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S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
  
 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(druk nr 1369). 
  
 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierował w dniu 21 listopada 2008 r. powyższy 

projekt ustawy  do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania   

i rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2008 r. i 19 marca 

2009 r.                 

wnosi:  

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 
 
Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. 

 
                 Sprawozdawca     Przewodnicząca Komisji 
 
 
              /-/  Marcin Zawiła                                    /-/ Iwona Śledzińska-Katarasińska 
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p r o j e k t 

 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia              2009 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, 
poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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 ewi-
dencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo 

2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działal-
ności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co do-
prowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeolo-
gicznego 

 - jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań ar-
cheologicznych 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 zakresie, w jakim roboty budowlane lub roboty ziemne zniszczą lub 
uszkodzą zabytek archeologiczny.”; 

2) w art. 77 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;”; 

3) po art. 82 dodaje się art. 82a i 82b w brzmieniu: 

„Art. 82a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego udziela osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
zamierzającej realizować działania, o których mowa w art. 31 ust. 
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1, dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych, o których 
mowa w art. 31 ust. 2, oraz wykonanie ich dokumentacji, w przy-
padku gdy koszt planowanych badań archeologicznych i ich do-
kumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów planowanych robót 
budowlanych lub robót ziemnych. Przepisy art. 75 i 79 stosuje się 
odpowiednio. 

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

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy jednym z pod-
miotów zamierzających realizować działania, o których mowa w 
art. 31 ust. 1, jest jednostka organizacyjna zaliczana do sektora fi-
nansów publicznych albo działania te będą realizowane z wyko-
rzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej, Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norwe-
skiego 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 doku-
mentacji 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 prze-
prowadzenie badań archeologicznych i wykonanie ich dokumen-
tacji nie będą wyższe niż 2% kosztów poniesionych na realizację 
działań, o których mowa w art. 31 ust. 1, lub gdy różnica pomię-
dzy kosztami poniesionymi na przeprowadzenie badań archeolo-
gicznych i wykonanie ich dokumentacji a kosztami 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 wy-
sokości będącej różnicą pomiędzy uzasadnionymi kosztami rze-
czywistymi a kosztami planowanymi na podstawie wniosku za-
opiniowanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

8. Dotacja, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odset-
kami określonymi jak dla zaległości podatkowych w przypadku, 



Liczba stron : 3       Data :  2009-03-26       Nazwa pliku : 0253-03A.NK 
VI kadencja/druk nr 1369 

 

3  

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 zosta-
nie 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 naro-
dowego, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności 
udzielonej pomocy z zasadami wydatkowania środków publicz-
nych, 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.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU

Mikołaj Dowgielewicz

vrin.vrorYJ 2 rcsnrnp

Warszawa. dnia ł Jnarca fOO9 r.

Pani
Iwona Śledzińska - Katarasińska
Przewodnicząca Komisji Kultury i
Środków Przekazu
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ujętego u, sprawozdaniu Komisji
Kultury i Srodków Przekazu (druki nr 1369 i nr I800), wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr
106, poz. 494, z późn. zm.) w związku z art.42 ust. 4 i art, 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu
przez Sekretarza Komitetu Integracj i Europej skiej Mikotaj a Dowgielewicza

Sz cłnow ana P ani P rzew o dnicz ąc a,

w związku z przedł'oŻonym projehem ustclwy
pozwalam sobie wyrazic następującą opinię:

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest
Europejskiej.

(pismo m KSP-0150-67-f009)

objęty zakresem prawa Unii

Z poważaniem,

Do uprzejmej wiadomości:
Pan Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury t Dziedzictwa Narodowego

"rii];r.!i


