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USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 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 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238,
poz. 2390) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wy-
daç z urz´du decyzj´ o wpisie zabytku rucho-
mego do rejestru w przypadku uzasadnionej
obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegal-
nego wywiezienia zabytku za granic´ albo wy-
wiezienia za granic´ zabytku o wyjàtkowej
wartoÊci historycznej, artystycznej lub nauko-
wej.”;

2) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
która zamierza realizowaç:

1) roboty budowlane przy zabytku nierucho-
mym wpisanym do rejestru lub obj´tym
ochronà konserwatorskà na podstawie usta-
leƒ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo

2) nowe zalesienia lub zmian´ charakteru do-
tychczasowej dzia∏alnoÊci leÊnej na terenie,

na którym znajdujà si´ zabytki archeologicz-
ne

— jest obowiàzana pokryç koszty badaƒ arche-
ologicznych oraz ich dokumentacji, je˝eli prze-
prowadzenie tych badaƒ jest niezb´dne w celu
ochrony tych zabytków.”;

3) w art. 38 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmie-
niu:

„4a. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wy-
stàpiç z wnioskiem do w∏aÊciwego miejsco-
wo komendanta Policji o jej pomoc, je˝eli jest
to niezb´dne do przeprowadzenia czynnoÊci
kontrolnych.

4b. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora
zabytków w∏aÊciwy miejscowo komendant
Policji jest obowiàzany do zapewnienia oso-
bom, o których mowa w ust. 1, pomocy Poli-
cji w toku wykonywania czynnoÊci kontrol-
nych.”;

4) w art. 44:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nak∏adajàcej obowiàzek uzyskania pozwole-
nia wojewódzkiego konserwatora zabytków



na prowadzenie wstrzymanych badaƒ, prac,
robót lub innych dzia∏aƒ przy zabytku, przy
czym wniosek o wydanie tego pozwolenia
sk∏ada si´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni
od dnia dor´czenia decyzji, albo”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje
decyzj´ w sprawie pozwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o wydanie tego pozwolenia.”;

5) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e wy-
daç decyzj´ nakazujàcà osobie fizycznej lub
jednostce organizacyjnej posiadajàcej tytu∏
prawny do korzystania z zabytku wpisanego
do rejestru, wynikajàcy z prawa w∏asnoÊci,
u˝ytkowania wieczystego, trwa∏ego zarzàdu al-
bo ograniczonego prawa rzeczowego lub sto-
sunku zobowiàzaniowego, przeprowadzenie,
w terminie okreÊlonym w tej decyzji, prac kon-
serwatorskich lub robót budowlanych przy
tym zabytku, je˝eli ich wykonanie jest niezb´d-
ne ze wzgl´du na zagro˝enie zniszczeniem lub
istotnym uszkodzeniem tego zabytku.”;

6) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin wa˝noÊci pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 3 lata od
dnia wydania tego pozwolenia.”;

7) w art. 57 uchyla si´ ust. 3;

8) w art. 59:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zabytki przywiezione z terytorium paƒ-
stwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Euro-
pejskiej, które sà obj´te procedurà odpra-
wy czasowej lub procedurà uszlachetnia-
nia czynnego w rozumieniu przepisów
prawa celnego;”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) zabytki przywiezione z terytorium paƒ-
stwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Euro-
pejskiej, które by∏y obj´te procedurà do-
puszczenia do obrotu ze zwolnieniem
od nale˝noÊci celnych przywozowych,
je˝eli wywóz tych zabytków nast´puje
przed up∏ywem 5 lat od dnia dopuszcze-
nia do obrotu;

3b) zabytki przywiezione z terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, je˝eli wy-
wozu tych zabytków dokonuje si´ na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ZaÊwiadczenia stwierdzajàce, ˝e przedmioty
i zabytki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2,

3b, 4, 5 i 7, nie wymagajà pozwolenia na wy-
wóz za granic´, wydaje wojewódzki konser-
wator zabytków.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
pkt 3b, w∏aÊciciel zabytku lub osoba doko-
nujàca wywozu zabytku jest obowiàzana
udokumentowaç fakt, ˝e wywo˝ony zaby-
tek zosta∏ wwieziony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej z innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 lata.”;

9) w art. 64 w ust. 1:

a) pkt 3—9 otrzymujà brzmienie:

„3) wykonanych r´cznie dowolnà technikà i na
dowolnym materiale dzie∏ malarstwa, nie-
obj´tych kategoriami wskazanymi w pkt 4
i 5, które majà wi´cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç
jest wy˝sza ni˝ 150 000 euro oraz nie sà w∏a-
snoÊcià ich twórców; 

4) wykonanych r´cznie na dowolnym materia-
le akwareli, gwaszy i pasteli, które majà wi´-
cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝
30 000 euro oraz nie sà w∏asnoÊcià ich twór-
ców;

5) mozaik, nieobj´tych kategoriami wskazany-
mi w pkt 1 i 2, oraz rysunków wykonanych
r´cznie przy u˝yciu dowolnej techniki i na
dowolnym materiale, które majà wi´cej ni˝
50 lat, ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 15 000 eu-
ro oraz nie sà w∏asnoÊcià ich twórców;

6) oryginalnych dzie∏ grafiki i matryc do ich
wykonania oraz oryginalnych plakatów, któ-
re majà wi´cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest
wy˝sza ni˝ 15 000 euro oraz nie sà w∏asno-
Êcià ich twórców; 

7) oryginalnych rzeêb, posàgów lub ich kopii
wykonanych tà samà technikà co orygina∏,
nieobj´tych kategorià wskazanà w pkt 1,
które majà wi´cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest
wy˝sza ni˝ 50 000 euro oraz nie sà w∏asno-
Êcià ich twórców; 

8) fotografii, filmów oraz ich negatywów, które
majà wi´cej ni˝ 50 lat, ich wartoÊç jest wy˝-
sza ni˝ 15 000 euro oraz nie sà w∏asnoÊcià
ich twórców;

9) pojedynczych lub znajdujàcych si´ w zbio-
rach inkunabu∏ów i manuskryptów oraz
map i partytur muzycznych, liczàcych wi´-
cej ni˝ 50 lat, które nie sà w∏asnoÊcià ich
twórców;”,

b) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoolo-
gicznych, botanicznych, mineralnych lub
anatomicznych, których wartoÊç jest wy˝-
sza ni˝ 50 000 euro;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) kolekcji o znaczeniu historycznym, paleon-
tologicznym, etnograficznym lub numi-
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zmatycznym, których wartoÊç jest wy˝sza
ni˝ 50 000 euro;”;

10) po art. 109 dodaje si´ art. 109a i 109b w brzmieniu:

„Art. 109a. Kto podrabia lub przerabia zabytek
w celu u˝ycia go w obrocie zabytkami,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
do lat 2.

Art. 109b. Kto rzecz ruchomà zbywa jako zabytek
ruchomy albo zbywa zabytek jako inny
zabytek, wiedzàc, ˝e sà one podrobio-
ne lub przerobione, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2.”.

Art. 2. 1. Do post´powaƒ administracyjnych
w sprawach okreÊlonych przepisami niniejszej usta-
wy, wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem jej
wejÊcia w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Do post´powaƒ administracyjnych w sprawach
okreÊlonych w art. 1 pkt 3, 6, 8 i 9 niniejszej ustawy,
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie, stosuje si´ przepisy ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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