
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 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)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) rodzaje i wzory ksiàg rejestru zabytków; 

2) sposób post´powania przy dokonywaniu wpisów,
skreÊleƒ i przeniesieƒ w tych ksi´gach; 

3) podstawowe dane, jakie powinny znaleêç si´
w karcie ewidencyjnej i karcie adresowej zabytku
oraz w karcie informacyjnej zabytku skradzionego
lub wywiezionego za granic´ niezgodnie z pra-
wem; 

4) przes∏anki, od których spe∏nienia jest uzale˝nione
w∏àczenie kart ewidencyjnych i adresowych do
ewidencji, a tak˝e ich wy∏àczenie z tych ewidencji; 

5) sposób gromadzenia zbioru dokumentów dla za-
bytków obj´tych wojewódzkà ewidencjà zabyt-
ków.

§ 2. 1. Rejestr zabytków znajdujàcych si´ na tere-
nie województwa, zwany dalej „rejestrem”, jest pro-
wadzony w formie ksiàg, o wymiarach 46 na 30 cm,
posiadajàcych 200 kart z wydrukowanym kolejnym
numerem strony, oznaczonych literami:

1) „A” — dla zabytków nieruchomych;

2) „B” — dla zabytków ruchomych;

3) „C” — dla zabytków archeologicznych.

2. Wzory ksiàg, o których mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Dla ka˝dej ksi´gi prowadzi si´ alfabetyczny sko-
rowidz miejscowoÊci z wykazem zabytków znajdujà-
cych si´ na ich terenie.

§ 3. 1. Ksi´ga zawiera nast´pujàce rubryki:

1) numer rejestru; 

2) wpis do rejestru;

3) przedmiot ochrony;

4) zakres ochrony;

5) miejsce po∏o˝enia lub przechowywania zabytku; 

6) numer ksi´gi wieczystej — dla zabytków nierucho-
mych i archeologicznych;

7) numer katastru nieruchomoÊci — dla zabytków
nieruchomych i archeologicznych;

8) w∏aÊciciel zabytku; 

9) posiadacz zabytku;

10) skreÊlenie z rejestru;

11) uwagi.

2. W ksi´dze nale˝y czarnym atramentem wpisaç
w rubrykach: 

1) numer rejestru — numer kolejny pozycji w ksi´dze
rejestru, pod którà wpisany jest zabytek; 

2) wpis do rejestru — oznaczenie organu, który wyda∏
decyzj´ w post´powaniu o wpisanie do rejestru,
dat´ wydania decyzji i jej numer; 

3) przedmiot ochrony — rodzaj zabytku, okreÊlenie
otoczenia zabytku lub nazw´ zabytku;

4) zakres ochrony — treÊç rozstrzygni´cia zawartego
w decyzji; 

5) miejsce po∏o˝enia lub przechowywania zabytku —
adres miejsca po∏o˝enia lub przechowywania za-
bytku, z podaniem nazwy miejscowoÊci, nazwy
ulicy i numeru posesji, oraz nazwy gminy i powia-
tu;

6) numer ksi´gi wieczystej — numer ksi´gi wieczy-
stej, o ile ksi´ga taka zosta∏a za∏o˝ona; 

7) numer katastru nieruchomoÊci — nazw´ w∏asnà
jednostki ewidencyjnej oraz jej identyfikator w kra-
jowym rejestrze urz´dowym podzia∏u terytorialne-
go kraju, nazw´ obr´bu lub jego numer oraz nu-
mer dzia∏ki;

8) w∏aÊciciel zabytku — imi´, nazwisko i adres osoby
fizycznej lub nazw´ i adres siedziby osoby prawnej
b´dàcej w∏aÊcicielem zabytku bàdê u˝ytkownikiem
wieczystym gruntu w dniu, w którym decyzja
o wpisie do rejestru zabytków sta∏a si´ ostateczna,
a w przypadku wspó∏w∏asnoÊci dane wszystkich
wspó∏w∏aÊcicieli; w razie zmiany danych w∏aÊci-
ciela, wspó∏w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczyste-
go — w rubryce umieszcza si´ adnotacj´ odsy∏ajà-
cà do zbioru dokumentów;

Dziennik Ustaw Nr 124 — 8769 — Poz. 1305

1305

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 14 maja 2004 r. 

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granic´ niezgodnie z prawem

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).



9) posiadacz zabytku — imi´, nazwisko i adres osoby
fizycznej lub nazw´ i adres siedziby osoby praw-
nej b´dàcej posiadaczem zabytku w dniu, w któ-
rym decyzja o wpisie do rejestru zabytków sta∏a
si´ ostateczna; w razie zmiany danych posiadacza
— w rubryce umieszcza si´ adnotacj´ odsy∏ajàcà
do zbioru dokumentów; 

10) skreÊlenie z rejestru — oznaczenie organu, dat´
i numer decyzji o skreÊleniu zabytku z rejestru;

11) uwagi — inne dane dotyczàce zabytku, w tym in-
formacje o przeniesieniu wpisu z poprzedniej
ksi´gi.

3. Poszczególne wpisy w ksi´dze oddziela si´ po-
ziomà linià przechodzàcà przez wszystkie rubryki, wy-
konanà czarnym atramentem.

§ 4. 1. Wojewódzki konserwator zabytków dokonu-
je wpisu w ksi´dze, je˝eli decyzja o wpisie zabytku do
rejestru sta∏a si´ ostateczna.

2. Niezale˝nie od dor´czenia stronom post´powa-
nia decyzji i pouczenia o skutkach wpisu do rejestru,
wojewódzki konserwator zabytków przesy∏a potwier-
dzonà kopi´ decyzji o wpisie zabytku do rejestru do
Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
oraz w∏aÊciwemu, ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
zabytku, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta), w przypadku gdy gmina nie jest stronà tego po-
st´powania.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
decyzji o skreÊleniu zabytku z rejestru. 

§ 5. 1. SkreÊlenie zabytku z rejestru odnotowuje si´
w ksi´dze w rubryce „skreÊlenie z rejestru”, a nast´p-
nie ca∏y wpis przekreÊla si´ linià biegnàcà od lewego
górnego naro˝nika rubryki „numer rejestru” do pra-
wego, dolnego naro˝nika rubryki „skreÊlenie z reje-
stru”, wykonanà czerwonym atramentem.

2. W przypadku gdy w ksi´dze dokonano omy∏ko-
wego wpisu lub post´powanie w sprawie wpisu do re-
jestru zosta∏o umorzone na skutek uchylenia lub
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji przez w∏aÊciwy or-
gan lub na podstawie orzeczenia sàdu, ca∏y wpis prze-
kreÊla si´ linià biegnàcà od lewego górnego naro˝nika
rubryki „numer rejestru” do prawego, dolnego naro˝-
nika rubryki „skreÊlenie z rejestru”, wykonanà zielo-
nym atramentem.

§ 6. Je˝eli dokonano skreÊlenia z rejestru cz´Êci za-
bytku, w rubryce „zakres ochrony”, niebieskim atra-
mentem, odnotowuje si´ przedmiot skreÊlenia wraz
z podaniem oznaczenia organu, daty i numeru decyzji
o tym skreÊleniu. 

§ 7. 1. Je˝eli zabytek ruchomy zosta∏ przeniesiony
na sta∏e do innego województwa, informacje, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 2, wpisuje si´ do w∏aÊciwej ksi´-
gi w województwie, w którym znajduje si´ obecne
miejsce przechowywania zabytku.

2. Przeniesienie na sta∏e zabytku ruchomego do in-
nego województwa odnotowuje si´ w ksi´dze, w któ-
rej zabytek by∏ uprzednio wpisany w rubryce „miejsce
po∏o˝enia lub przechowywania zabytku”. 

3. Je˝eli zabytek ruchomy zosta∏ przeniesiony cza-
sowo do innego województwa, wojewódzki konser-
wator zabytków czyni odpowiednià wzmiank´ w ksi´-
dze, w której zabytek jest wpisany w rubryce „miejsce
po∏o˝enia lub przechowywania zabytku”.

§ 8. 1. Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szcze-
gólnoÊci dane umo˝liwiajàce okreÊlenie zabytku, jego
miejsce po∏o˝enia lub przechowywania, zwi´z∏y opis
cech i wartoÊci kulturowych oraz wskazanie w∏aÊcicie-
la i posiadacza zabytku. 

2. Karta ewidencyjna zabytku ruchomego, oprócz
danych okreÊlonych w ust. 1, powinna ponadto zawie-
raç dokumentacj´ fotograficznà zabytku.

3. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, nie-
b´dàcego zabytkiem archeologicznym, oprócz danych
okreÊlonych w ust. 1, powinna ponadto zawieraç wy-
cinek mapy z zaznaczonym zabytkiem, plan najbli˝sze-
go otoczenia zabytku oraz dokumentacj´ pomiarowà
zabytku.

4. Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego,
oprócz danych okreÊlonych w ust. 1, powinna ponad-
to zawieraç wycinek mapy w skali 1:25 000 z zaznaczo-
nym hipotetycznym zasi´giem zabytku archeologicz-
nego oraz wskazanie god∏a i numeru arkusza mapy.

5. Kart´ ewidencyjnà zabytku sporzàdza si´ co naj-
mniej w 2 egzemplarzach, z których jeden w∏àczany
jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a drugi do
krajowej ewidencji zabytków.

§ 9. Wojewódzki konserwator zabytków w∏àcza
kart´ ewidencyjnà zabytku do wojewódzkiej ewidencji
zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie
ewidencyjnej zabytku sà wyczerpujàce i zgodne ze sta-
nem faktycznym, a tak˝e czy dokumentacja fotogra-
ficzna zabytku umo˝liwia jego identyfikacj´. 

§ 10. 1. W zbiorze dokumentów zabytku wpisane-
go do rejestru ka˝dy dokument oznacza si´ odpowied-
nim numerem rejestru. 

2. Zbiór dokumentów zabytku zawiera w szczegól-
noÊci jego dokumentacj´ prawnà, finansowà, konser-
watorskà, historycznà, ikonograficznà i inwentaryza-
cyjnà.

3. Je˝eli wojewódzki konserwator zabytków gro-
madzi oddzielnie dokumentacj´ konserwatorskà, hi-
storycznà, ikonograficznà lub inwentaryzacyjnà,
w zbiorze dokumentów zabytku umieszcza si´ adnota-
cj´ informujàcà o tym fakcie. 

§ 11. O w∏àczeniu zabytku nieruchomego do woje-
wódzkiej ewidencji zabytków wojewódzki konserwa-
tor zabytków zawiadamia w∏aÊciwà gmin´, w celu uj´-
cia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków. 
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§ 12. 1. Karta adresowa zabytku zawiera w szcze-
gólnoÊci wskazanie rodzaju zabytku, jego nazw´
i miejsce po∏o˝enia, z podaniem miejscowoÊci, nazwy
ulicy i numeru posesji oraz nazwy gminy i powiatu. 

2. Wójt (burmistrz, prezydenta miasta) w∏àcza kar-
t´ adresowà do gminnej ewidencji zabytków po
sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej
sà wyczerpujàce i zgodne ze stanem faktycznym.

§ 13. 1. Kart´ ewidencyjnà nieruchomoÊci lub rze-
czy ruchomej, która przesta∏a byç zabytkiem, wy∏àcza
si´ z krajowej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz
przechowuje w archiwum zak∏adowym Krajowego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków albo OÊrod-
ka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz woje-
wódzkiego urz´du ochrony zabytków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do karty
adresowej zabytku, z tym ˝e karta ta jest przechowy-
wana w archiwum zak∏adowym urz´du gminy.

3. Zbiór dokumentów nieruchomoÊci lub rzeczy ru-
chomej, o których mowa w ust. 1, przechowuje si´
w archiwum zak∏adowym wojewódzkiego urz´du
ochrony zabytków.

§ 14. 1. W karcie informacyjnej wykazu zabytków
skradzionych lub wywiezionych za granic´ niezgodnie
z prawem umieszcza si´ w szczególnoÊci nast´pujàce
dane:

1) okreÊlenie rodzaju i nazwy w∏asnej zabytku;

2) opis zabytku z podaniem wymiarów oraz materia-
∏ów i technik u˝ytych do jego wykonania;

3) okreÊlenie w∏aÊciciela lub posiadacza zabytku;

4) wskazanie miejsca kradzie˝y zabytku;

5) okreÊlenie daty kradzie˝y lub wywiezienia za gra-
nic´ zabytku niezgodnie z prawem;

6) informacj´, czy zabytek wpisany jest do rejestru
zabytków lub czy znajduje si´ w krajowej ewiden-
cji zabytków.

2. Je˝eli jest to mo˝liwe, do karty informacyjnej za-
bytku do∏àcza si´ jego zdj´cie. 

§ 15. Z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia:

1) dotychczas wykonane karty ewidencyjne dóbr kul-
tury stajà si´ kartami ewidencyjnymi zabytków
w rozumieniu niniejszego rozporzàdzenia;

2) dotychczas wykonane przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) karty adresowe dóbr kultury
stajà si´ kartami adresowymi zabytków w rozu-
mieniu niniejszego rozporzàdzenia;

3) dotychczas wykonane przez Krajowy OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków i wojewódzkiego
konserwatora zabytków karty adresowe dóbr kul-
tury stajà si´ dokumentacjà pomocniczà odpo-
wiednio Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumenta-
cji Zabytków i wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. 

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.2)

Minister Kultury: W. Dàbrowski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
6 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabyt-
ków i centralnej ewidencji dóbr kultury (Dz. U. Nr 86,
poz. 965), które utraci∏o moc na podstawie art. 148 usta-
wy 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).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Kultury z dnia 14 maja 2004 r. (poz. 1305)
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