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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(druk nr 556)

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

Art. 31.
[1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo

2) nowe zalesienia lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności leśnej na
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne

- jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli
przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

[Art. 31 ust. 1 został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 73 Konstytucji RP,
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. (Dz.U.07.192.1394). Zgodnie z tym wyrokiem
wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 20 kwietnia 2009 r.]

[1.  (utracił moc).
2. Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku

nieruchomym, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków ustala w
drodze decyzji.]

<1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:
1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub

objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji
wojewódzkiego konserwatora zabytków albo

2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może
do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego

- jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest
niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1,
ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim
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zakresie, w jakim roboty budowlane lub roboty ziemne zniszczą lub uszkodzą
zabytek archeologiczny.>

3. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1, podlega po ich zakończeniu
nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi 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, architektonicznych lub

archeologicznych;]
<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;

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.
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Art. 82.
1.  Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź
organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać
wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

2. Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej.

3. W celu zapewnienia realizacji postanowień określonych w ust. 1 organy uprawnione do
udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie o
udzielonych dotacjach.

<Art. 82a.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela

osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej zamierzającej realizować działania, o
których mowa w art. 31 ust. 1, dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych,
o których mowa w art. 31 ust. 2, oraz wykonanie ich dokumentacji, w przypadku
gdy koszt planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy
niż 2% kosztów planowanych robót budowlanych lub robót ziemnych. Przepisy art.
75 i art. 79 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy w trakcie robót budowlanych lub
ziemnych nastąpi niespodziewane odkrycie nieznanego wcześniej zabytku
archeologicznego, po jego wpisaniu do rejestru lub ujęciu w ewidencji
wojewódzkiego konserwatora zabytków i określeniu zakresu oraz rodzaju badań
archeologicznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy jednym z podmiotów
zamierzających realizować działania, o których mowa w art. 31 ust. 1, jest jednostka
organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych albo działania te będą
realizowane z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, równa jest różnicy pomiędzy kosztami
planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji a kosztami stanowiącymi
2% kosztów planowanych działań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji działań, o których mowa w
art. 31 ust. 1, nie później jednak, niż w terminie 5 lat od udzielenia dotacji, na
podstawie kosztów poniesionych na przeprowadzenie badań archeologicznych i
wykonanie ich dokumentacji oraz kosztów poniesionych na realizację tych działań.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, jest
obowiązana zwrócić w całości albo w części dotację wraz z odsetkami w przypadku,
gdy koszty poniesione na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie ich
dokumentacji nie będą wyższe niż 2% kosztów poniesionych na realizację działań, o
których mowa w art. 31 ust. 1, lub gdy różnica pomiędzy kosztami poniesionymi na
przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji a kosztami
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stanowiącymi 2% kosztów poniesionych na realizację działań, o których mowa w
art. 31 ust. 1, będzie mniejsza niż wysokość udzielonej dotacji.

7. W przypadku kiedy rzeczywisty koszt badań przekroczył koszty planowanych badań
archeologicznych, o których mowa w ust. 4, dopuszcza się możliwość refundacji
poniesionych kosztów w wysokości będącej różnicą pomiędzy uzasadnionymi
kosztami rzeczywistymi a kosztami planowanymi na podstawie wniosku
zaopiniowanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

8. Dotacja, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi
jak dla zaległości podatkowych w przypadku, gdy osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, o których mowa w ust. 1, nie rozliczy dotacji w terminie 5 lat od dnia
przekazania dotacji lub gdy dokumentacja badań archeologicznych nie zostanie
przekazana wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia
wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.

Art. 82b.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mając na
względzie konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy z zasadami
wydatkowania środków publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
udzielania oraz rozliczania dotacji, o której mowa w art. 82a ust. 1 i 2, w tym tryb
postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz rodzaj
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji.>


