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Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), Generalny Konserwator Zabytków
prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków
znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków. Wojewódzki konserwator
zabytków prowadzi natomiast wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych
zabytków znajdujących się na terenie województwa (ust. 2). Z kolei przepis art. 22 ust. 4 i 5
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent
miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków
nieruchomych z terenu gminy, przy czym w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w
porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Szczegółowe

zasady

gminnej

prowadzenia

ewidencji

zabytków

określa

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w
sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkie i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę
niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661). Wojewódzki konserwator zabytków jest
zobowiązany do zawiadomienia właściwej gminy o włączeniu zabytku nieruchomego do
wojewódzkiej ewidencji zabytków, w celu ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji
zabytków (§ 15). Następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową
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zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w
karcie adresowej są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym (§ 18).
Należy zauważyć, że art. 22 ust 5 ustawy w sposób jednoznaczny wymienia jakie
zabytki nieruchome powinny być ujęte w gminnej ewidencji zabytków, nie pozostawiając
przy tym miejsca na żadne uznaniowe działanie organu wykonawczego gminy. Oznacza to, że
organ wykonawczy gminy, sporządzający taką ewidencję, nie może samodzielnie
modyfikować ilości wpisywanych zabytków nieruchomych, jest w tym ograniczony rejestrem
zabytków i wojewódzką ewidencją zabytków. Analiza wskazanych wyżej przepisów
prowadzi do konstatacji, że wojewódzka ewidencja zabytków winna znaleźć odzwierciedlenie
w gminnej ewidencji zabytków. Brak jest podstaw do dokonania odmiennej wykładni
obowiązujących przepisów prawa. Dopuszczenie natomiast do sytuacji, w której dany zabytek
nieruchomy, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie widnieje w gminnej ewidencji
zabytków może mieć negatywne skutki prawne dla ochrony zabytków i stać w sprzeczności z
intencją ustawodawcy.
Mając na uwadze powyższe, Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad
działalnością samorządu gminnego zwraca uwagę, że brak realizacji postanowień ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkie
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w zakresie prawidłowego prowadzenia
gminnej ewidencji zabytków stanowi istotne naruszenie przepisów prawa.
Wojewoda Dolnośląski mając na względzie realizację ustawowych kompetencji
nadzorczych zobowiązuje jednostki gminnego samorządu terytorialnego województwa
dolnośląskiego do zgodnego z przepisami wypełniania obowiązków nałożonych na organy
wykonawcze gmin mocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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