ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
RODZAJE KAR ADMINISTRACYJNYCH

Za niepowiadomienie

Za upływ ważności pozwolenia

Za utrudnianie dostępu do zabytku

Za działania bez pozwolenia

- właściciel lub posiadacz zabytku
wpisanego do rejestru lub znajdującego
się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
który nie powiadomił WKZ o:
 uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu
lub kradzieży zabytku, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
 zagrożeniu dla zabytku, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia
powzięcia wiadomości o wystąpieniu
zagrożenia,
 zmianie
miejsca
przechowania
zabytku ruchomego, w terminie
miesiąca od dnia nastąpienia tej
zmiany,
 zmianach
dotyczących
stanu
prawnego zabytku, nie później niż
w terminie miesiąca od dnia ich
wystąpienia lub powzięcia o nich
wiadomości

- osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która
otrzymała pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za
granicę, a która w terminie 14 dni od dnia upływu
ważności tego pozwolenia nie powiadomiła właściwego
organu o przywiezieniu zabytku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

osoba
fizyczna
lub
jednostka
organizacyjna, która uniemożliwia lub
utrudnia dostęp do zabytku organowi
ochrony
zabytków,
wykonującemu
uprawnienia
wynikające
z ustawy
o ochronie
zabytków
i opiece
nad
zabytkami

- kto bez pozwolenia WKZ podejmuje działania, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 (tj. prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru; wykonywanie robót
budowlanych w otoczeniu zabytku; prowadzenie badań
konserwatorskich
zabytku
wpisanego
do
rejestru; prowadzenie badań architektonicznych zabytku
wpisanego
do
rejestru; prowadzenie
badań
archeologicznych;

- jednostka organizacyjna, która w przypadku, o którym
mowa w art. 56a ust. 8 (tj. w przypadku wydania decyzji
o odmowie udzielenia kolejnego pozwolenia lub
pozostawieniu
wniosku
bez
rozpatrzenia,
wnioskodawca jest obowiązany przywieźć wywieziony
zabytek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna albo od dnia otrzymania przez
wnioskodawcę informacji o pozostawieniu wniosku bez
rozpatrzenia), w terminie 14 dni od dnia przywiezienia
zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
powiadomiła WKZ o przywiezieniu tego zabytku.

Za niewykonywanie zaleceń
pokontrolnych
- kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje
zaleceń pokontrolnych, wydanych przez
organ konserwatorski w trybie art. 40 ust.
1 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami

- kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust.
1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
określonymi w pozwoleniu WKZ

WYSOKOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ

500 - 2 000 zł






500 - 2 000 zł

500 - 2 000 zł

Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada w drodze decyzji WKZ.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna.
Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wierzycielem należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa wyżej, jest WKZ.
Organem egzekucyjnym administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa wyżej, jest właściwy urząd skarbowy.
 Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa wyżej, przekazywane są na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

500 - 500 000 zł

500 - 50 000 zł

