
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 marca 2010 r. Druk nr 796 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 marca 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 11 marca 2010 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 i 12. 
 
 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Kultury i Środków Przekazu 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Andrzej Grzyb 

 
 

u
Data publikacji



 

  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 12 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1, 3 i 4 wyrazy "decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej" 

zastępuje się wyrazami "decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego"; 

 

 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
poparta przez  
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2 i 10 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie 

decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku 

nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na 

którym znajduje się zabytek nieruchomy, z zastrzeżeniem 

art. 22a.";", 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

"5a) po art. 22 dodaje art. 22a i art. 22b w brzmieniu: 

"Art. 22a. 1. Rada gminy, na wniosek wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), może zwrócić się do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie 

Poprawka senatorów: 
W. Skurkiewicza 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 
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do rejestru, zabytku nieruchomego ujętego 

w gminnej ewidencji zabytków. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków nie może 

odmówić dokonania wpisu do rejestru zabytku, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli odmowa 

spowodowałaby niebezpieczeństwo jego 

zniszczenia lub uszkodzenia. 

Art. 22b. 1. Prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych lub innych 

działań przy zabytkach wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków wymaga zasięgnięcia opinii 

właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia na 

piśmie zalecenia dotyczące sposobu 

zabezpieczenia zabytku wpisanego do gminnej 

ewidencji zabytków w czasie prowadzenia przy 

nim prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych lub innych działań.";"; 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 3 i 9 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

"Art. 32a. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robót na polskich obszarach 

morskich odkrył przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora 

właściwego urzędu morskiego. 

Poprawka sen. 
A. Grzyba 
poparta przez 
połączone komisje 
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2. Dyrektor urzędu morskiego jest obowiązany w terminie 

5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, dokonać oględzin odkrytego 

przedmiotu. Przepisy art. 32 ust. 3-8 stosuje się 

odpowiednio."; 

 

4)  w art. 1 w pkt 9, w art. 51 w ust. 1 w pkt 11 wyrazy "map drukowanych 

i partytur" zastępuje się wyrazami "drukowanych map i partytur"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

5)  w art. 1 w pkt 9, w art. 51 w ust. 1 w pkt 14 wyrazy "32 000 zł" 

zastępuje się wyrazami "15 000 zł"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

6)  w art. 1 w pkt 9, w art. 51 w ust. 3 wyrazy "ust. 1" zastępuje się 

wyrazami "ust. 1 i 4"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 1 skreśla się pkt 19; 

 

Poprawka sen. 
Z. Cichonia 
 
 

8)  w art. 1 w pkt 19, w art. 113a wyrazy "nie powiadomił" zastępuje się 

wyrazami "mimo wezwania nie powiadomił"; 

 

Poprawka sen. 
Z. Cichonia 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 1 w pkt 20, w ust. 1 po wyrazach "robót budowlanych lub 

ziemnych" dodaje się wyrazy "albo robót na polskich obszarach 

morskich"; 

 

Poprawka sen. 
A. Grzyba 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 3, w ust. 3 po wyrazach "w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków" dodaje się wyrazy "oraz po zasięgnięciu 

opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)"; 

 

Poprawka senatorów: 
W. Skurkiewicza 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 
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11)  w art. 6 w ust. 2 wyrazy "W terminie roku" zastępuje się wyrazami 

"W terminie 2 lat"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

12)  w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzje o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej oraz decyzje o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wydaje się po 

uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków - w 

odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie, o którym 

mowa w art. 7 niniejszej ustawy.". 

 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
poparta przez  
połączone komisje 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


