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Wprowadzenie 

Niniejszy mini-podręcznik został przygotowany jako wsparcie procesu szkoleniowego 

realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w projekcie „Budowanie 

potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania 

skutecznych lokalnych polityk rozwoju w ramach programu „Rozwój lokalny.”  

Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego stanowią ważny element równoważenia procesów urbanizacyjnych i 

polityki ochrony zabytków.  Ponieważ plan miejscowy jest źródłem prawa 

powszechnie obowiązującego w wyznaczonych granicach, jego prawidłowe 

formułowanie i procedowanie w zasadniczy sposób determinuje osiąganie 

założonych przez władze samorządowe celów. 

Treść minipodręcznika obejmuje węzłowe omówienie najważniejszych regulacji 

zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 – dalej jako: ustawa o ochronie zabytków), 

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086 – dalej jako: u.p.z.p.) oraz aktach wykonawczych 

do ustaw. Omówione w nich zostały formy ochrony zabytków i zasady prowadzenia 

polityki ochrony zabytków przez władze publiczne oraz ich wpływ na treść planów 

miejscowych. Szczególnie dotyczy to wymaganego i dopuszczalnego sposobu 

formułowania ustaleń w planie miejscowym służących ochronie zabytków. Wskazano 

również na wymagania proceduralne przy sporządzaniu projektu planu miejscowego 

– w szczególności w odniesieniu do przewidzianego prawem wymogu uzgadniania 

planów miejscowych. 

Ponieważ dla analizy uwarunkowań prawnych kluczowe znaczenie ma interpretacja 

przepisów prawa przez sądy administracyjne, omówienie materiału zobrazowano 

wybranymi wyrokami wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Wyroki odnoszące się do szczegółowych i zasługujących na 

szczególne omówienie zagadnień zostały przywołane na końcu minipodręcznika jako 

„studia przypadków”. 

Poniższy minipodręcznik odnosi się do stanu prawnego aktualnego na dzień 10 

listopada 2020 r.  
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Pojęcie zabytku  

i instrumenty prawne 

ochrony zabytków 
 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej 

zadań własnych. Przesądza o tym art. 3 ust 1 u.p.z.p. Określając kierunki prowadzenia 

polityki przestrzennej, a także dopuszczalne przeznaczenie terenu, wyznaczenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego władze gminy nie mają jednak całkowitej 

swobody regulacyjnej. Obowiązane są do uwzględniania wymogów wynikających z 

przepisów odrębnych, regulujących, tak bezpośrednio, jak i pośrednio, sprawy 

szczegółowe z zakresu gospodarki przestrzennej1. Szczególne miejsce zajmuje tutaj 

ochrona zabytków. 

 

Dla zrozumienia zasad uwzględniania ochrony zabytków w planie miejscowym należy 

w pierwszej kolejności wskazać, co prawo rozumie przez określone pojęcia.  

 

Zabytek w ustawie o ochronie zabytków został zdefiniowany  w art. 3 pkt 1. Zabytkiem 

jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  

 

Natomiast zabytek nieruchomy określa art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z 

przepisem tym ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, 

określone kategorie zabytków nieruchomych: krajobraz kulturowy, układ 

urbanistyczny, ruralistyczny i zespół budowlany, dzieła architektury i budownictwa, 

dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki. 

 

Określanie, co jest zabytkiem nieruchomym powoduje jednak istotne problemy 

praktyczne, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Elementy 

krajobrazowe obejmują bowiem również szerszy kontekst niż sama materia zabytkowa, 

wiążąc się z widokiem. Natomiast w przypadku planowania i zagospodarowania 

                                                           
1 A. Fogel, Prawne determinanty określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenu a władztwo planistyczne gminy [w:] Prace Studialne Warszawskiego Seminarium 

Aksjologii Administracji, Warszawa 2012, s. 54. 



                                

 

4 
   

przestrzennego każdy taki zabytek musi być mieć jednoznacznie wyznaczone granice 

w dwuwymiarowej warstwie graficznej.  

 

Z przywołanych definicji wynika przede wszystkim, że o uznaniu za zabytek nie 

przesądza objęcie danego obiektu lub obszaru ochroną, ale już samo spełnienie 

kryterium wartości historycznej, artystycznej i naukowej. To właśnie samorządy lokalne 

powinny więc określać, które obiekty taką wartość posiadają i  w związku z tym 

zasługują na ochronę.  

Ustawa o ochronie zabytków rozróżnia więc ochronę o charakterze indywidualnym 

(budynki, zieleń, cmentarze) oraz przestrzennym (krajobraz kulturowy, układy 

urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane). Poszczególne nośniki wartości 

zabytkowej mają bowiem inne potrzeby, co determinuje zakres i treść ich ochrony. 

Ochrona zespołu urbanistycznego dotyczy przede wszystkim sylwety miasta, a więc 

przede wszystkim sprowadza się do kubatur budynków oraz ich wyglądu 

zewnętrznego, w tym np. elewacji czy stolarki okiennej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 

14 listopada 2005 r., I SA/Wa 1737/04, wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2006 

r., I SA/Wa 1543/05). Ochrona historycznych układów urbanistycznych może wreszcie 

dotyczyć zachowania widoku albo innych elementów wpływających na nastrój 

danego miejsca2. 

Ustawa o ochronie zabytków w art. 7 wprowadza zamknięty katalog  form ochrony 

zabytków. Są to:  

1) wpis do rejestru zabytków; 

1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

2) uznanie za pomnik historii; 

3) utworzenie parku kulturowego; 

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, 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. 

 

Właśnie pkt 4) określający że ustalenia ochrony zabytków zawarte w planie 

miejscowym stanowią samodzielną formę ochrony podkreśla uprawnienie władz gmin 

do wskazywania takich obiektów i obszarów oraz określania dla nich zasad ochrony, 

niezależnie od działań podejmowanych przez służby ochrony zabytków. 

 

Zamknięty katalog form ochrony zabytków oznacza również, że formą ochrony 

zabytków nie jest ujęcie w gminnej ewidencji zabytków, choć wywołuje ono daleko 

idące skutki dla procesu inwestycyjnego. Warto przy tym wspomnieć, że sama 

dopuszczalność wprowadzania ograniczeń poprzez ujęcie w gminnej ewidencji 

                                                           
2 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 234, s. 

246. 
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zabytków, które nie ma formy decyzji administracyjnej, ale czynności materialno – 

technicznej, budzi liczne wątpliwości. W 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny 

skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, wnosząc o zbadanie 

konstytucyjności art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków w zakresie, w jakim 

ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia 

nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez 

zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego 

ograniczenia. 

 

Jak już wskazano, zabytkami mogą być zarówno obiekty jak i obszary, rozumiane jako 

pozwalające się wydzielić fragmenty powierzchni ziemi. W planowaniu przestrzennym 

szczególne znaczenie mają układy urbanistyczne. Powoduje to, że w obszarze układu 

urbanistycznego może dojść do nakładania się form ochrony i elementów 

zabytkowych: Układ urbanistyczny może być wpisany do rejestru zabytków, ale 

poszczególne budynki w nim – do ewidencji zabytków. Może być jednak również tak, 

że układ jest wpisany do ewidencji zabytków a obejmuje zarówno obiekty wpisane do 

rejestru zabytków jak i inne zabytki a nawet obiekty nie stanowiące samoistnie wartości 

zabytkowej. Jednak jako element układu – niejako „wypełniający” czy też 

„współtowarzyszący” substancji samej z siebie zabytkowej – również one mogą 

podlegać ochronie przed dalszymi przekształceniami.  

Jak wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2013 

r., II OSK 427/12 : wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego jest wpisem 

obszarowym, a nie indywidualnym, co nie oznacza, że obiekty znajdujące się na takim 

obszarze nie podlegają ochronie zabytków.  Wpis obszarowy oznacza, że ochronie 

prawnej podlegają wszystkie znajdujące się na tym obszarze obiekty. 

Ochrona zespołu urbanistycznego dotyczy przede wszystkim sylwety miasta, a więc 

przede wszystkim sprowadza się do kubatur budynku oraz ich wyglądu zewnętrznego, 

w tym np. elewacji czy stolarki okiennej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 

2005 r., I SA/Wa 1737/04, wyrok WSA w Warszawie z dnia 02 czerwca2006 r., I SA/Wa 

1543/05).  
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Uwzględnianie ochrony 

zabytków w ustaleniach 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego   

 

Wymóg uwzględniania ochrony zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym został wprost zawarty w u.p.z.p. Naczelne zasady wskazane w ustawie 

to ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, które to pojęcia już zawierają 

uwarunkowania związane z ochroną zabytków. Natomiast w art. 1ust. 2 u.p.z.p. jako 

„wartości wysoko cenione” wskazuje m.in.: 

 wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

 walory architektoniczne i krajobrazowe; 

 wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

Uwzględnienie powyższych zasad jest więc warunkiem uznania aktu planistycznego 

za podjęty zgodnie z przepisami u.p.z.p.3 

Obowiązek zawarcia w planie miejscowym ustaleń dotyczących ochrony zabytków 

wprowadza również ustawa o ochronie zabytków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 „ochronę 

zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji (…) 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (…)”. Wymaga 

podkreślenia, że wymóg ten dotyczy wszystkich zabytków a nie tylko objętych formami 

ochrony i uwzględnionych w ewidencji – co pozostaje spójne z rolą ustaleń planu 

miejscowego jako samodzielnej formy ochrony zabytków.  

W planie miejscowym, w szczególności: 

1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, 

zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak 

najlepszego stanu; 

                                                           
3 Z. Niewiadomski., Wartości w planowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa NSA [w:] A. 

Fogel, Z. Cieślak, Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2010, s. 20. 
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3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę 

nad zabytkami. 

 

Konkretyzuje to art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, zgodnie z którym w planie 

miejscowym uwzględnia się, w szczególności ochronę: 

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

3) parków kulturowych. 

2.  W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia 

tego programu uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 

 

Użycie zwrotu „ w szczególności” nakazuje uznać, że jest to katalog otwarty, tak więc 

po raz kolejny dowodzi to możliwości określania ustaleń ochronnych również dla 

zabytków nie chronionych poprzez formy ochrony zabytków.  

 

W odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy pamiętać, że plan 

miejscowy nie pozbawia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawnienia do 

wydawania pozwolenia konserwatorskiego w procesie inwestycyjnym. Jak wskazano 

w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. II OSK 1541/15, 

postanowienia planu miejscowego oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru 

budowlanego pozostają bez wpływu na uprawnienia konserwatora zabytków, który 

dokonuje oceny wykonanych prac, kierując się przesłankami określonymi w ustawie o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustalone w planie miejscowym zasady i 

warunki ochrony zabytków nie wykluczają możliwości kontroli wykonanych przy 

zabytku prac przez organ konserwatorski z punktu widzenia ochrony, jaką jest wpis do 

rejestru zabytków. 

 

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., I SA/Wa 27/09 wskazano 

natomiast:   

„wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego ma na celu zachowanie 

najcenniejszych elementów historycznego rozplanowania oraz kompozycji 

przestrzennej zespołu. Oznacza to m.in. zachowanie w niezmienionym kształcie 

rozplanowania placów i ulic, ich przebiegu, szerokości i przekroju, a także zachowanie 

gabarytów zabudowy i zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących 

zespół.  Zabytkowy układ urbanistyczny tworzą zarówno budowle posiadające 

indywidualne wartości zabytkowe, kwalifikujące je do wpisu do rejestru zabytków  (…) 

jak również obiekty nowe, pozbawione wartości zabytkowych, ale mające znaczenie 

dla całego układu z uwagi na historyczną kompozycję przestrzenną”. 

 

Oznacza to, że organy gminy mają dużą swobodę regulacyjną przy formułowaniu 

ustaleń w zakresie ochrony zabytków. Muszą one jednak mieścić się w dopuszczalnych 

ramach władztwa planistycznego, o czym w dalszej części podręcznika.  
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Taka interpretacja przyjęto również w odniesieniu do zabytków ujętych w gminnej 

ewidencji. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2020 r. II OSK 

1399/19 wskazał: 

jakkolwiek plan pozwala na nadbudowę i rozbudowę budynku, to jednak wyłącznie 

pod warunkiem uwzględnienia jego zachowanych elementów i charakteru, które 

służą zachowaniu wartości zabytkowych kamienicy. 

  

Szczególne powiązanie ustawodawca zawarł dla planu miejscowego i parku 

kulturowego. Park kulturowy tworzony jest  przez radę gminy w drodze uchwały w celu 

ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo 

terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 

2007 r. II OSK 7/07 celem ochrony parku kulturowego jest przestrzeń otaczająca teren, 

na którym znajduje się obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej. Stąd też dla 

ochrony tejże przestrzeni krajobrazu, nie jest konieczne, aby na objętych nią 

nieruchomościach również znajdowały się obiekty zabytkowe. Park kulturowy 

przedstawia wartość kulturową, jako określona całość. 

 

Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to między innymi, że 

niedopuszczalne jest wydawanie na takim obszarze decyzji o warunkach zabudowy. 

Ponieważ uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego ma charakter prawa 

miejscowego, jej ustalenia są wiążące zarówno przy sporządzeniu planu 

miejscowego. 

W planach miejscowych, oprócz wskazywania obiektów będących zabytkami, 

wprowadzane są również ustalenia dotyczące ich ochrony. W praktyce w planach 

miejscowych rozdziela się tę materię na część „informacyjną” (poprzez wskazanie – 

w części tekstowej i na załączniku graficznym -  obiektów już objętych formami 

ochrony zabytków albo znajdujących się w ewidencji zabytków) oraz część 

zawierającą „ustalenia”. Takie ustalenia mogą być wprowadzane nie tylko poprzez 

konkretne nakazy i zakazy dotyczące zabytków, jak również jako wyznaczenie stref 

ochrony konserwatorskiej. Podstawę do ich wyznaczania stanowi art. 19 ust. 3 ustawy 

o ochronie zabytków wskazujący, że w planie miejscowym ustala się, w zależności od 

potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują 

określone ustalenia planu miejscowego ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 

celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Należy więc uznać, że 

strefy ochrony konserwatorskiej mieszczą się w formie ochrony zabytków, jaką są 

ustalenia w planie miejscowym.  

Prowadzi to w niektórych przypadkach do interpretacji, że to właśnie plan miejscowy 

określa „górną granicę” dopuszczalnej ingerencji w proces inwestycyjny przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 

dnia 26 czerwca 2013 r. II OSK 2736/12,  wskazał, że choć  nie oznacza to, że w decyzji 
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wydawanej na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków wojewódzki 

konserwator zabytków nie może odnieść się do sposobu i zakresu wykonania 

zamierzenia inwestycyjnego, ze względu na potrzeby i wymagania związane z 

wpisaniem przyszłej zabudowy w chronione wartości zabytkowego otoczenia 

zabudowy, to organ ten nie może jednak zanegować zabudowy na obszarze 

chronionym, skoro miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazu 

takiego wprost nie zawiera.  

Jak jednak zostanie wskazane w „Studiach przypadków” jest to pogląd odosobniony, 

gdyż w większości wypadków to właśnie Wojewódzki Konserwator Zabytków 

wskazywany jest jako ten organ administracji, który ma znaczną swobodę przy 

określaniu warunków procesu inwestycyjnego.  

 

Ostatnim elementem, który powinien być uwzględniany w planie miejscowym, jeżeli 

zachodzi taka potrzeba, są dobra kultur współczesnej. Jedynym aktem prawnym, 

który przewiduje ochronę dóbr kultury współczesnej, jest u.p.z.p. Zgodnie z art. 1 ust. 2 

u.p.z.p., jako wartości wysoko cenione w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia się je, niezależnie od wymagań ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Zgodnie z art. 3 pkt 10 tej 

ustawy, należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak 

pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków oraz 

założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie 

żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. 

Oznacza to, że zgodnie z prawem, jeżeli dany obiekt stanowi zabytek, nie może być 

uznany za dobro kultury współczesnej. Dobro kultury współczesnej wskutek upływu 

czasu może natomiast zostać zaliczone do zabytków.  

Przepisy zawierają jednak lukę, która w znacznej mierze osłabia ochronę dóbr kultury 

współczesnej. Jest ona dokonywana wyłącznie w ustaleniach planu miejscowego. 

Dopuszczalny zakres planu miejscowego nie daje jednak  możliwości określania 

sposobów ochrony wnętrz budynków (np. schody, poręcze, detale architektoniczne). 

 

 

Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego należy do źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego. Przy formułowaniu jego zapisów należy więc pamiętać, że nie 

powtarza się  w nim przepisów zawartych w innych ustawach i rozporządzeniach 

wykonawczych (np. zakazów z zakresu prawa wodnego, gospodarki odpadami). 

Ponadto jego mają być to normy prawne określające przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenu a nie obowiązki proceduralne (takie mogą wynikać tylko z 

powszechnie obowiązujących przepisów) –  a jak wskazuje praktyka wprowadzanie 

takich zapisów jest często wymagane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków 

dokonujących uzgodnienia projektu planu miejscowego.  

Zagadnienie to jest jednak jednoznacznie przesądzone tak w praktyce rozstrzygnięć 

nadzorczych wojewodów jak i orzecznictwie sądów administracyjnych: 
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Zamieszczenie w treści planu norm otwartych, odsyłających do odrębnych i nie 

przewidzianych przepisami prawa procedur, jest niedopuszczalne z punktu widzenia 

obowiązującego porządku prawnego i powoduje, iż zamieszczone w planie normy 

prawa materialnego stają się w ten sposób niedookreślone (wyrok NSA z dnia 16 

marca 2001 r., IV SA 385/99, wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2008 r. II SA/Kr 

224/2008). 

Organ uzgadniający nie może żądać wpisywania obowiązków analiz, monitoringu 

itp., także np. wykonania dodatkowych badań archeologicznych:  

Jeżeli kwestie związane ze współdziałaniem organów w administracyjnym procesie 

budowlanym związanym z zabytkiem zostały już kompleksowo uregulowane w ustawie 

Prawo budowlane, i w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to 

określenie tej materii w planie miejscowym w sposób odmienny należy pojmować jako 

modyfikację materii ustawowej (wyrok WSA we Wrocławiu z 01 grudnia 2011 r. II SA/Wr 

629/11).  

 

Wprowadzony postanowieniami planu miejscowego obowiązek nadzoru 

archeologicznego w odniesieniu do wszystkich prac ziemnych prowadzonych w 

granicach terenu objętego tym planem, stanowi przekroczenie kompetencji gminy 

wynikające z przepisów u.p.z.p. (wyrok NSA z dnia 01 marca 2018 r. II OSK 3148/17) 

 

Organy gminy, procedując i uchwalając plan miejscowy, muszą działać w ramach 

przyznanych prawem kompetencji. Oznacza to, że ustalenia planu miejscowego 

muszą mieścić się w zakresie określonym w art. 15 u.p.z.p, rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przywołanych 

przepisach ustawy o ochronie zabytków. 

 

Ustalenia planu miejscowego dzielą się przy tym na obligatoryjne  a więc elementy 

które muszą zostać zawarte, chyba że nie występują na danym terenie (na przykład 

linie zabudowy na obszarze  z zakazem zabudowy) oraz fakultatywne. Wprowadzenie 

ustaleń nie dopuszczonych przepisami stanowi naruszenia zasad sporządzania planu 

miejscowego i jeżeli ma istotny charakter może prowadzić do stwierdzenia jego 

nieważności.  

 

Podstawowe znaczenie ma art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p., zgodnie z którym w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Konkretne ustalenia służące ochronie 

zabytków to przede wszystkim: 

 określenie stref konserwatorskich (które muszą być precyzyjnie 

wydzielone) i wprowadzenie dla nich ustaleń w zakresie zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 

 określanie linii zabudowy (zarówno nieprzekraczalnych jak i 

umiejscowionych) 

 określanie wysokości i intensywności zabudowy; 
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 określanie kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów; 

 wprowadzanie ustaleń w zakresie powierzchni biologicznie czynnej i 

ochrony drzew. 

 

Jednym z istotnych elementów kształtowania przestrzeni zabytkowych są ustalenia 

dotyczące ogrodzeń i obiektów małej architektury. Należy pamiętać, że w obecnym 

stanie prawnym mogą być one określane wyłącznie w uchwale zawierającej zasady 

i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwale reklamowej). W planie 

miejscowym ustalenia takie mogą być zawarte tylko, jeżeli do sporządzania planu 

miejscowego przystąpiono do dnia 11 września 2015 r.  

 

Przy uchwalaniu planu miejscowego  gminy mają daleko posuniętą swobodę, mając 

tzw. władztwo planistyczne. Jest ono jednak ograniczona, jak już wskazano, 

dopuszczalnym zakresem planu miejscowego, przepisami odrębnymi oraz 

stanowiskiem organów uzgadniających.  

Władztwo planistyczne musi spełniać wymogi: 

 należytego ważenia interesów 

 proporcjonalności (wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) 

 równości wobec prawa 

W odniesieniu do ustaleń dotyczących zabytków sądy administracyjne dopuszczają 

daleko posuniętą ingerencję w prawo własności. W wyroku z dnia 24 października 

2014 r., II OSK 906/13 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał: 

„Zawsze w sytuacjach, gdy w procesie planistycznym wchodzą w grę sprzeczne 

interesy, interesy poszczególnych właścicieli nieruchomości, interes społeczny, 

gminny konieczne jest wyważenie tych interesów, a wnioski wysnute z wyważania tych 

interesów i motywy, które to doprowadziły do tych wniosków winny znaleźć 

odzwierciedlenie w procedurze planistycznej. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy plan 

miejscowy ma za zadanie chronić zabytki przed ich przekształceniem i dalszym ich 

przekształcaniem, w tym „przeciąć” możliwość przekształcania zabytków innych niż 

wpisane do rejestru zabytków, zanim na skutek przebudowy zostaną unicestwione.” 

Jednak takie ustalenia muszą zawsze znajdować oparcie w rzeczywistych potrzebach 

ochrony zabytków. 

W wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2016, II OSK 1287/14 sąd wskazał : 

„Z tych względów wprowadzeniu konkretnych zakazów zabudowy winno towarzyszyć 

zachowanie procedury planistycznej i przestrzeganie gwarancji ochrony praw 

podmiotowych. Pamiętać należy, że przyjęte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozwiązania prawne oparte są na 

zasadzie równowagi interesu ogólnopaństwowego, interesu gminy i interesu jednostki. 
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Brzmienie przepisów ustawy jednoznacznie wskazuje, że interes społeczny nie uzyskał 

prymatu pierwszeństwa w odniesieniu do interesu jednostki. Oznacza to obowiązek 

rozważnego wyważenia praw indywidualnych (interesów obywateli) i interesu 

społecznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kolizji interesu 

ogólnopaństwowego lub interesu gminy z interesem obywateli wynikającym np. z 

prawa własności nieruchomości gruntowych.” 

Oznacza to, że każdorazowo ustalenia dotyczące zabytków, nie wynikające wprost z 

przepisów odrębnych, muszą być przez organy gminy właściwie uzasadnione. Gmina 

musi również unikać arbitralnego i nierównego wobec różnych podmiotów 

wprowadzania takich ustaleń, na przykład różnych ustaleń dla sąsiadujących 

budynków o podobnej wartości zabytkowej. 

 

Możliwość kształtowania zasad zagospodarowania terenu z zasady oddziałuje na 

wykonywanie prawa własności. Własność, choć jest to prawo szczególnie chronione, 

nie jest prawem nieograniczonym. Ograniczenia prawa własności dopuszcza w 

pierwszym rzędzie Konstytucja RP. Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji własność może 

być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona 

istoty prawa własności. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie 

i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 

naruszać istoty wolności i praw. 

Jakkolwiek w art. 31 ust. 3 Konstytucji nie wymieniono jako przesłanki ograniczenia 

prawa własności - ochrony dóbr kultury czy zabytków ani innych wartości związanych 

z dostępem do szeroko rozumianej kultury to , jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w 

wyroku z dnia 8 października 2007 r., K 20/07, „należy przyjąć, że ograniczenia 

własności zabytków są dopuszczalne w celu ochrony szczególnej wolności innych 

osób, wymienionej w art. 73 Konstytucji, tj. wolności do korzystania z dóbr kultury. Aby 

ta wolność mogła być zrealizowana niezbędne są działania władz publicznych 

mające na celu ochronę zabytków. Podstawę tych działań stanowią przepisy ustawy 

o zabytkach”. 

Ponadto Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2008 r. K 46/07 stanął na 

stanowisku, w którego świetle „wartości wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ład przestrzenny, walory 

architektoniczne i krajobrazowe, wymogi ochrony środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz zdrowia i bezpieczeństwa, a także walory ekonomiczne 

przestrzeni, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby interesu 

publicznego) stanowią ustawowe odniesienie (uszczegółowienie) wartości 

wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji”. 
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Ograniczenie wynikające z ustaleń dotyczących ochrony zabytków a zawartych w 

planie miejscowym: 

- musi znajdować oparcie w prawie (dopuszczalnym zakresie planu 

miejscowego) – np. nie można regulować zabudowy wnętrz; 

- musi być uzasadnione (przede wszystkim poprzez wykazanie wartości 

zabytkowej); 

- musi być proporcjonalne, nie nadmierne do założonego celu; 

- nie może wyzuwać z własności (np. nakaz udostępniania zabytkowego 

ogrodu) – takie ustalenia dopuszczalne są wyłącznie, jeżeli możliwe jest 

wywłaszczenie  (cel publiczny) 

 

W toku prac planistycznych kluczowe staje się więc gromadzenie materiałów i 

dowodów uzasadniających przyjęte ustalenia. Jak wskazano w wyroku  Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2010 r., II OSK 305/10: skoro ingerencja 

planistyczna gminy jest wyjątkiem od zasady nienaruszalności własności gruntu, więc 

każde wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dodatkowym granic wykonywania prawa własności musi być adekwatnie 

szczegółowo, profesjonalnie i wiarygodnie uzasadnione. 

 

W tym zakresie należy rekomendować konieczność zgromadzenia  dokumentacji na 

etapie sporządzania planu miejscowego oraz wykorzystanie: 

- programu ochrony zabytków, istniejących form ochrony zabytków, 

ewidencji zabytków;  

- wytycznych konserwatorskich; 

- stanowiska WKZ jako organu uzgadniającego; 

- materiałów z partycypacji społecznej – jak wnioski, uwagi, protokół z 

dyskusji publicznej; 

- strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –  a zwłaszcza prognozy 

oddziaływania na środowisko. 
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Procedura sporządzania 

planu miejscowego a 

ochrona zabytków 

 

 

W procedurze sporządzania planu miejscowego jednym z organów 

współdziałających jest Wojewódzki Konserwator Zabytków. O przystąpieniu do 

sporządzania projektu planu miejscowego organ wykonawczy gminy zawiadamia na 

piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium (a 

więc również Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Organ ten ma prawo złożyć, 

we wskazanym terminie wnioski do projektu planu. Wnioski mają szerszy zakres niż 

uzgodnienia – które muszą być dokonywane ściśle w ramach właściwości organu. 

Wnioski nie są wiążące dla organu sporządzającego projekt aktu planistycznego, 

jednak pozwalają organom gminy już na wczesnym etapie procedury właściwie 

uwzględnić wymogi ochrony zabytków, tak aby uniknąć konieczności korekt planu na 

etapie uzgodnienia. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia projektu planu miejscowego w zakresie 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 17 pkt 6 lit. b tiret ósmy 

u.p.z.p.). Jest to stosunkowo szeroka kompetencja,  gdyż przez „zabudowę” należy 

rozumieć nie tylko budynki ale również pozostałe obiekty budowlane (budowle i 

obiekty małej architektury). „Zagospodarowanie terenu” oznacza ukształtowanie 

jego powierzchni, ukształtowanie zieleni, rozmieszczenie powierzchni utwardzonych. 

Prowadzi to do wniosku, że co do zasady, uprawnienie do uzgadniania projektu planu 

miejscowego przez wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków nie obejmuje 

funkcji terenu (na przykład czy ma być to funkcja mieszkaniowa czy też usługowa). 

W u.p.z.p. przewidziane zostały również szczegółowe regulacje proceduralne 

dotyczące uzgadniania przez właściwe organy projektu planów miejscowych. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. wskazane organy w zakresie swojej właściwości 

rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, projekt planu 

miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, jednak przepisy te stosuje się odpowiednio  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień albo 

przedstawienia opinii przez organy, właściwe organy, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Organ uzgadniający albo opiniujący 
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może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 30 

dni na przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia. Nieprzedstawienie 

stanowiska lub warunków w powyższym uważa się za równoznaczne odpowiednio z 

uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu. 

Oznacza to, że w przedmiocie uzgadniania projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wprowadzono instytucję tzw. „milczącej zgody”. 

Podkreślenia wymaga, że wymóg przedstawienia projektu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko dotyczy wszystkich organów, a nie tylko organów 

inspekcji sanitarnej i regionalnego dyrektora środowiska (sądy administracyjne wprost 

wskazały na konieczność przedstawienia prognozy Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków: por. wyrok NSA: z dnia 20 maja 2011 r., II OSK 458/11 oraz z dnia 8 listopada 

2012 r., II OSK 1645/12). Jest to ważne dla organów ochrony zabytków, gdyż w 

prognozie oddziaływania na środowisko określa się między innymi wpływ 

planowanego zagospodarowania terenu na zabytki i krajobraz. Brak dołączenia 

prognozy oddziaływania na środowisko oznacza, że nie biegnie termin do 

uzgodnienia i nie można zastosować domniemania „milczącej zgody”, gdyż będzie 

to stanowiło o naruszeniu procedury.  

Uzgodnienia są dokonywane w trybie art. 106 K.P.A., w szczególności wydawane są w 

formie postanowienia. Uzgodnienie, zobowiązuje organ opracowujący projekt planu 

miejscowego do jego uwzględnienia. Jeżeli organ gminy nie zgadza się ze 

stanowiskiem uzgadniającym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, może wnieść 

na nie zażalenie. Nie może jednak pominąć warunków wskazanych w postanowieniu 

odmawiającym uzgodnienia, gdyż będzie to istotne naruszenie procedury. Należy 

również pamiętać, że jeżeli wskutek uwzględnienia stanowiska innych organów 

opiniujących lub uzgadniających lub też wskutek uwzględnienia uwag złożonych do 

projektu planu jego treść ulegnie zmianom wpływającym na ochronę zabytków – 

projekt powinien być ponownie przedstawiony do uzgodnienia Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Zabytków.  

Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasadnionych przypadkach wystąpić 

do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o zmianę tego terminu, wskazując 

termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia. 

Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków w powyższym termonie również uważa 

się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu. 

Uzgodnienia są dokonywane w trybie art. 106 K.P.A., w szczególności wydawane są 

w formie postanowienia. Zgodnie z art. 124 § 1 K.P.A. postanowienie powinno 

zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, 

oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, 

powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na 

nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, 
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jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno 

być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W świetle art. 124 § 2 K.P.A. 

postanowienie uzgadniające projekt planu 4miejscowego powinno także zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne, jako że służy na nie zażalenie lub skarga do sądu 

administracyjnego. 

Dodatkowy wymóg co do treści postanowienia odmawiającego uzgodnienia 

wprowadza art. 24 ust. 2 u.pz.p. wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za 

uzgodniony projekt studium albo projekt planu miejscowego w przypadku, w którym 

organy uzgadniające nie określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić. 

Przedstawienie warunków uzgodnienia wymaga przywołania podstawy prawnej do 

ich żądania. 

Oznacza to, że prawidłowa odmowa uzgodnienia powinna przybrać postać 

postanowienia wyraźnie wskazującego na odmowę uzgodnienia przedstawionego 

projektu, ze wskazaniem warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić. 

Nieprawidłowe jest zajmowanie stanowiska w formie „pisma urzędniczego”, jak 

również „uzgodnienie z zastrzeżeniami”. Nie jest również dopuszczalne „częściowe” 

uzgodnienie – nawet w przypadku niewielkich ale istotnych warunków odmowa 

uzgodnienia dotyczyć powinna całego projektu dokumentu. 

Zgodnie z art. 28 u.p.z.p. istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie 

właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w 

całości lub części. Jak wskazano wyżej, wprowadzenie tego rodzaju zapisów jest 

naruszeniem zasad sporządzania planu, powoduje więc stwierdzenie nieważności 

planu. Dla wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały organu jednostki samorządu 

terytorialnego konieczne jest więc wykazanie naruszenia prawa o charakterze 

kwalifikowanym. Ocena taka zostaje dokonana przez wojewodę jako organ nadzoru 

lub sąd administracyjny. 

Sankcja w postaci stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie planu 

może zarówno odnosić się do poszczególnych jego ustaleń jak też większej części lub 

do całości planu. Jeżeli jednak z analizy planu miejscowego, wynika że wprowadzone, 

niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej, jak również w ogóle nie przewidziane 

przepisami odrębnymi zapisy są warunkiem sine qua non zamieszczenia w planie 

określonych ustaleń (np. dopuszczenia zabudowy na terenach o bardzo wysokich lub 

nie do końca zidentyfikowanych walorach kulturowych, co wynikać może ze studium 

uwarunkować lub oceny oddziaływania na środowisko), jak również w ogóle 

dopuszczenia przeznaczenia lub zasad zagospodarowania terenu, to wówczas 

nieważność może być stwierdzona w odniesieniu do całego planu. Dopiero bowiem 

łączne spełnienie wymogów przewidzianych w planie odpowiadałoby celowi, dla 

jakiego został uchwalony – a więc właściwego regulowania przeznaczenia terenów 

a w konsekwencji również określenia dopuszczalnych granic wykonywania prawa 

                                                           
4 Z. Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Warszawa 

2015 s. 185. 
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własności a także uwzględniania w planie miejscowym określonych wartości, takich 

jak ład przestrzenny, wartości przyrodnicze czy zabytki. Skoro zatem jedna z przesłanek 

składających się na taką normę jest wadliwa, wadliwość dotyczy całej normy.  

Sytuacja taka podważa bowiem normatywną spójność i kompletność ustaleń wobec 

terenu objętego planem miejscowym (por: wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 

2008 r. IV SA/Wa 1/2008). 

Instrumentem umożliwiającym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

planów miejscowych jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, 

przewidziana w art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471). 

Jest to procedura, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na 

środowisko. Jednym z elementów uwzględnianych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt e) powołanej ustawy są zabytki. Jest to 

odzwierciedleniem zakresu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

przewidzianej w prawie unijnym, zgodnie z którym należy określić potencjalny 

znaczący wpływ przyjmowanego planu lub programu  również w odniesieniu do 

dziedzictwa kulturowego, obejmującego dziedzictwo architektoniczne i 

archeologiczne oraz krajobrazu. Na gruncie obecnych regulacji prawnych 

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko powinna  być więc wykorzystana 

jako instrument obejmujący szeroko rozumiane zagadnienia ochrony środowiska, w 

tym przyrodniczego i kulturowego a także zagadnienia dotyczące zabytków. Praktyka 

pokazuje jednak, że zagadnienia te zwykle są marginalizowane, co wynika również z 

faktu, że Wojewódzki Konserwator Zabytków nie jest organem współdziałającym w tek 

procedurze (choć, jak wskazano, w celu uzgodnienia projektu planu należy mu 

przestawić również prognozę oddziaływania na środowisko). 
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Studia przypadków  

 

Zaprezentowane wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 

obrazują omawiane w minipodręczniku zagadnienia na przykładach.  

Należy jednak poczynić następujące zastrzeżenia: 

1) z uwagi na wymaganą ochronę danych osobowych i anonimizację orzeczeń 

nie jest możliwe odniesienie omawianych casusów to konkretnych obiektów, w 

szczególności poprzez zamieszczanie zdjęć obrazujących zagadnienie 

2) należy pamiętać, że w polskim systemie prawa nie obowiązuje „prawo 

precedensu”. Oznacza to, że w podobnej sprawie sąd może wydać inne 

rozstrzygnięcie. Tym niemniej, z uwagi na częste  stosowanie przez sądy 

administracyjne interpretacji uwzględniającej :utartą linie orzeczniczą” wyroki 

te mają istotny walor wyjaśniający przepisy. 

 

Dopuszczalność wprowadzania w planie miejscowym ograniczeń dla zabytków nie 

wpisanych do ewidencji zabytków. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 2 kwietnia 2019 r. II OSK 2016/18 

 

 

Okoliczność, że w dacie uchwalenia Planu przedmiotowy budynek nie był wpisany 

do gminnej ewidencji zabytków (ustanowionej na mocy zarządzenia nr (...) 

Prezydenta m.st. Warszawy) – nie była przeszkodą do objęcia tego budynku ochroną 

konserwatorską w planie miejscowym, mimo braku jego wskazania przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie art. 145 u.o.z. 

 

W skardze właściciel budynku zaskarżył ustalenia planu miejscowego. Dla  tego 

budynku - zabytku wskazanego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków  określono 

zasady kształtowania zabudowy na przedmiotowym terenie: 

1) zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem; 

2) zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej 

zabudowy; 

3) zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów chronionych planem; 

4) dopuszcza się wymianę obiektów na obiekty o tych samych gabarytach i 

nawiązujących architekturą do charakteru istniejącej zabudowy - do cech 

funkcjonalizmu; 

oraz określono szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną: 
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1) zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych 

planem; 

2) zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad, 

charakteru i materiału stolarki okiennej i drzwiowej itp. 

Skarżący wskazywał, że są to ograniczenia nadmierne i nieuzasadnione.  

 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał 

Nie było sporne w sprawie, że budynek skarżącego jest segmentem zabudowy 

szeregowej, powstałej pod koniec lat 20. XX wieku w ramach Kolonii Słońce, 

zrealizowanej wg projektu znanego polskiego architekta, profesora Politechniki 

Warszawskiej B. Pniewskiego. Przyjęty w uzasadnieniu wyroku stan faktyczny pozwalał 

niewątpliwie na zakwalifikowanie budynku skarżącego wraz z pozostałymi 

segmentami zabudowy szeregowej – jako zabytku, zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 w zw. z art. 

6 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.o.z., a w konsekwencji zastosowanie w planie ochrony 

przewidzianej w art. 7 pkt 4 u.o.z. w zw. z art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p. 

wprowadzone zostały nakazy i zakazy adekwatne do historycznych, 

architektonicznych i urbanistycznych wartości zespołów zabudowy szeregowej, 

kwestionowany zaś przez skarżącego zakaz rozbudowy i nadbudowy 

przedmiotowego budynku był niezbędny dla realizacji celu ustanowionej w planie 

ochrony. 

 

 

Dopuszczalność wprowadzania w planie miejscowym ograniczeń dla zabytków nie 

wpisanych do ewidencji zabytków.  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2019 r II OSK 3112/18 

Należy zaakcentować, że wymogi, które powinien spełnić inwestor prowadzący 

roboty budowlane przy zabytku lub też w otoczeniu zabytku, zostały szczegółowo 

określone w Prawie budowlanym oraz w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – zwłaszcza w art. 36 u.o.z. Szerokie kompetencje wojewódzkiego 

konserwatora zabytków z zakresu reglamentacji prawno-budowlanej niewątpliwie w 

sposób znaczący wpływają na ochronę zabytków w związku z działaniami 

inwestycyjnymi. Dlatego w niniejszej sprawie należało założyć, że działania 

właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podejmowane w ramach 

ochrony zabytków rejestrowych będą wystarczające, a przede wszystkim pozwolą na 

zindywidualizowane określenie warunków robót budowlanych planowanych przez 

właściciela przedmiotowej nieruchomości. 

 

W odróżnieniu od poprzedniego przypadku w tym przypadku nieruchomość była 

wpisana do rejestru zabytków. Był to ten sam plan miejscowy, który dla tego terenu 

przewidywał zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz 

wprowadzał ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej oraz ustala strefę krajobrazu kulturowego K-ZK, , w której 

ustalono "zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków". 
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Naczelny Sąd Administracyjny zajął następujące stanowisko: 

forma ochrony zabytków, polegająca na wpisie obiektu do rejestru zabytków stanowi 

najwyższy reżim ochrony przewidziany ustawą o ochronie zabytków. Oczywiście 

okoliczność ta co do zasady nie wyklucza zastosowania co do konkretnych zabytków 

dodatkowych ustaleń ochronnych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, lecz musi być to podyktowane względami wskazującymi na 

niezbędność takich rozwiązań z punktu widzenia potrzeb ochrony zabytków i 

wymagań związanych z ustalaniem zasad zagospodarowania i zabudowy 

oznaczonego terenu. 

W niniejszej sprawie Rada Miasta nie przedstawiła argumentacji potwierdzającej 

potrzebę zastosowania wobec przedmiotowej nieruchomości dalej idącej ochrony niż 

to wynika z wpisu do rejestru zabytków. 

 

Wskazane powyżej sprawy wskazują, że właśnie w odniesieniu do zabytków nie 

wpisanych do rejestru zabytków a nawet nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

to właśnie plan miejscowy ma pełnić funkcję ochronną. Natomiast w przypadku 

zabytków rejestrowych zasadniczo kompetencję do określania dopuszczalnych zasad 

kształtowania zabudowy ma Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wprowadzanie 

przez radę gminy rygorystycznych ograniczeń musi być w takim przypadku szczególnie 

szczegółowo wykazane.  

 

Określanie linii zabudowy dla obiektów zabytkowych - Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 

LEX-I.4131.47.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. 

 

Wojewoda zakwestionował że w planie miejscowym ustalono zakaz nadbudowy, 

rozbudowy, zmian bryły oraz zakaz realizacji nowej zabudowy na terenie – a określono 

jego zasięg liniami zabudowy nieprzekraczalnymi a nie obowiązującymi oraz określono 

wskaźniki dla „istniejącej zabudowy” – co byłoby dopuszczane tylko w razie 

odbudowy w przypadku zdarzeń losowych (jak powódź). 

 

Oznacza to, że w przypadku dążenia do nie naruszania bryły budynku szczególnie 

ważne jest aby określić linie zabudowy jako obowiązujące (umiejscowione), gdyż 

ustalenia linii nieprzekraczalnych umożliwia prowadzenie „ruchu budowlanego”. Linie 

zabudowy i parametry bryły budynku są jednym z podstawowych elementów 

kształtowania zabytkowej zabudowy. 

 

 

Znaczenie ogrodu jako otoczenia zabytku oraz wpływ zniszczenia zabytku na 

ustalenia planu miejscowego  

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06 grudnia 2016 r. II OSK 590/15 i z 

dnia  25 kwietnia 2018 II OSK 2382/17 

 

Właściciele zaskarżyli ustalenia dla ich nieruchomości, wskazując na nadmierną 

ingerencję w prawo własności. W planie ustalono następujące zasady zachowania i 
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ochrony budynków i obiektów wpisanych do ewidencji Konserwatora Zabytków 

(starej) , w tym willi podmiejskiej z ogrodem:  

1) ustala się ochronę brył budynków, 

2) zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, 

3) ustala się ochronę proporcji okien i drzwi z pierwotną drewnianą stolarką i jej 

podziałem oraz ochronę zachowanych balkonów, 

4) ustala się ochronę otaczających budynków i ogrodów, jako integralnych części 

zespołów zabudowy, 

5) ustala się ochronę najbliższego otoczenia obiektów poprzez nie wprowadzanie na 

ich przylegających terenach wysokiej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi, 

6) dopuszcza się zmianę przeznaczenia budowników i lokali, z uwzględnieniem 

przeznaczenia terenów określonego w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów. 

 

Co istotne, plan miejscowy dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z 

nieruchomością skarżących ustalił takie parametry zabudowy i wskaźniki, które 

zezwalają ich właścicielom na realizację obiektów o znacznie większych gabarytach 

i bryłach. 

 

Była to nieruchomość zabudowana willą w stylu dworkowym, otoczoną ogrodem, 

przy czym zarówno budynek jak i ogród były w znacznym stopniu zniszczone, co 

również podnosili skarżący.  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawę wskazał, że nie 

jest zatem, w ocenie Sądu, uprawnione twierdzenie, że otoczenie obiektu może być 

chronione tylko poprzez ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej. W przeciwnym 

razie zbędny byłby przepis art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków, zaliczający do 

form ochrony zabytków ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Ochronie prawnej podlegają zabytki wpisane do rejestru zabytków - 

art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków, a obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków 

takiej ochronie podlega zaś, m.in. jeżeli zostanie uwzględniony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego (w przypadku nieuchwalenia planu istnieją inne 

formy ochrony). 

Skoro brak jest wyznaczenia form ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, to ustalenie wskaźników zabudowy ograniczających prawo 

zabudowy ze względu na ochronę obiektu nie może być postrzegane jako 

pozaprawne działanie gminy. 

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 06 grudnia 2016 r. II OSK 590/15 wskazał 

jednak, że ani w odpowiedzi na skargę, ani w aktach sprawy nie ma jakiejkolwiek 

argumentacji, co więcej nie ma jakiejkolwiek dokumentacji (opracowań, uzgodnień 

z konserwatorem itp.) pozwalającej przyjąć, że w odniesieniu do całej nieruchomości 

skarżących składającej się z kilku działek geodezyjnych konieczne było 

wprowadzenie takiego ograniczenia, które w konsekwencji skutkowało faktycznym 
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zakazem zabudowy pozostałej części nieruchomości skarżących. Nie ma 

jakichkolwiek wskazań umożliwiających przyjęcie, że w istocie cała nieruchomość 

wyodrębniona na rysunku planu jako jednostka planistyczna H3.9U-HB/MN, a nie 

przykładowo tylko pewna jej część, wymaga wyłączenia z zabudowy z uwagi na 

ochronę widoku bądź ochronę otoczenia obiektu zabytkowego. Nie wiadomo czy w 

rzeczywistości wokół Dworku znajduje się jakikolwiek ogród i w jakim rozmiarze. 

Wszystkie te kwestie wymagały szczegółowego wyjaśnienia przez Sąd I instancji w 

kontekście postawionych w skardze i dalszych pismach skarżących zarzutów 

przekroczenia granic władztwa planistycznego i naruszenia przez organ planistyczny 

konstytucyjnych zasad równości i proporcjonalności. Ciężar wykazania zasadności 

wprowadzenia ograniczenia w wykonywaniu prawa własności w odniesieniu do 

całości nieruchomości skarżących co do zasady obciążał gminę. Prawidłowo Sąd I 

instancji dostrzegł, że sytuacja skarżących nie jest analogiczna jak właścicieli 

nieruchomości sąsiednich, tym niemniej rozmiar działek skarżących w stosunku do 

usytuowanego na nich zabytkowego obiektu przy gołosłowności twierdzeń Rady na 

temat otaczającego zabytek cennego parku wymagała bezwzględnego wyjaśnienia 

w kontekście podniesionych w skardze zarzutów. 

 

WSA w Warszawie przy ponownym rozpoznaniu sprawy ustalił, że: w odniesieniu do 

całej nieruchomości skarżących, składającej się z kilku działek geodezyjnych, 

konieczne było wprowadzenie przytoczonych wyżej ograniczeń. Bez wątpienia te 

wskazania umożliwiały przyjęcie, że w istocie cała nieruchomość wyodrębniona na 

rysunku planu jako jednostka planistyczna [...], a nie przykładowo tylko pewna jej 

część, wymaga wyłączenia z zabudowy z uwagi na ochronę widoku i ochronę 

otoczenia obiektu zabytkowego. Słusznie też organ, odnosząc się do materiału 

przedłożonego przez skarżących w toku postępowania sądowo-administracyjnego 

zauważył, że zdjęcia przedstawione przez skarżących, koncentrują się wyłącznie na 

złym stanie technicznym budynku, dają zafałszowany obraz wyglądu domu i ogrodu 

jako otoczenia. Nadto przyznał, że budynek uległ zniszczeniu, co też wynika z Karty 

ewidencyjnej, ale też widać, że nie jest utrzymywany w należytym stanie technicznym, 

zaś zaniechanie należytych działań ze strony właścicieli nie jest przesłanką zniesienia 

obowiązku działań ochronnych podejmowanych m. in. przez organy gminy w planie 

miejscowym.  

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 II OSK 2382/17 utrzymał 

wyrok WSA w Warszawie wskazując że: tym samym za zabytek może zostać uznany 

nie tylko budynek, ale także otaczający go teren, jeżeli łącznie posiadają cechy 

określone w art. 3 pkt 1 powołanej ustawy. W powołanym już wyroku z dnia 6 grudnia 

2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny co do zasady przesądził, że otaczający 

dworek park/ogród może być przedmiotem ochrony z punktu widzenia dziedzictwa 

kulturowego i walorów przyrodniczych, czy też jako zapewnienie widoku na zabytkowy 

obiekt i w tym zakresie nakazał uzupełnić postępowanie, celem udzielenia 

odpowiedzi czy park/ogród należy objąć jedną z tych form ochrony, jeżeli tak to którą 

i na jakim obszarze. Zasadnie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, w oparciu o 

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, że celem wprowadzonych ustaleń 
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planistycznych ograniczających możliwość zabudowy działek stanowiących 

własność skarżących była konieczność objęcia ochroną otoczenia nie tylko w celu 

zapewnienia widoku na zabytkowy dworek, ale i cennego również z punktu widzenia 

dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych ogrodu otaczającego zabytek. 

Zarówno dworek i otaczający go ogród stanowią jedną całość urbanistyczną.  

 

W art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków ustawodawca zawarł natomiast 

postanowienia dotyczące możliwości (w zależności od potrzeb) zamieszczenia m.in. 

w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalenia strefy 

ochrony konserwatorskiej obejmującej obszary , na których obowiązują określone 

ustalenia planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących 

się na tym obszarze zabytków. Z brzmienia z tych przepisów wynika, że organ 

uchwalający plan miejscowy może objąć stosowną ochroną obszar, na którym 

znajdują się zabytki poprzez wprowadzenie określonych ograniczeń zakazów i 

nakazów, a nie tylko same zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie 

zabytków. Nie jest wymagane, aby ustanowiona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego strefa ochrony konserwatorskiej uprzednio 

stanowiła jedną z form zabytków określonych w art. 6 ustawy o ochronie zabytków pkt 

1, 2 lub 3, czy też była wpisana do gminnego rejestru zabytków.  

 

Przywołany kazus pozwala na następujące wnioski: 

 kluczowe znaczenia przy ocenie dopuszczalności wprowadzonych ograniczeń 

ma  wykazanie ich zasadności 

 wprowadzanie ograniczeń dla zabytków nie jest uzależnione od uprzedniego 

wpisania ich do rejestru zabytków albo ujęcia w ewidencji zabytków 

 stan zachowania zabytku nie warunkuje dopuszczalności wprowadzanych 

ograniczeń 
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