskich, a tak e okre lenie zakresu dopuszczalnych zmian, które mog by
wprowadzone w tym zabytku.
Pozwolenie konserwatorskie jest wydawane na wniosek osoby fizycznej b d
jednostki organizacyjnej posiadaj cej tytuł prawny do korzystania z zabytku
udokumentowany odpowiednim aktem notarialnym, wypisem z rejestru gruntów b d
odpisem z Ksi g Wieczystych.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawiera : program / projekt / opis planowanych
prac, wskazanie przewidywanego terminu rozpocz cia i zako czenia prac, nazwisko i adres
wykonawcy prac albo osoby kieruj cej tymi pracami (uprawnienia osób mog cych kierowa
pracami budowlanymi oraz prowadzi prace konserwatorskie przy zabytku okre la
Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku).
Konserwator zabytków mo e uzale ni wydanie pozwolenia na prowadzenie prac od
przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezb dnych bada
konserwatorskich,
architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji bada jest przekazywany
nieodpłatnie konserwatorowi zabytków.
Pozwolenie konserwatorskie, wydawane jest w formie decyzji administracyjnej
okre laj cej zakres prac, sposób ich prowadzenia, termin i wykonawc b d osob kieruj c
robotami budowlanymi. Pozwolenie mo e by zwi zane z obowi zkiem:
- niezwłocznego zawiadomienia słu b konserwatorskich o wszelkich zagro eniach lub
nowych okoliczno ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac,

-

powiadomienia słu b konserwatorskich na 7 dni przed przewidywanym terminem
rozpocz cia i zako czenia prac z wskazaniem wykonawcy prac i kierownika budowy,
prowadzenia dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich czy opracowania
sposobu post powania z zabytkiem po zako czeniu wskazanych w pozwoleniu prac,
okre lenia warunków, które zapobiegn uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
dokonania odbioru cz ciowego i ko cowego prac z udziałem słu b konserwatorskich.

Ponadto, pozwolenie konserwatorskie mo e zosta cofni te lub zmienione w razie
stwierdzenia niezgodno ci z przedstawionym zakresem prac lub w razie ujawnienia
okoliczno ci niekorzystnych dla zabytku.
!!! Nale y jednak pami ta , e pozwolenie konserwatorskie nie zwalnia od obowi zku
uzyskania pozwolenia na budow albo zgłoszenia, w przypadkach okre lonych
przepisami Prawa budowlanego.
W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia konserwatora zabytków lub w sposób
odbiegaj cy od zakresu i warunków okre lonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku
wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania
konserwatorskie, architektoniczne lub podj to inne działania, naruszaj ce wygl d b d
substancj obiektu, konserwator zabytków wydaje decyzj :
- wstrzymuj c wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegaj cy od zakresu
i warunków okre lonych w pozwoleniu,
- nakazuj c przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporz dkowanie terenu,
okre laj c termin wykonania tych czynno ci, albo
- zobowi zuj c do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany
sposób i w okre lonym terminie.
Ponadto konserwator zabytków lub działaj cy z jego upowa nienia pracownicy mog
prowadzi kontrol przestrzegania i stosowania przepisów dotycz cych ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami. Na podstawie ustale wynikaj cych z przeprowadzonej kontroli mog
by wydane zalecenia pokontrolne.
Zabytki podlegaj ochronie i opiece bez wzgl du na stan zachowania.
UWAGA!
Na terenie Zielonej Góry sprawy dotycz ce ochrony obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz pozostałych obiektów historycznych, układu urbanistycznego oraz zieleni
prowadzi Miejski Konserwator Zabytków ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, tel.
068 4564070.
W przypadku, gdy inwestorem planowanych przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków prac, jest bezpo rednio Urz d Miejski oraz gdy inwestycja dotyczy zabytków
ruchomych, spraw zwi zanych z prowadzeniem rejestru zabytków oraz obiektów sakralnych i
archeologii, procedur wydawania pozwole prowadzi Lubuski Wojewódzki Konserwator
Zabytków, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. 068 3247390.

II.
Dofinansowania prac przy zabytkach
W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna posiadaj ca tytuł prawny do zabytku wynikaj cy z prawa własno ci,
u ytkowania wieczystego, trwałego zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowi zaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy tym zabytku.

Pomimo tego, i finansowanie spoczywa przede wszystkim na wła cicielu, osoba
fizyczna, jednostka samorz du terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, b d ca
wła cicielem b d posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadaj ca taki zabytek
w trwałym zarz dzie, mo e ubiega si o udzielenie dotacji celowej z bud etu pa stwa na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
tym zabytku.
Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru mo e by udzielona przez:
1) ministra wła ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze rodków
finansowych z cz ci bud etu pa stwa "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego";
2) wojewódzkiego konserwatora zabytków ze rodków finansowych z bud etu pa stwa w
cz ci, której dysponentem jest wojewoda.
Zgodnie z ustaw o ochronie zabytków dotacja mo e by 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 zostan
przeprowadzone w roku zło enia przez wnioskodawc wniosku o udzielenie dotacji lub w
roku nast puj cym po roku zło enia 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 poprzedzaj cych rok zło enia przez wnioskodawc wniosku o
udzielenie dotacji.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane mo e
obejmowa nakłady konieczne na:
1) sporz dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie bada konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporz dzenie projektu odtworzenia kompozycji wn trz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacj konstrukcyjn cz ci składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezb dnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzgl dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynale no ci zabytku, je eli odtworzenie to nie przekracza 50
% oryginalnej substancji tej przynale no ci;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym o cie nic i okiennic, zewn trznych
odrzwi i drzwi, wi by dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacj instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadaj oryginalne, wykonane z drewna cz ci składowe i przynale no ci;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzaj ce do wyeksponowania istniej cych, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezb dnych do wykonania prac i
robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i monta instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpo arowej i odgromowej.
Ł czna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra wła ciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków b d organ
stanowi cy gminy, powiatu lub samorz du województwa, nie mo e przekracza wysoko ci
100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
Wi cej informacji na temat dofinansowania mo na uzyska na stronie internetowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http:// www.mkidn.gov.pl/
Zapraszam do zapoznania si z zamieszczonym poni ej tekstem Rozporz dzenia Ministra
Kultury w sprawie dotacji.
Izabela Ciesielska
Miejski Konserwator Zabytków

