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Pogranicza ochrony zabytków nieruchomych 
oraz dóbr kultury współczesnej w planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

Streszczenie:

W  artykule dokonano holistycznej analizy źródeł prawa powszechnie obowiązującego 
w Polsce, które regulują sytuację prawną zabytków i dóbr kultury współczesnej w plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poruszono problematykę autentyczności i in-
tegralności, a także adaptacyjności zabytków w kontekście planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego. Dostrzeżono również rozbieżności w ochronie zabytków i dóbr kultury 
współczesnej. Na podstawie tej analizy sformułowano uwagi de lege ferenda poprzez za-
prezentowanie konkretnych problemów, które wymagają rozwiązania przez ustawodawcę, 
a także wskazanie propozycji zmiany obecnego stanu w  tych kwestiach poprzez udosko-
nalenie i znowelizowanie niektórych przepisów źródeł prawa powszechnie obowiązujące-
go w Polsce.

Słowa kluczowe: dobro kultury współczesnej, prawna ochrona, zabytek, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

1. Wstęp

Dobra kultury, a wśród nich zabytki nieruchome, są ważnym świadectwem kultury, 
tradycji i historii minionych pokoleń. Ich zachowywanie i ochrona jest kluczowa dla 
zachowania tożsamości narodowej i kulturowej, co wynika z postanowień Preambuły, 

1  Autor jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie.
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a także art. 5 Konstytucji RP2. Jak zauważa P. Dobosz: „Zabytki, to bowiem z jednej 
strony »pamiątki przeszłości«, świadectwo dziejów ojczystych czy dowód tożsamości 
narodowej, a z drugiej strony, nierzadko także dzieła sztuki, wspaniałe pomniki kunsz-
tu ludzkiego”3. K. Zeidler uważa, że „już samo uznanie czegoś za dobro implikuje jego 
co najmniej indywidualną wartość jak też ochronę prawną4”. Zatem konieczna jest 
systematyczna i holistyczna ochrona zabytków. Wśród zabytków szczególne miejsce 
zajmują zabytki nieruchome, narażone w znacznej mierze na działalność właścicieli 
i inwestorów, którzy przez swoje zachowania mogą doprowadzić do utraty przez dany 
zabytek wartości takich jak autentyczność i integralność. Z tego względu bardzo ważne 
jest zapewnienie odpowiedniej ochrony zabytków nieruchomych w procesie inwestycyj-
nym, a także w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego. Szczególny reżim 
prawny dotyczy dóbr, a także miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Naturalnego UNESCO. Należy wskazać, iż oprócz ochrony samego zabytku 
nieruchomego kluczowa jest także ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzenne 
okolic zabytku, czyli tzw. strefy buforowej. Nie ulega wątpliwości, że w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz w procesie inwestycyjnym należy brać 
pod uwagę szczególnie walor autentyczności, czyli zachowania zabytkowego charakte-
ru, jak również integralności, czyli ochrony unikatowości, a także kontekstu historycz-
no-kulturowego, uwzględniających otoczenie danego zabytku. Inwestycje umożliwiają 
rozwój miast i miejscowości, ale nie mogą doprowadzić do naruszenia ich historycznej 
tkanki, która stanowi centralny punkt, a także namacalne źródło tożsamości miast, 
miejscowości oraz zamieszkujących je społeczności.

Celem artykułu jest wskazanie systemu ochrony zabytków nieruchomych i dóbr 
kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również 
sformułowanie w tym zakresie uwag de lege ferenda. 

2. Pojęcia „zabytek nieruchomy” i „dobro kultury współczesnej”

Ustawodawca w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami definiuje pojęcie zabytku jako: „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich 
części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stano-
wiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”5. 
Natomiast zabytkiem nieruchomym, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, jest „nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o któ-

2  Preambuła Konstytucji RP: „zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne 
z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świe-
cie”. Art. 5 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita (…) strzeże dziedzictwa narodowego”. Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.). 

3  P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, s. 60.
4  K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa – Kraków 2007, s. 43.
5  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2067 
ze zm.); dalej jako: u.o.z.o.z.
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rych mowa w pkt 1 [definicja zabytku]”6. Należy zatem podkreślić, że pojęcie „zabytek 
nieruchomy” jest pojęciem zakresowo węższym od terminu „zabytek”. 

Pojęcie „dobro kultury współczesnej” nie jest zdefiniowane w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, tylko w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym7. Ustawodawca w art. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym podaje następującą definicję legalną „dobra kul-
tury współczesnej”: „niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca 
pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne 
i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli 
cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”8. Należy zatem podkreślić, 
że ustawodawca dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego rozszerza 
ochronę na dobra kultury, które nie są chronione na mocy ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, a są uznanym dorobkiem współczesnych pokoleń, także 
ważnym z punktu widzenia tożsamości współczesnych społeczności. Bez wprowadze-
nia przez polskiego ustawodawcę pojęcia „dobro kultury współczesnej” niemożliwa 
byłaby ochrona współczesnych zabytków nieruchomych, ponieważ ochrona na gruncie 
u.o.z.o.z. dotyczy zabytków stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
a ponadto ich zachowanie musi leżeć w interesie społecznym „ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową”9. Analiza semantyczna legalnej defi-
nicji zabytku pozwala stwierdzić, że aby dane dobro zostało uznane za zabytek, musi 
stanowić świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia. Biorąc pod uwagę powyższe, 
należałoby albo zmienić definicję zabytku z u.o.z.o.z. poprzez rozszerzenie jej zakresu 
pojęciowego o zabytki współczesne, co wydaje się niecelowe, ponieważ może dopro-
wadzić do znacznego powiększenia się liczby zabytków, które obiektywnie nie będą 
zasługiwały na taki status, albo dokonać zmiany pojęciowej w u.p.z.p. Warto zauwa-
żyć, że ustawodawca zdecydował się wprowadzić pojęcie „dobro kultury współczesnej” 
do u.p.z.p., więc dobra te powinny być uwzględnianie tylko w procesach planistycznych 
i inwestycyjnych, a zatem najbardziej ingerujących w ład przestrzenny. Można roz-
ważyć, czy w u.p.z.p. nie powinna znaleźć się definicja zabytku kultury współczesnej 
zamiast dobra kultury współczesnej, co byłoby właściwe z punktu widzenia systemu 
prawa oraz lepiej korespondowałoby z u.o.z.o.z., zwłaszcza że desygnaty definicji „dobro 
kultury współczesnej” wyrażonej w u.p.z.p. obejmują tylko dobra materialne. Wówczas 
pojęcie zabytku kultury współczesnej byłoby zasadne z punktu widzenia planowania 
i zagospodarowania przestrzennego i tylko w tym zakresie dochodziłoby do rozszerze-
nia ochrony zabytków, wynikającej z u.o.z.o.z. Ponadto wprowadzenie pojęcia zabytku 
kultury współczesnej zamiast dobra kultury współczesnej byłoby właściwe z perspek-
tywy kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obecny stan powoduje nie-
spójność systemu prawnego i niepotrzebnie wprowadza chaos terminologiczny. 

6  u.o.z.o.z.
7  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, 
poz. 1945); dalej jako: u.p.z.p.

8  u.p.z.p.
9  Art. 3 pkt 1 in fine w zw. z art. 3 pkt 2 u.o.z.o.z.
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W tym kontekście należy również przywołać znaczenie pojęcia „dobro kultury”, 
a także stwierdzić, że pojęcia „zabytek” i „dobro kultury” nie są tożsame, bo jak słusznie 
zauważa P. Dobosz: „pojęciem zakresowo szerszym niż »zabytek« jest termin »dobro 
kultury«, które zawiera w sobie nie tylko zabytki sensu stricto, ale i inne dobra, będące 
świadectwem rozwoju kulturalnego społeczeństwa”10. Obecnie w polskim ustawodaw-
stwie brakuje definicji „dobra kultury”. Dla celów porównawczych można zatem wska-
zać definicję „dobra kultury” zawartą w art. 2 uchylonej ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury: „Dobrem kultury w rozumieniu ustawy jest każdy przedmiot 
ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub arty-
styczną”11. Ponadto B. Banaszak stwierdza, że: „pojęcie [dobra kultury] odwołuje się 
do jego powszechnego rozumienia jako przedmioty, środki i wartości składające się 
na materialny i duchowy dorobek narodu polskiego”12.

Konkludując rozważania nad problematyką definicyjną należy stwierdzić, że „dobro 
kultury” musi mieć ważne znaczenie dla dziedzictwa i tożsamości kulturowej, histo-
rycznej oraz duchowej danej społeczności lub narodu, a także zawiera w sobie zarówno 
materialne, jak również niematerialne dziedzictwo kulturowe. Można zatem stwierdzić, 
że ustawodawca przyjmując definicję legalną „dobra kultury współczesnej” znacznie 
zawęził jej zakres poprzez objęcie tym pojęciem tylko dziedzictwa materialnego. Wy-
daje się to być konieczne z uwagi na cel ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, natomiast należy stwierdzić, że brakuje pełnej definicji „dobra kultury 
współczesnej”. Zamiast pojęcia „dobro kultury współczesnej” należałoby wprowadzić 
pojęcie „zabytek kultury współczesnej”, co przyczyni się do wprowadzenia spójności 
systemu prawnego w tym zakresie. Należy także podkreślić, że na potrzeby u.p.z.p., 
a konkretnie planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i procesu inwesty-
cyjnego, rozszerzenie pojęcia zabytku o zabytek kultury współczesnej jest konieczne.

3. Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej w procesie inwestycyjnym 
na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym13

Planowanie przestrzenne jest jednym z kluczowych zadań samorządu terytorialnego, 
a szczególnie gminy. W gminie w planowanie przestrzenne zaangażowany jest organ 
stanowiący, jak również wykonawczy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy „uchwa-
lanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”14. Procedurę planowania 
przestrzennego w gminie precyzuje rozdział 2 u.p.z.p. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 

10  P. Dobosz, op.cit., s. 78.
11  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz.U. z 1999, Nr 98, poz. 1150 ze zm.).
12  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 76‒77.
13  Autor w artykule przyjął dokonanie analizy u.p.z.p. oraz u.o.z.o.z. oddzielnie a nie problemowo z uwa-
gi na systematykę poszczególnych ustaw.

14  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.).
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwałę o przystąpieniu do sporzą-
dzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
powinna podjąć rada gminy. Następnie studium sporządza wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta, czyli organ wykonawczy gminy, które po sporządzeniu powinno być 
uchwalone przez radę gminy (art. 12 ust. 1 u.p.z.p.). 

Przechodząc do regulacji mających na celu ochronę zabytków i dóbr kultury współ-
czesnej należy wskazać, że opracowując studium organ wykonawczy gminy uwzględ-
nia stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art. 10 
ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.). Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p., w studium określa 
się „obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej”15. Organ wykonawczy gminy po sporządzeniu projektu studium wystę-
puje o opinię w zakresie przyjętych rozwiązań także do właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków (art. 11 pkt 5 lit. c u.p.z.p.) Opinie mają charakter niewiążący, 
a zatem nawet pomimo sprzeciwu wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie 
przyjętych rozwiązań dotyczących zabytków i dóbr kultury współczesnej, wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta może podtrzymać projekt studium. Można zatem stwier-
dzić, że wpływ fachowego organu chroniącego dobra kultury ma charakter iluzoryczny.

Z punktu widzenia procesu inwestycyjnego kluczowy jest miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 u.p.z.p.). 
Analogicznie jak w przypadku studium, rada gminy podejmuje uchwałę o przystą-
pieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 
następnie jest opracowywany przez organ wykonawczy gminy (art. 15 ust. 1 u.p.z.p.) 
i uchwalany przez radę gminy (art. 20 ust. 1 u.p.z.p.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy obowiązkowo 
określić „zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów, 
oraz dóbr kultury współczesnej”16 (art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p.). Po podjęciu przez radę 
gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest ustawowo zobligowany 
do uzgodnienia projektu planu z „właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu”17 (art. 17 pkt 6 lit. b 
tiret 8 u.p.z.p.). Należy podkreślić, że w porównaniu do projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdzie występuje obligatoryjna opinia 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, mająca charakter niewiążący, przy 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ wykonawczy 
gminy musi uzgodnić projekt z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Uzgodnienie ma charakter wiążący, a zatem organ powołany do sprawowania ochrony 
nad zabytkami ma realny instrument, aby należycie chronić dobra kultury. 

Podkreślenia wymaga również ustawowy obowiązek współpracy właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków przy sporządzaniu projektu studium i planu 

15  u.p.z.p.
16  u.p.z.p.
17  u.p.z.p.
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miejscowego poprzez wyrażanie opinii, udostępnianie informacji i składanie wniosków 
(art. 23 w związku z art. 11 pkt 5 lit. c oraz art. 17 pkt 6 lit. b tiret 8 u.p.z.p.).

Rada gminy może także uchwałą ustalić „zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich ga-
baryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane”18 (art. 37a ust. 1 u.p.z.p.). Projekt uchwały przygotowuje organ wykonawczy 
gminy (art. 37b ust. 1 u.p.z.p.), który jest zobligowany ustawowo do uzgodnienia projektu 
uchwały z wojewódzkim konserwatorem zabytków „w zakresie kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu”19 (art. 37b ust. 2 pkt 4 u.p.z.p.). Jest to bardzo ważna kom-
petencja wojewódzkiego konserwatora zabytków, ponieważ uzgodnienie ma charakter 
wiążący, a uchwała może znacznie ingerować w zabytki, ale także poprzez odpowiednie 
przepisy umożliwić właściwe utrzymanie ich autentyczności i integralności. W tym kon-
tekście należy podkreślić, że urządzenia reklamowe mogą w znaczący sposób zagrozić 
autentyczności i integralności zabytku, a także narazić zabytek na oszpecenie. 

Ustawodawca w rozdziale 2a u.p.z.p. wyróżnia także planowanie przestrzenne na ob-
szarze metropolitalnym. Związek metropolitalny20 jest zrzeszeniem jednostek samorządu 
terytorialnego w danym obszarze metropolitalnym21. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim do za-
dań publicznych związku metropolitalnego należy kształtowanie ładu przestrzennego22. 
W tym zakresie związek metropolitalny jest zobligowany do sporządzenia dla całego 
obszaru metropolitalnego ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego związku metropolitalnego (art. 37o ust. 1 u.p.z.p.). Studium musi 
określać: „zasady i obszary ochrony (…) dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej, mających znaczenie dla całości obszaru metropolitalnego, w szcze-
gólności w odniesieniu do sposobów realizacji infrastruktury technicznej”23 (art. 37o 
ust. 2 pkt 2 u.p.z.p.). Ponadto, zgodnie z art. 37o ust. 8 w związku z art. 11 pkt 5 lit c u.p.z.p., 
projekt studium musi zostać zaopiniowany przez właściwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, analogicznie jak w przypadku projektu gminnego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne leży także w kompetencjach samorządu województwa. 
Po pierwsze, dla obszaru województwa przynajmniej raz na 20 lat należy sporządzić 
audyt krajobrazowy (art. 39a ust. 1 u.p.z.p.). Audyt jest sporządzany przez zarząd woje-
wództwa (art. 38b ust. 1 u.p.z.p.), który przed przedłożeniem projektu audytu do uchwa-
lenia sejmikowi województwa musi wystąpić o opinię od wojewódzkiego konserwatora 
zabytków (art. 38b ust. 2 pkt 2 lit. c u.p.z.p.). Opinia ma co prawda charakter niewiążący, 

18  u.p.z.p.
19  u.p.z.p.
20  Zob. więcej: M. Augustyniak, Samorząd terytorialny [w:] Prawo administracyjne red. M. Zdyb, J. Stel-
masiak, Warszawa 2016, s. 423‒427; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 323‒324.

21  Ibidem, s. 423.
22  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz.U. z 2017, 
poz. 730).

23  u.p.z.p.
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ale należy wskazać, że jest to audyt, a nie akt prawny mogący ingerować w zabytki lub 
dobra kultury współczesnej, a zatem opinia w tym przypadku jest wystarczająca.

Po drugie, samorząd województwa posiada kompetencje w zakresie uchwalania pla-
nu zagospodarowania województwa. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania województwa jest on opraco-
wywany dla administracyjnego obszaru danego województwa (art. 39 ust. 1 i 2 u.p.z.p.). 
W planie obligatoryjnie określa się: „system obszarów chronionych, w tym obszary 
ochrony (…) dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”24 
(art. 39 ust. 3 pkt 2 u.p.z.p.).

Uchwalanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego nie tylko jest kom-
petencją, ale również obowiązkiem odpowiednio rad gmin i sejmików województw. 
Kluczowe znaczenie dla większości inwestycji mają gminne miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego. Niestety w praktyce nie wszystkie gminy wypełniają 
obowiązek sporządzenia studiów i planów zagospodarowania przestrzennego. Wyni-
ka to z czasochłonności wykonania planu, odpowiedzialności, a także konieczności 
dokładnego jego sporządzenia. Ponadto na taką sytuację wpływa brak konsekwencji 
prawnych, wynikających z braku uchwalenia studiów i planów, a także alternatywne 
rozwiązanie w postaci możliwości wydawania przy braku miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
(art. 4 ust. 2 u.p.z.p.), jak i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja celu publicznego powinna być lokalizowana na podstawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie został on uchwalony – właśnie poprzez 
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 1 u.p.z.p.). W za-
kresie inwestycji celu publicznego decyzje z art. 51 ust. 1 u.p.z.p.25 właściwe organy wydają 
dopiero po uzgodnieniu z m.in. wojewódzkim konserwatorem zabytków „w odniesieniu 
do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 726 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków”27 (art. 53 ust. 4 pkt 2 u.p.z.p.). Ponadto, zgodnie z art. 54 
pkt 2 lit. b u.p.z.p., decyzja musi określać warunki i szczegółowe zasady zagospodarowa-
nia terenu i jego zabudowy, m.in. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, a także dóbr kultury współczesnej. Na podstawie art. 64 ust. 1 u.p.z.p. powyższe 

24  u.p.z.p.
25  „W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do: 
1)  inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim − wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 
2)  inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym − wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta; 
3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda”; u.p.z.p.

26  „wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utwo-
rzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”; u.o.z.o.z.

27  u.o.z.o.z.



Pogranicza ochrony zabytków nieruchomych oraz dóbr kultury współczesnej…

139 

uzgodnienia i warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy. 

Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że ustawa o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym przewiduje instrumenty służące ochronie zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, a niektóre z nich – jak w przypadku wojewódzkich 
i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego – są daleko idące, bo wymagają 
uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, które ma charakter 
wiążący. Są to ważne oraz potrzebne przepisy, ponieważ ograniczają one samowolę 
organów samorządowych, inwestorów, a także właścicieli zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i umożliwiają ochronę autentyczności oraz integralności zabytków. Moż-
na także za H. Nowak28 wyróżnić następujące obowiązki gminy w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego:
–  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 7  

u.p.z.p. w zw. z art. 16 ust. 6 u.o.z.o.z.); park kulturowy,
–  uwzględnienia w ww. planie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej jako wartości wysoko cenionych29 – podlega to ocenie wo-
jewody, natomiast projekty i zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w za-
kresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 1 ust. 2 pkt 4, art. 10 
ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 2 pkt 4, art. 15 ust. 2 pkt 4, art. 17 pkt 6 lit. b tiret 8 u.p.z.p. 
w zw. z art. 4 pkt 6 oraz art. 18–20 u.o.z.o.z.). Ponadto do form ochrony zabytków 
wymienionych w art. 7 u.o.z.o.z. należą także ustalenia ochrony w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego,

–  uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy, zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej, ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zezwoleniu na re-
alizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 7 pkt 4 u.o.z.o.z. oraz 
art. 53 ust. 4 pkt 2 u.p.z.p.).
Należy także podkreślić za doktryną prawniczą, że normy planowania przestrzennego 

określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego to nie tylko narzę-
dzia zarządzania i kształtowania, ale także ochrony dziedzictwa kulturalnego30. Otwar-

28  H. Nowak, Działalność planistyczna jednostek samorządu terytorialnego jako forma ochrony zabyt-
ków, [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, K. Szepelak, 
W. Górny, Kraków 2015, s. 305‒306. Autor dokonał wyboru przedstawionych sytuacji z artykułu H. No-
wak, adekwatnie do tematyki niniejszego artykułu, a także uszczegółowił przepisy prawne w porówna-
niu z artykułem H. Nowak w tym zakresie.

29  Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 17 października 2010 r. 
przyniosła zmianę art. 56 zd. 2, od tej pory nie można odmówić wydania decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy z powodu naruszenia wartości wysoko cenio-
nych, wymienionych w art. 1 ust. 2 ww. ustawy. Może to prowadzić osłabienia wartości wysoko cenio-
nych (także światowego dziedzictwa), choć utrzymano art. 53 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy. Szerzej na ten 
temat: W. Jakimowicz, Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012, s. 286‒288 oraz 
H. Nowak, op.cit., s. 307‒310.

30  P. Dobosz, op.cit., s. 174.
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tą pozostaje kwestia, czy niewiążąca opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków w przypadku uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest wystarczająca, zwłaszcza w przypadku obszarów metropolitalnych. 
Wydaje się, że przynajmniej w tym ostatnim przypadku studia powinny być uchwalane 
po uzyskaniu wiążącej zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Powi-
nien także istnieć realny instrument prawny służący wyciągnięciu konsekwencji wobec 
organu samorządowego, który nie uchwalił miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, tak aby decyzje o warunkach zabudowy były tylko nielicznymi wyjątkami.

4. Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej w procesie inwestycyjnym 
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest systemową 
ustawą chroniącą zabytki (ustawodawca w tym przypadku nie chroni dóbr kultury 
współczesnej31). Także ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami porusza 
problematykę ochrony zabytków w kontekście planowania oraz zagospodarowania 
przestrzennego, rozwijając lub uszczegóławiając przepisy mające na celu ochronę za-
bytków zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu wewnętrznym. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.o.z.o.z. może zostać utworzony park kulturowy dla celów 
ochrony krajobrazu kulturowego, a także zachowania „wyróżniających się krajobrazo-
wo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej”32. Odpowiednią uchwałę podejmuje rada gminy po zasięgnię-
ciu opinii od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie organ wykonawczy 
gminy przygotowuje plan ochrony parku kulturowego, który powstaje w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków i wymaga zatwierdzenia przez radę gminy 
(art. 16 ust. 3 u.o.z.o.z). Należy podkreślić, że dla obszarów, na których znajduje się 
park kulturowy, ustawodawca nakłada obowiązek sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (art. 16 ust. 6 u.o.z.o.z.). 

Ustawodawca w art. 18 ust. 1 u.o.z.o.z. szczegółowo wymienia akty prawne oraz doku-
menty, przy których sporządzaniu i aktualizowaniu należy uwzględnić wymogi ochrony 
zabytków i opieki nad nimi, a są to m.in. koncepcje przestrzennego zagospodarowania 
kraju, strategie rozwoju województw, plany zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw, analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategie 
rozwoju gmin, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego albo decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 
decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 
Ponadto ustawodawca w art. 18 ust. 2 u.o.z.o.z. uszczegóławia elementy, które obliga-
toryjnie powinny zostać ujęte w koncepcjach, strategiach, analizach, planach i studiach 

31  Taka ochrona może zostać podjęta w przypadku, gdy dla danego dobra kultury współczesnej rozpo-
częła się procedura objęcia jedną z form ochrony zabytków wymienioną w art. 7 u.o.z.o.z. 

32  u.o.z.o.z.
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wymienionych w art. 18 ust. 1 u.o.z.o.z., a są to: krajowy program ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami, „rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla za-
bytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabyt-
ków do jak najlepszego stanu”, a także „przeznaczenie i zasady zagospodarowania te-
renu uwzględniające opiekę nad zabytkami”33. Analiza semantyczna przepisu art. 18 
ust. 2 u.o.z.o.z. wskazuje, że katalog elementów, które powinny znaleźć się w ww. aktach 
prawnych oraz dokumentach nie ma charakteru enumeratywnego tylko otwarty, a zatem 
można w nich rozszerzyć i dodatkowo wzmocnić ochronę zabytków. 

Kwestia szczegółowego określenia, jakie elementy powinny się znaleźć w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, decyzjach, a także uchwałach określających zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, jest określona w art. 19 u.o.z.o.z. Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.o.z.o.z. w studiach 
oraz miejscowych planach należy brać pod uwagę ochronę: „zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru i ich otoczenia”, „innych zabytków nieruchomych, znajdują-
cych się w gminnej ewidencji zabytków”, jak również parków kulturowych34. Jeżeli rada 
gminy uchwaliła gminny program opieki nad zabytkami, to także jego ustalenia należy 
uwzględnić w studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 19 
ust. 2 u.o.z.o.z.). Ponadto w studiach i miejscowych planach można określić strefy ochrony 
konserwatorskiej, gdzie obowiązują wskazane w planie ograniczenia, zakazy i nakazy 
mające chronić zabytki na danym obszarze. Ustawodawca w art. 20 u.o.z.o.z. wyróżnia 
normy określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie 
z którymi projekty, a także zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu muszą zostać uzgodnione z wojewódzkim konser-
watorem zabytków. W decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decy-
zjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego ustawodawca w art. 19 ust. 1a u.o.z.o.z. 
nakazuje uwzględnienie „zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia”, 
a także innych zabytków nieruchomych, które znajdują się w gminnej ewidencji zabyt-
ków35. Natomiast, zgodnie z art. 19 ust. 1b u.o.z.o.z., w uchwałach określających zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń należy uwzględnić „ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
i ich otoczenia”, ochronę innych zabytków nieruchomych, które znajdują się w gminnej 
ewidencji zabytków, a także „wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz 
plany ochrony parków krajobrazowych”36. Należy podkreślić w odniesieniu do wszyst-
kich wskazanych ustawowo określonych elementów, które obligatoryjnie muszą zostać 
uwzględnione w studiach, planach, decyzjach i uchwałach, że ich katalog nie jest enumera-
33  u.o.z.o.z.
34  u.o.z.o.z.
35  u.o.z.o.z.
36  u.o.z.o.z.
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tywnie określony, tylko ma charakter otwarty (zwrot „w szczególności”). W konsekwencji 
odpowiednie organy mogą przyjąć szerszą i mocniejszą ochronę zabytków. 

Wojewódzki konserwator zabytków, jak również działający na podstawie jego upoważ-
nienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków mogą przeprowadzać kontro-
le przestrzegania oraz stosowania przepisów, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami (art. 38 ust. 1 u.o.z.o.z.), a zatem czynności kontrolne wojewódzki konserwator 
zabytków może podejmować w odniesieniu do ochrony zabytków, a nie dóbr kultury współ-
czesnej. Problematyczna kwestia dóbr kultury współczesnej jest zauważana w literaturze 
przedmiotu37. Szczególnie zwraca się uwagę na brak możliwości podjęcia działań ochron-
nych dóbr kultury współczesnej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, dlatego 
przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogą pozostać martwe 
w zakresie ochrony tych dóbr. Jedynym rozwiązaniem jest coraz częstsze inicjowanie pro-
cedury wpisu do rejestru zabytków w sytuacji zagrożenia danego dobra. Jednakże należy 
wskazać, że działania te mają charakter ad hoc, są spontaniczne, chaotyczne i wybiórcze. 
Można zatem stwierdzić, że w tym względzie brakuje systemowego rozwiązania38.

Warto zasygnalizować, że ważna jest także ochrona otoczenia zabytku, co jest szcze-
gólnie ważne z punktu widzenia ochrony autentyczności, a szczególnie integralności 
zabytku. Zgodnie z art. 3 pkt 15 u.z.o.z. otoczenie to „teren wokół lub przy zabytku wy-
znaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości 
widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych”39. Również szereg innych przepisów u.o.z.o.z. (art. 5 pkt 3, art. 9 ust. 2, 
art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1a pkt 1, art. 19 ust. 1b pkt 1, art. 25 ust. 1 pkt 3, art. 36 
ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 2 u.o.z.o.z.) odnosi się do ochrony otoczenia zabytku. Należy 
także podkreślić, że analiza art. 13 ust. 3 u.o.z.o.z. (skreślenie zabytku z rejestru zabytków 
powoduje skreślenie również otoczenia zabytku) pozwala stwierdzić, że ochrona otocze-
nia zabytku ma charakter akcesoryjny wobec ochrony zabytku. W odniesieniu do dóbr 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego  UNESCO klu-
czowa jest również ochrona tzw. strefy buforowej40 danego dobra. 

5. Ochrona autentyczności i integralności zabytków41 w kontekście 
planowania i zagospodarowania przestrzennego

Na wstępie rozważań należy podkreślić, że w aktach prawa polskiego – źródłach prawa 
powszechnie obowiązującego w Polsce – brak jest expressis verbis uregulowań prawnych 
37  Zob. więcej: A. Siwek, Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej, Kurier Konserwatorski 10/2011, 
s. 5‒11.

38  Ibidem, s. 11.
39  u.o.z.o.z.
40  Zob. A. Kozień, Zadania i kompetencje gminy Kraków w zakresie ochrony światowego dziedzictwa [w:] 
Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo, red. P. Dobosz, W. Górny, A. Mazur, B. Mazu-
rek, A. Kozień, Kraków 2018, s. 352‒353.

41  Zob. więcej: A. Kozień, Autentyczność i integralność zabytków w świetle źródeł prawa powszechnie obo-
wiązującego w Polsce, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Na-
uki społeczne, nr 21 (2/2018), Tom prawniczy. 
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chroniących autentyczność i integralność zabytków. Natomiast biorąc pod uwagę wykład-
nię funkcjonalną można stwierdzić, że sensu largo Konstytucja RP42, ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym43 oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu44 (tzw. „ustawa krajobrazowa”) chronią 
autentyczność oraz integralność zabytków, ponieważ nie jest możliwa właściwa ochrona 
zabytków bez ochrony autentyczności oraz integralności, których zachowanie stanowi 
o wartości materialnej, a także niematerialnej (duchowej) danego zabytku. 

Analizując poziom międzynarodowy należy stwierdzić, że z niektórych wiążących Pol-
skę aktów prawa międzynarodowego, takich jak Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze w 1954 r.45, Konwencja dotycząca środków 
zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenosze-
niu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.46, Konwencja 
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu 
dnia 16 listopada 1972 r.47, Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, 
sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.48 wynika, zgodnie z wykładnią ce-
lowościową, ochrona autentyczności oraz integralności zabytków w podobnym znaczeniu 
jak w aktach prawa polskiego – źródłach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 

Jednakże należy podkreślić, że są akty prawa międzynarodowego wiążące lub podpi-
sane przez Polskę, które chronią sensu stricto autentyczność oraz integralność zabytków. 
Mają one wpływ na proces inwestycyjny, obejmujący zabytki lub ich okolice. Po pierwsze, 
należy wskazać Międzynarodową Kartę Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc 
Zabytkowych – tzw. Kartę Wenecką z 1964 r.49, w tym szczególnie art. 11 stanowiący 
domniemanie ochrony późniejszej warstwy zabytkowej, a także art. 14 chroniący inte-
gralność miejsc o charakterze zabytkowym. Po drugie, można przedstawić Międzyna-
rodową Kartę Ochrony Miast Historycznych ICOMOS, Toledo-Waszyngton 1987 r.50, 

42  Normy z Preambuły, art. 5 oraz 6 ust. 1 Konstytucji RP; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.).

43  Szczególnie funkcjonalna wykładnia art. 1 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p.
44  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzę-
dzi ochrony krajobrazu (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 774 ze zm.).

45  Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonaw-
czym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, pod-
pisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz.U. z 1957, Nr 46, poz. 212).

46  Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozo-
wi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. 
(Dz.U. z 1974, Nr 20, poz. 106).

47  Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Pary-
żu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. z 1976, Nr 32, poz. 190).

48  Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 paź-
dziernika 1985 r. (Dz.U. z 2012, poz. 210).

49  Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenec-
ka), Wenecja 1964, http://www.icomos-poland.org/index.php/dokumenty-doktrynalne, 15.02.2019. 

50  Międzynarodowa Karta ochrony miast historycznych ICOMOS, Toledo-Waszyngton 1987, http://
www.icomos-poland.org/index.php/dokumenty-doktrynalne, 15.02.2019.
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która odnosi się także do ochrony autentyczności oraz integralności miast lub obszarów 
zabytkowych. Należy szczególnie podkreślić art. 10 Karty, ponieważ może on mieć zna-
czący wpływ na proces inwestycyjny poprzez ograniczenie wprowadzania elementów 
o charakterze współczesnym, jeżeli doprowadziłoby to do zaszkodzenia harmonijnej 
całości zabudowy (ochrona integralności). Po trzecie, należy podkreślić szczególną wagę 
dóbr i miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO. W tym zakresie należy wskazać Rekomendację UNESCO w sprawie histo-
rycznego krajobrazu miejskiego z 2011 r.51, która chroni autentyczność oraz integralność 
miast historycznych. Na szczególną uwagę z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, 
a także planowania i zagospodarowania przestrzennego zasługuje pkt 17, który wskazuje 
na zagrożenia wynikające z niekontrolowanej zmiany gęstości zabudowy oraz rozbudowę 
miast, a także pkt 24b, który wprost stanowi, że „narzędzia służące zarządzaniu wiedzą 
i narzędzia planistyczne powinny wspomagać ochronę integralności i autentyczności 
atrybutów dziedzictwa miejskiego”52. W tym kontekście należy wskazać wagę planowania 
i zagospodarowania przestrzennego miast wpisanych na listę UNESCO, ich obszarów 
buforowych, a także ochronę historycznego krajobrazu miejskiego53. Autentyczność i in-
tegralność jako wartości są także warunkiem wpisania poszczególnych dóbr na Listę 
UNESCO zgodnie z pkt. 79‒86 (dotyczącymi autentyzmu) oraz 87‒95 (dotyczącymi in-
tegralności) Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa 
UNESCO z 2012 r.54 Po czwarte, dokumentem w całości odnoszącym się do autentycz-
ności i integralności dziedzictwa kulturowego (także zabytków) jest Dokument z Nara 
dotyczący autentyzmu55. Niestety Dokument z Nara ma charakter programowy, a zatem 
w kontekście procesu inwestycyjnego jest zbyt ogólny.

Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że w każdym akcie planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji w procesie inwestycyjnym 
należy bezwzględnie brać pod uwagę wartości autentyzmu oraz integralności zabyt-
ków. Jest to szczególnie ważne przy inwestycjach na obszarach i w dobrach objętych 
wpisem na Listę UNESCO, ponieważ utrata przez nie autentyczności lub integral-
ności poprzez niewłaściwe decyzje w procesie inwestycyjnym lub akty planowania 
51  Recommendation on the Historic Urban Landscape, including a glossary of definitions, 10th No-
vember 2011, tłum. za: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/Zalecenie_w_ 
sprawie_krajobrazu_miej skiego.pdf, 15.02.2019.

52  Ibidem.
53  Zob. więcej: D. Rodwell, Evaluations and recommendations of UNESCO and ICOMOS for the conser-
vation of historic cities under national laws [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pograni-
cza, red. A. Dębiński, L. Pietraszko, Lublin 2011, s. 57‒68; H. Landecka, Miasta historyczne w prawnym 
systemie ochrony zabytków w Polsce [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, 
red. A. Dębiński, L. Pietraszko, Lublin 2011, s. 91‒103; K. Zalasińska, Ochrona prawna historycznych 
założeń przestrzennych [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, red. A. Dębiń-
ski, L. Pietraszko, Lublin 2011, s. 83‒89.

54  Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention UNESCO, WHC. 
15/01, 8th July 2015; tłum. za: http://www.icomos-poland.org/index.php/dokumenty-doktrynalne, 
15.02.2019.

55  The Nara Document on Authenticity, Nara 1994, http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Standardy/
Dokumenty_doktrynalne/, 15.02.2019.
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i zagospodarowania przestrzennego może skutkować wykreśleniem dobra z Listy 
UNESCO (casus Drezna)56. 

6. Adaptacyjność zabytku dla potrzeb współczesności

Nie ulega wątpliwości, że powinno się dokonywać adaptacji zabytku dla potrzeb 
współczesności, która też często jest wykonywana przez właścicieli lub inwestorów. 
Kwestia adaptacji może być także częścią procesu inwestycyjnego, a nawet powinna 
być brana pod uwagę przy wydawaniu indywidualnych decyzji dotyczących obiektów 
zabytkowych. Adaptacyjność zabytku dla potrzeb współczesności umożliwia także 
ciągły rozwój zabytku, przez co zabytek może spełniać dalej różne funkcje w życiu 
społecznym. Problematyczną kwestią są granice adaptacji dla potrzeb współczesno-
ści tak, aby nie naruszyć autentyczności oraz integralności zabytku. W tym zakresie 
należy, zgodnie z zasadą proporcjonalności, zastosować takie rozwiązania, które – nie 
naruszając autentyczności i integralności zabytku – umożliwią jego rozwój poprzez 
odpowiednie i proporcjonalne dostosowanie do potrzeb współczesności. Jako odpo-
wiedź na ten problem można przykładowo wskazać uregulowania prawne zawarte 
w art. 5 Karty Weneckiej, który stanowi, że ingerencja w zabytek jest możliwa tylko 
w zakresie użytkowania na cele użyteczne społecznie, a także nie może ona pro-
wadzić do zmiany układu bądź wystroju budowli. Można zauważyć, że w polskim 
systemie prawnym kompetencje związane z ochroną autentyczności i integralności 
oraz adaptacyjności zabytków, a także granic ingerencji w zabytek, przynależą woje-
wódzkiemu i Generalnemu Konserwatorowi Zabytków (rozdział 3 u.o.z.o.z., a także 
w zakresie kontroli – rozdział 4 u.o.z.o.z.). Przykładami ingerencji w zabytek dla 
celów użyteczności społecznej mogą być: urządzenia sanitarne, urządzenia chronią-
ce bezpieczeństwo ludzi, urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Jednakże należy 
stwierdzić, że nawet urządzenia użytecznie społeczne nie mogą naruszać układu i wy-
stroju budowli. Dla właścicieli oraz inwestorów kluczowe, oprócz przepisów prawa 
bezwzględnie obowiązującego, są decyzje administracyjne. 

7. Uwagi de lege ferenda w odniesieniu do ochrony zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dokonując analizy ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej w zakresie planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego można dostrzec kilka mankamentów obecnego 
ustawodawstwa. Po pierwsze, należy wskazać, że otwartą kwestią pozostaje, czy przy 
sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy nie powinny być wymagane wiążące uzgodnienia z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Natomiast studium dla obszaru metropolitalnego powin-
no podlegać uzgodnieniu, a nie tylko zaopiniowaniu, z właściwym wojewódzkim 

56  M. Rouba, Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej 
Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego i Naturalnego UNESCO, Toruń 2013, s. 194‒195.
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konserwatorem zabytków. Po drugie, można dostrzec dużą nieścisłość ustawową od-
nośnie do dóbr kultury współczesnej, ponieważ z jednej strony muszą one być uwzględ-
nione w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast z drugiej strony woje-
wódzki konserwator zabytków, na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, nie posiada odpowiednich systemowych instrumentów prawnych ochrony 
takich dóbr. Jedynym wyjściem jest rozpoczęcie procedury wpisu do rejestru zabytków 
w sytuacji istnienia zagrożenia takiego dobra, ale jest to działanie spontaniczne i ad 
hoc, przez co obniża prestiż, a także sprawność działania wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. W tym zakresie należy wskazać, że z punktu widzenia spójności systemu 
prawnego pojęcie „dobro kultury współczesnej” powinno zostać zastąpione przez poję-
cie „zabytek kultury współczesnej”, a następnie ustawodawca powinien objąć ochroną 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami – zabytki kultury współczesnej. Po trzecie, autentyczność oraz integralność 
zabytków powinna być sensu stricto chroniona zarówno w ustawie o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, jak również w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Po czwarte, należy określić zakres ingerencji w zabytek przez wła-
ścicieli oraz inwestorów, szczególnie w procesie inwestycyjnym, tak aby nie naruszyć 
jego autentyczności oraz integralności. Granice te muszą zostać określone także w od-
niesieniu do adaptacji zabytku dla potrzeb współczesności (w zakresie użytkowania 
na cele użyteczne społecznie). Po piąte, wszelkie studia, plany, a także indywidual-
ne decyzje powinny chronić nie tylko sam zabytek, ale także jego obszar buforowy. 
Po szóste, w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna zostać 
uregulowana kwestia ochrony obiektów wpisanych na Listę UNESCO, ze szczególnym 
uwzględnieniem planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego. Po siódme, 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinny zostać określone 
konsekwencje prawne za niewywiązanie się przez organy jednostek samorządu teryto-
rialnego z obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, tak aby decyzje o warunkach zabudowy były rzeczywiście wyjątkami, a nie regułą 
działania organów jednostek samorządu terytorialnego w procesie inwestycyjnym. 
Po ósme, należy podkreślić, że ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej powinna 
być zawsze rzetelnie brana pod uwagę w procesach inwestycyjnych. 

8. Podsumowanie

Reasumując, ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej jest kluczowym elementem 
planowania oraz zagospodarowania przestrzennego, a także każdego procesu inwesty-
cyjnego. W pracy dokonano analizy aktów prawa polskiego i międzynarodowego – źró-
deł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce pod kątem granic ochrony zabytków 
i dóbr kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także 
sformułowano w tej kwestii uwagi de lege ferenda. Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wprowadza instrumenty prawne pozwalające na ochronę za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, które są uzupełniane i rozszerzane w ustawie 
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W niektórych obszarach, takich jak dobra 
kultury współczesnej, brakuje synchronizacji przepisów obu wskazanych ustaw. Pro-
blemem w Polsce jest to, że nie wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego 
wypełniają ustawowy obowiązek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W konsekwencji regułą, która powinna być wyjątkiem, staje się wy-
dawanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy. Przez to trudno holistycznie 
chronić zabytki i dobra kultury współczesnej, a zatem konieczne jest sytuacyjne podejście 
do każdej decyzji o warunkach zabudowy. Sytuację pogarsza dodatkowo brak ochro-
ny dóbr kultury współczesnej ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków, przez 
co ochrona dóbr kultury współczesnej może stać się iluzoryczna. Nie ulega wątpliwości, 
że kluczowe dla ochrony zabytków jest zachowanie ich autentyczności i integralności, 
co można interpretować sensu stricto z prawa międzynarodowego. Ważną kwestią jest 
także dostosowanie zabytków do potrzeb współczesnego społeczeństwa, ale z zachowa-
niem ich autentyczności oraz integralności. Należy także podkreślić, że ważna jest także 
ochrona obszaru wokół zabytku lub dobra kultury współczesnej. Niewłaściwe inwestycje 
w okolicy zabytku lub dobra kultury współczesnej mogą doprowadzić do znacznego obni-
żenia ich materialnej i niematerialnej wartości, a także zagrozić ich integralności. Należy 
podkreślić wagę dóbr wpisanych na Listę UNESCO, które posiadają szczególny reżim 
prawny. Ponadto w procesach inwestycyjnych należy dbać nie tylko o ochronę pojedyn-
czych zabytków lub dóbr kultury współczesnej, ale także chronić zespoły, a szczególnie 
historyczne centra miast. Można zatem stwierdzić, że w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym konieczne jest podejście holistyczne. Z tego względu kluczowe jest spo-
rządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które w znacznym 
stopniu uniemożliwią podejmowanie decyzji ad hoc, bez szerokiego spojrzenia na całość 
zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

Inwestycje umożliwiają rozwój, postęp technologiczny i wzrost gospodarczy miast, 
miejscowości, gmin, powiatów, województw, a w konsekwencji całego kraju. Jednakże 
inwestycje nie mogą doprowadzić do zniszczenia dziedzictwa kulturalnego budowa-
nego przez ponad tysiąc lat przez naszych przodków. Wszelkie inwestycje muszą być 
przemyślane oraz umiejętnie dostosowane do otoczenia, w którym powstają, a także 
zgodne z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, które powinno tworzyć jasne 
i skuteczne instrumenty ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej. 

*  *  *

Borderlands of Monuments Protection and Contemporary 
Cultural Goods in Planning and Zoning

In the article a holistic analysis of sources of law binding in Poland was provided, which define 
legal position of monuments and contemporary cultural goods in planning and zoning. Prob-
lems of authenticity, integrity and possibilities of conversion work of monuments having in mind 
planning and zoning were discussed. Differences in protection of monuments and contemporary 
cultural goods were also noticed. Basing on the analysis, de lege ferenda remarks were formulated. 
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They were defined by some realistic examples, which should be solved by legislator. Moreover, 
some original suggestions of changes in law regulations in Poland were enclosed. 

Key words: contemporary cultural good, planning and zoning, legal protection, 
monument


