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MINISTERSTWO  
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

PODSEKRETARZ STANU 
dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin 

 

Warszawa,  19 listopada 2018 r. 

 DOZ.6521.43.2018.DJ 

 

Wojewódzcy konserwatorzy 
zabytków 
(według rozdzielnika) 

 

Szanowny Państwo, 

 

zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, w ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów 

zabytków, Generalny Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki ich działania, 

wydawać instrukcje i wytyczne określające sposób ich postępowania oraz oczekiwać od nich 

sprawozdań z działalności. W związku z powyższym przedstawiam wytyczne                               

w zakresie sposobu prowadzenia monitoringu pomników historii i/lub miejsc światowego 

dziedzictwa, realizowanego przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

 

1) Kontrolę planową stanu zachowania pomnika historii i/lub miejsca światowego 

dziedzictwa, w trybie przepisu art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, wojewódzcy konserwatorzy zabytków powinni przeprowadzać nie 

rzadziej niż raz na 2 lata.  

2) Kontrolę doraźną stanu zachowania pomnika historii i/lub miejsca światowego 

dziedzictwa, w trybie art. 38 ustawy, o której mowa w pkt 1, wojewódzcy 

konserwatorzy zabytków powinni przeprowadzać nie później niż 7 dni od dnia 

powzięcia informacji o nieprzestrzeganiu na obszarze pomnika historii i/lub miejsca 

światowego dziedzictwa przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.    

3) W kontroli planowej pomnika historii będącego w całości albo w części miejscem 

światowego dziedzictwa albo miejsca światowego dziedzictwa niebędącego 

pomnikiem historii uczestniczy przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

4) W kontroli doraźnej pomnika historii i/lub miejsca światowego dziedzictwa może 

uczestniczyć przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, o ile wojewódzki 

konserwator zabytków wystąpi w tej sprawie do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.    

5) Po przeprowadzeniu kontroli planowej wojewódzcy konserwatorzy zabytków, 

niezależnie od podjętych działań, które wynikają z przepisów ustawy o ochronie 
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zabytków i opiece nad zabytkami, wypełniają ankietę, która stanowi załącznik do 

niniejszych wytycznych. 

6) Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazują na adres: monitoring@nid.pl oraz 

monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl skany następujących dokumentów: 

a) protokołu z przeprowadzonej kontroli planowej albo doraźnej, sporządzonego na 

podstawie art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, 

b) ankiety, o której mowa w pkt 5 i 6, po przeprowadzeniu kontroli planowej  

– nie później niż 14 dni od dnia ich sporządzenia.  

7) W przypadku podjęcia działań określonych w przepisach art. 40 ust. 1, art. 41, art. 43, 

art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 49 ust. 1 lub art. 50 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w pkt 1, wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazują na adres: 

monitoring@nid.pl oraz monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl skany następujących 

dokumentów: 

a) zaleceń pokontrolnych sporządzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w ust. 1, 

b) decyzji wydanych na podstawie przepisów art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1,                                  

art. 46 ust. 1, art. 49 ust. 1 lub art. 50 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, 

c) zawiadomień skierowanych do organów, o których mowa w przepisie                                      

art. 41 ustawy, o której mowa w pkt 1 

– nie później niż 14 dni od dnia, w którym: sporządzono zalecenia pokontrolne, 

decyzje, o których mowa w lit. b stały się ostateczne, przekazano zawiadomienia,                                

o których mowa w lit. c. 

8) Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazują na adres: monitoring@nid.pl oraz 

monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl skany, wydanych albo przekazanych po dniu                             

1 stycznia 2019 r., następujących dokumentów, dotyczących obszaru pomnika historii 

i/lub miejsca światowego dziedzictwa: 

a) pozwoleń wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1,   

b) opinii w sprawie rozwiązań przyjętych w projektach studium uwarunkowań                                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przekazanych właściwym 

organom na podstawie przepisu art. 11 pkt 5 lit. c ustawy o planowaniu                                         

i zagospodarowaniu przestrzennym, 

c) postanowień w sprawie uzgodnień projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wydawanych na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b 

tiret dziewiąte ustawy, której mowa w lit. b, 

d) postanowień w sprawie uzgodnień projektów: decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, wydawanych odpowiednio na 

podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 albo art. 60 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. b, 
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e) opinii w sprawie innych, niż określone w lit. d, decyzji lokalizacyjnych 

– nie później niż 14 dni od dnia, w którym: pozwolenia, o których mowa w lit. a oraz 

postanowienia, o których mowa w lit. c stały się ostateczne, przekazano opinie,                                  

o których mowa w lit. b i e. 

9) W przypadku, gdy został niedotrzymany termin wyznaczony na wyrażenie opinii,                                

o których mowa w pkt 8 lit. b i e albo termin na uzgodnienie projektu miejscowego 

planu, o którym mowa w pkt 8 lit c, wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazują 

informację o tym fakcie na adres: monitoring@nid.pl oraz 

monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl nie później niż 14 dni od ostatniego dnia 

wyznaczonego na wyrażenie opinii albo na uzgodnienie projektu planu.  

10)  Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazują na adres: monitoring@nid.pl oraz 

monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl informacje o zamiarach podjęcia prac 

konserwatorskich lub restauratorskich mogących mieć wpływ na miejsce światowego 

dziedzictwa lub budowy na jego obszarze nowych obiektów oraz o wszczęciu każdego 

postępowania w sprawie wydania pozwolenia na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy,                                        

o której mowa w pkt 1, dotyczącego tego obszaru, nie później niż 14 dni od dnia,                                                

w którym postępowanie zostało wszczęte. 

11) Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przekazują również na adres: 

monitoring@nid.pl oraz monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl wszelkie skany 

dokumentów i informacje, inne niż wymienione w pkt 6-10, mające w ich ocenie 

wpływ na stan zachowania i ochronę pomników historii i/lub miejsc światowego 

dziedzictwa. 

12) Wszystkie skany dokumentów i informacje dotyczące obszaru pomnika historii                           

albo miejsca światowego dziedzictwa będącego przynajmniej w części                         

pomnikiem historii przekazywane na adres: monitoring@nid.pl oraz 

monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl w tytule wiadomości e-mail muszą zawierać 

wskazanie pomnika historii (pełna nazwa zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta) 

oraz przedmiot informacji w nawiasie kwadratowym, np.  

 

Wieliczka – kopalnia soli [kontrola doraźna – dn. 1.2.2019] 

Wrocław – zespół historycznego centrum [pozwolenie z dn. 3.2.2019 -  art. 36 ust. 1 

pkt. 1 ustawy] 

Wrocław – Hala Stulecia [postanowienie z 4.4.2019 dot. projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego] 

 

14) Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące obszaru miejsca światowego 

dziedzictwa niebędącego przynajmniej w części pomnikiem historii, muszą zawierać 
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wskazanie nazwy miejsca światowego dziedzictwa oraz przedmiot informacji w nawiasie 

kwadratowym, np. 

 

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 

podziemnymi w Tarnowskich Górach [kontrola planowa – dn. 2.2.2019] 

 

Mając na uwadze potrzebę sprawnego wdrożenia powyższego systemu monitoringu 

pomników historii i/lub miejsc światowego dziedzictwa w pierwszym kwartale 2019 r. 

zorganizowane zostanie przez Departament Ochrony Zabytków szkolenie dotyczące tej 

problematyki. 

 

Proszę o przekazanie powyższych informacji oraz wytycznych delegaturom 

wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz samorządowym konserwatorom zabytków 

działającym na podległym Państwu terenie, o ile przekazane zostały im zadania i kompetencje 

związane z ochroną obiektów i obszarów uznanych z pomnik historii i/lub miejsce 

światowego dziedzictwa. 

 

Z poważaniem 

 

Magdalena Gawin 
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