
 
Warszawa, dnia 13 lutego 2014 r. 

 
Poz. 46 

 
Biuru Infrastruktury Specjalnej 
 
 

DECYZJA Nr 26/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  

 
z dnia 12 lutego 2014 r. 

 
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych 

w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych” 
 
 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, 
poz. 426) ustala się, co następuje: 
 

1. W Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych, 
stanowiących załącznik do decyzji Nr 288/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie ochrony 
wojskowych nieruchomości zabytkowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 16, poz. 225), wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) w spisie treści w części „Załączniki”: 

a) tytuły załączników Nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„Załącznik Nr 1 Wykaz wojskowych nieruchomości zabytkowych znajdujących się 
w zasobach zarządcy 
Załącznik Nr 2 Strona tytułowa planu ochrony zabytku nieruchomego 
Załącznik Nr 3 Karta ewidencyjna wojskowej nieruchomości zabytkowej”, 

 
b) po tytule załączniku Nr 3 dodaje się wyrażenie w brzmieniu: 
„Załącznik Nr 4 Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków”; 

 
2) pkt 1.1.1. - 1.1.3. otrzymują brzmienie: 

„1.1.1. Postanowienia „Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości 
zabytkowych, zwanych dalej „Wytycznymi”, dotyczą zabytków nieruchomych stanowiących 
część lub zespół nieruchomości będących dziełem budownictwa, urbanistyki i architektury wraz 
z ich otoczeniem usytuowanych na terenach będących 
w zarządzie Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „wojskowymi nieruchomościami 
zabytkowymi”, które: 
1) podlegają ochronie poprzez: 

a) wpis do rejestru zabytków, 
b) uznanie za pomnik historii, 
c) utworzenie parku kulturowego, 



d) ustalenia ochrony w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji  
o ustaleniu lokalizacji linii klejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
w zakresie lotniska użytku publicznego; 

2) znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 
3) znajdują się w ewidencji wojskowych nieruchomości zabytkowych; 
4) są w trakcie postępowania administracyjnego mającego na celu wpisanie wojskowych 

nieruchomości zabytkowych do rejestru zabytków. 
 

1.1.2. Wytyczne mają na celu uszczegółowienie zadań dla jednostek organizacyjnych resortu 
obrony narodowej, wynikających ze sprawowania trwałego zarządu w stosunku 
do wojskowych nieruchomości zabytkowych oraz określenie jednolitych zasad postępowania w 
zakresie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych w czasie pokoju oraz na wypadek 
konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowych. 

 
1.1.3. Wytyczne nie dotyczą zadań i kompetencji w zakresie ochrony wojskowych 
nieruchomości zabytkowych pozostających w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz 
Agencji Mienia Wojskowego.”; 

 
3) w pkt 1.2.1.: 

a) uchyla się lit. c-e, 
 

b) lit. g otrzymuje brzmienie: 
„g) użytkownik wojskowej nieruchomości zabytkowej – podmiot któremu protokolarnie 
została przekazana wojskowa nieruchomość zabytkowa 
w użytkowanie,”, 
 

c) dodaje się lit. j-l: 
„j) rejestr zabytków – rejestr, o którym mowa w przepisach ustawy, 
k) plan ochrony zabytku – plan, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury 
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153), 
l) kompleks nieruchomości wojskowych - teren oznaczony numerem ewidencyjnym, 
obejmujący nieruchomości wojskowe wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim 
obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą podziemną i naziemną.”; 

 
4) pkt 2.1.1. otrzymuje brzmienie: 

„2.1.1. Ochronie i opiece podlegają wojskowe nieruchomości zabytkowe, będące 
w szczególności: 

a) krajobrazami kulturowymi, 
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 
c) dziełami architektury i budownictwa, 
d) dziełami budownictwa obronnego, 
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 

przemysłowymi, 
f) cmentarzami, 
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji, 
i) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 
j) cmentarzyskami, 
k) kurhanami, 
l) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.”; 



5) w pkt 2.1.2.: 
a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2.1.2. Dla celów ewidencji, o której mowa w pkt 5. wprowadza się następujące rodzaje 
wojskowych nieruchomości zabytkowych podlegających ochronie i opiece:”, 
 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) obiekty sakralne,”; 
 

6) pkt 2.2.1. otrzymuje brzmienie: 
„2.2.1. Zadania i kompetencje osób zajmujących kierownicze stanowiska resortu obrony 
narodowej w zakresie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych regulują odrębne 
przepisy.”; 

 
7) w pkt 2.2.3.: 

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„2.2.3. Ochrona w zakresie określonym w pkt 2.2.2. w stosunku do wojskowych 
nieruchomości zabytkowych jest realizowana przez:”, 
 

b) w ppkt 1; 
- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„1) zarządców oraz administratorów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi  
z protokolarnego przekazania obiektów w administrowanie, w zakresie:”, 
 
- lit. a-c otrzymują brzmienie: 
„a) prowadzenia ewidencji wojskowych nieruchomości zabytkowych na podstawie 
odrębnych przepisów oraz wymagań określonych w pkt 5 Wytycznych, 
b) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji wojskowych nieruchomości 
zabytkowych wynikającej z przepisów odrębnych, 
c) prowadzenia dokumentacji technicznej wojskowej nieruchomości zabytkowej jako 
obiektu budowlanego na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu 
utrzymania nieruchomości, w szczególności prawa budowlanego,”, 
 
- lit. e otrzymuje brzmienie: 
„e) zabezpieczenia i utrzymania wojskowej nieruchomości zabytkowej oraz jej otoczenia  
w jak najlepszym stanie w oparciu i na zasadach określonych w przepisach odrębnych;”, 

 
c) ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) użytkowników wojskowej nieruchomości zabytkowej w zakresie korzystania 
z niej w sposób gwarantujący trwałe zachowanie jej wartości.”; 

 
8) w pkt 2.2.4.: 

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„2.2.4. Zarządca współdziała z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, zwanym dalej „WKZ”, w sprawach:”, 

 
b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) wnioskowania o wpisanie wojskowej nieruchomości zabytkowej do rejestru zabytków,”, 
 

c) lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) uzyskiwania decyzji konserwatorskich wydanych dla nieruchomości dotychczas 
nieumieszczonych w ewidencji wojskowych nieruchomości zabytkowych,”, 

 



d) lit. g otrzymuje brzmienie: 
„g) udzielania pomocy WKZ w zakresie umożliwiania wstępu na wojskowe tereny 
zamknięte z wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi dla stwierdzenia stanu ich 
zachowania i ich wartości albo sporządzenia dokumentacji, a także w celu oznakowania 
wojskowej nieruchomości zabytkowej,”, 

 
e) dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) uzgadniania planu ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych, zwanego dalej „planem ochrony zabytku”.”; 

 
9) pkt 2.2.5. - 2.2.6. otrzymują brzmienie: 

„2.2.5. Realizacja ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych w zakresie 
przeprowadzania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
na poszczególnych etapach realizacji, poza uzgodnieniem z WKZ wymaga uzgadniania 
z właściwymi organami lub służbami w zakresie sanitarnym, ochrony środowiska, bhp, ppoż.,  
a także powinna odbywać się zgodnie z projektem budowlanym, programem robót, warunkami 
technicznymi, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 
2.2.6. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania wojskowych nieruchomości zabytkowych, ich 
zagospodarowania oraz wykorzystania poza uzgodnieniem z WKZ oraz instytucjami 
nadrzędnymi z tytułu podległości służbowej zarządca zgłasza również do Biura Infrastruktury 
Specjalnej.”; 

 
10) w pkt 3.1.1. wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3.1.1. Ochrona zabytków przed zagrożeniami jest jednym z podstawowych zadań zarządcy 
oraz administratora wojskowej nieruchomości zabytkowej. Zarządca wojskowych 
nieruchomości zabytkowych oraz administrator, stosownie do posiadanych kompetencji, są 
zobowiązani do planowania, przygotowywania i realizacji przedsięwzięć zmierzających do ich 
ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku działań:”; 

 
11) w pkt 3.2.1. dodaje się lit. i w brzmieniu: 

„i) długotrwałe opady śniegu.”; 
 
12) w pkt 3.2.2. wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3.2.2. Zagrożeniami wynikłymi wskutek awarii technicznych lub błędu człowieka 
są w szczególności:”; 

 
13) w pkt 3.2.3.: 

a)  wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„3.2.3. Zagrożeniami wywołanymi czynnikami społecznymi lub politycznymi 
są w szczególności:”, 

 
b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) akty wandalizmu, rabunki, kradzieże i dewastacje,”, 
 

c) lit. e otrzymuje brzmienie: 
„e) inne zagrożenia.”; 

 
14) w pkt 3.3.2. lit. b - e otrzymują brzmienie: 

„b) kontrolę stanu technicznego wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
c) instalację i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemów zabezpieczenia 
wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
d) uzupełnienie ewidencji i dokumentacji wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
e) prowadzenie prac zabezpieczających przy wojskowej nieruchomości zabytkowej.”; 

 



15) w pkt 3.3.3. w ppkt 2: 
a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2) administrator w porozumieniu z użytkownikiem wojskowej nieruchomości 
zabytkowej:”, 

 
b)  lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) rozmieszcza znaki Konwencji Haskiej na wojskowych nieruchomościach 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie ze wzorem określonym  
w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków (Dz. U. Nr 30, poz. 259).”; 

 
16) w pkt 3.3.5. lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zabezpiecza wojskową nieruchomość zabytkową przed dalszym zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub dewastacją,”; 
 

17) pkt 4.1.1. otrzymuje brzmienie: 
„4.1.1. Plan ochrony zabytku sporządza się dla wojskowej nieruchomości zabytkowej wpisanej 
do rejestru zabytków stanowiącej pojedynczy obiekt budowlany, lub zgodnie 
z treścią decyzji WKZ w sprawie wpisania do rejestru zabytków dla więcej niż jednego obiektu 
budowlanego stanowiącego wojskową nieruchomość zabytkową, 
z zastrzeżeniem, iż obiekty te zlokalizowane są na terenie jednego kompleksu nieruchomości 
wojskowych oraz z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.”; 

 
18) w pkt. 4.1.2.: 

a) w ppkt. 1: 
 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) Ustalić stan zasobu wojskowych nieruchomości zabytkowych podlegających ochronie 
przez:”, 

 
 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) dokonanie porównania stanu ewidencyjnego wojskowych nieruchomości zabytkowych 
z ewidencją prowadzoną przez właściwe organy administracji publicznej i ochrony 
zabytków,”, 
 

 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) przeprowadzenie oceny stanu utrzymania i zabezpieczenia wojskowych nieruchomości 
zabytkowych przed pożarem, włamaniem i innymi możliwymi zagrożeniami,”, 

 
 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) sprawdzenie stanu dróg dojazdowych do wojskowych nieruchomości zabytkowych 
oraz miejsc możliwości poboru wody;”, 
 

b) w ppkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) dokonanie oględzin wojskowej nieruchomości zabytkowej, jej części i cennych detali 
wystroju architektonicznego,”, 
 

c) ppkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) Zaplanować wykonywanie innych dokumentów cząstkowych planu ochrony zabytku 
takich jak schematy, wykazy i inne, dostosowując je do specyfiki wojskowej nieruchomości 
zabytkowej i jej funkcji użytkowych.”; 

 
19) w pkt 4.2.1.: 

a) w ppkt 1: 



 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„1) Charakterystykę wojskowej nieruchomości zabytkowej uwzględniającą:”, 
 

   lit. a i b otrzymują brzmienie: 
„a) nazwę, 
b) charakterystykę stylu budownictwa ze względu na epokę, w której została wzniesiona,”, 

 
 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) wykaz elementów wystroju wojskowej nieruchomości zabytkowej podlegających 
zabezpieczeniu i wnioski dotyczące sposobu ich zabezpieczenia,”, 
 

 lit. g - i otrzymują brzmienie: 
„g) ocenę stanu dokumentacji wojskowej nieruchomości zabytkowej (wpis do rejestru 
zabytków, organ, numer decyzji, datę, syntezę zawartości), 
h) pozytywne i negatywne uwarunkowania położenia wojskowej nieruchomości 
zabytkowej ze względu na jej bezpieczeństwo i ochronę, 
i) ocenę stanu technicznego wojskowej nieruchomości zbytkowej uwzględniającą stan 
urządzeń zabezpieczających, instalacji, komunikacji wewnętrznej, dojazdów, miejsc 
poboru i odprowadzania wody;”, 

 
b) ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) Charakterystykę i ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń, uwzględniając: 
a) ogólną charakterystykę zagrożeń dla wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
b) ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń niemilitarnych dla wojskowej nieruchomości 

zabytkowej zawierającej: 
 ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, 
 prognozowane skutki wystąpienia zagrożeń, 
 wyznaczoną wartość ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń, 

c) ocenę zagrożeń oraz ich skutków dla wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego; 

3) Wnioski z dokonanej oceny zagrożeń;”, 
 
c) w ppkt 4 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4) Zamiar działania z określeniem niezbędnych przedsięwzięć zmierzających 
do zabezpieczenia wojskowej nieruchomości zabytkowej przed skutkami potencjalnych 
zdarzeń określonych w punktach 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. Wytycznych, uwzględniając:”, 

 
d) w ppkt 6 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„6) Sposób ochrony wojskowej nieruchomości zabytkowej ze szczegółowym określeniem:”; 
 
20) w pkt 4.2.2.: 

a) w ppkt 1: 
 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) plan w skali 1:2000 bądź mapę w skali 1:5000 lub 1:10000 usytuowania 
kompleksu nieruchomości wojskowych ze wskazaniem:”, 

 
 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wojskowej nieruchomości zabytkowej,”, 
 

 lit. e otrzymuje brzmienie: 
„e) rejonów i rodzaju zagrożenia dla wojskowych nieruchomości zabytkowych;”, 

 
b)  ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zdjęcie bądź zdjęcia wojskowej nieruchomości zabytkowej wraz z ich opisem;”; 



 
21) w pkt 4.2.3.: 

a) ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) Zarządca sporządza załączniki w zakresie i ilości wynikającej ze specyfiki wojskowej 
nieruchomości zabytkowej, dla której sporządzany jest przedmiotowy plan; 
 
3) Wykaz załączników: 
a) wykaz wojskowych nieruchomości zabytkowych zawierający ważniejsze elementy 
podlegające zabezpieczeniu, 
b) schemat współdziałania, powiadamiania i łączności, 
c) zestawienie prac dokumentacyjnych i konserwatorsko-zabezpieczających 
w razie wystąpienia szkód w wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
d) organizacja prac zabezpieczających przy wojskowej nieruchomości zabytkowej  
z podziałem na prace I i II kolejności, 
e) plan (sposób) oznakowania wojskowej nieruchomości zabytkowej znakiem 
rozpoznawczym Konwencji Haskiej, 
f) sposób informowania o stratach w wojskowej nieruchomości zabytkowej jednostki 
organizacyjnej, 
g) wykaz jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji przewidzianych 
do udzielenia pomocy w razie zagrożenia.”; 

 
22) pkt 4.3.6. otrzymuje brzmienie: 

„4.3.6. Plan ochrony zabytku sporządza zarządca w trzech egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron - wykonawcy (zarządca) uzgadniającego (WKZ) oraz zatwierdzającego 
(prezydent lub burmistrz miasta). Jednocześnie przekazuje zatwierdzoną kopię planu 
właściwemu użytkownikowi wojskowej nieruchomości zabytkowej, celem realizacji metod  
i form postępowania w razie wystąpienia zagrożenia.”; 

 
23) pkt 4.3.8. otrzymuje brzmienie: 

„4.3.8. Kopie wpisów aktualizacyjnych zarządca przesyła organowi uzgadniającemu oraz 
zatwierdzającemu.”; 

 
24) w pkt 5.1.1.: 

a) lit. a - e otrzymują brzmienie: 
„a) nazwę i numer wojskowej nieruchomości zabytkowej, 
b) rodzaj lub kategorię wojskowej nieruchomości zabytkowej określone 
w punkcie 2.1., 
c) miejsce usytuowania wojskowej nieruchomości zabytkowej, adres, dzielnica, gmina, 
powiat, województwo, 
d) numer kompleksu nieruchomości wojskowych, 
e) nazwę jednostki organizacyjnej sprawującej zarząd nad wojskową nieruchomością 

zabytkową,”, 
 

b) lit. j - l otrzymują brzmienie: 
„j) numer rejestru i datę wpisu do rejestru zabytków w odniesieniu do wojskowych 

nieruchomości zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, 
k) informacje o ujęciu wojskowej nieruchomości zabytkowej niewpisanej  

do rejestru zabytków, w ewidencji prowadzonej przez właściwego terytorialnie WKZ 
(gminnej ewidencji zabytków), 

l) datę zatwierdzenia planu ochrony zabytku,”, 
 

c) dodaje się lit. m w brzmieniu: 
„m) uwagi.”; 

 



25) po pkt 5.1.1. dodaje się pkt 5.1.2. w brzmieniu: 
„5.1.2. Ewidencja wojskowych nieruchomości zabytkowych sporządzana w formie 
rozszerzonej powinna zawierać: 
1) wszelkie możliwe do uzyskania informacje historyczne oraz inne dane  

o wojskowej nieruchomości zabytkowej, umieszczane odpowiednio w kartach 
ewidencyjnych wojskowej nieruchomości zabytkowej, stanowiących załączniki nr 3  
i 4 do Wytycznych; 

2) fotografie, szkice lub inne formy graficzne odzwierciedlające historyczny (jeśli istnieje) oraz 
aktualny wygląd wojskowej nieruchomości zabytkowej przechowywane w formie 
elektronicznej i papierowej stanowiące integralną część karty ewidencyjnej wojskowej 
nieruchomości zabytkowej; 

3) kartę ewidencyjną wojskowej nieruchomości zabytkowej określoną w załączniku nr 3 do 
Wytycznych sporządza się dla wojskowych nieruchomości zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków, zgodnie z treścią decyzji WKZ w sprawie wpisania do rejestru 
zabytków.”; 

 
26) pkt 5.2.3. - 5.2.4. otrzymują brzmienie: 

„5.2.3. Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej współdziała w sprawach ochrony wojskowych 
nieruchomości zabytkowych z Generalnym Konserwatorem Zabytków oraz właściwymi 
terytorialnie WKZ. 
5.2.4. Biuro Infrastruktury Specjalnej prowadzi ewidencję wojskowych nieruchomości 
zabytkowych za resort obrony narodowej, w oparciu o zbiorczą ewidencję sporządzaną  
w formie wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Wytycznych, otrzymywaną w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku z Szefostwa Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
oraz od innych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących 
zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami.”; 

 
27) pkt. 5.2.6. otrzymuje brzmienie: 

„5.2.6. Zarządcy prowadzą ewidencję wojskowych nieruchomości zabytkowych 
w zakresie podanym w punktach 5.1.1. i 5.1.2. Wytycznych.”; 
 

28)  uchyla się pkt 5.2.7.; 
 
29) pkt. 6.1.1. - 6.1.4. otrzymują brzmienie: 

„6.1.1. W ramach obligatoryjnych zajęć z kształcenia obywatelskiego zgodnie 
z metodyką szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka 
 i dyscyplina wojskowa” żołnierze powinni odbywać szkolenie w zakresie ochrony dóbr 
kultury w wymiarze co najmniej dwóch godzin dydaktycznych w skali roku. 
6.1.2. Szkolenia, o których mowa w punkcie 6.1.1., mogą być realizowane w ramach szkoleń 
programowych lub uzupełniających realizowanych w komórkach lub jednostkach 
organizacyjnych, w których żołnierze pełnią służbę oraz powinny obejmować również 
wszystkich pracowników wojska zatrudnionych w danej komórce lub jednostce organizacyjnej. 
6.1.3. Żołnierze oraz pracownicy resortu zajmujący się problematyką ochrony nieruchomych 
dóbr kultury powinni brać udział w szkoleniach lub kursach doskonalących organizowanych 
przez organy i instytucje zawodowo zajmujące się problematyką ochrony wojskowych 
nieruchomości zabytkowych w wymiarze nie mniej niż 16 godzin dydaktycznych i nie rzadziej 
niż raz na 2 lata. 
6.1.4. Szkolenia, o których mowa w punkcie 6.1.3., mogą być organizowane przez Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Biurem Infrastruktury Specjalnej.”; 

 
30) pkt 6.2.1. - 6.2.2. otrzymują brzmienie: 

„6.2.1. Obowiązek organizacji i realizacji szkoleń dla żołnierzy i pracowników wojska, 
o których mowa w punkcie 6.1.1., spoczywa na kierownikach, szefach, dyrektorach, 
komendantach i dowódcach jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej. 



Właściwy terytorialnie zarządca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby posiadającej wiedzę 
w zakresie ochrony nieruchomych dóbr kultury, celem przeprowadzenia szkolenia. 

6.2.2. Obowiązek zapewnienia uczestnictwa w szkoleniach i kursach, o których mowa 
w punkcie 6.1.3., dla osób bezpośrednio zajmujących się ochroną wojskowych nieruchomości 
zabytkowych, spoczywa na kierownikach, szefach, dyrektorach, komendantach i dowódcach 
jednostek organizacyjnych resortu, które sprawują trwały zarząd w stosunku do wojskowych 
nieruchomości zabytkowych.”; 

 
31) w pkt 6.3.1. lit. b - d otrzymują brzmienie:  

„b) podstawowe zasady i sposoby ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych, 
c) podstawowe obowiązki komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej 
odpowiedzialnych za ochronę wojskowych nieruchomości zabytkowych, 
d) zasady dokonywania wpisów lub skreśleń wojskowych nieruchomości zabytkowych 
będących w użytkowaniu wojska z rejestru zabytków,”; 

 
32) pkt 6.3.2. otrzymuje brzmienie: 

„6.3.2. Szczegółowy zakres tematyki obowiązującej w procesie szkolenia żołnierzy oraz 
pracowników resortu obrony narodowej określają przepisy dotyczące przestrzegania zasad 
ochrony dóbr kultury w resorcie obrony narodowej.”; 

 
33) pkt 7.1. otrzymuje brzmienie: 

„7.1. Ochronę wojskowych nieruchomości zabytkowych pozostających w trwałym zarządzie 
MON należy prowadzić na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami.”; 

 
34) tytuł Załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„Strona tytułowa planu ochrony zabytku nieruchomego”; 
 
35) Załącznik Nr 1 do Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji; 
 

36) Załącznik Nr 3 do Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych 
otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 

 
37) po Załączniku Nr 3 do Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości 

zabytkowych dodaje się Załącznik Nr 4 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do 
niniejszej decyzji. 

 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 
 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 
 



Załączniki do decyzji  Nr 26 /MON  
Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 12 lutego  2014 r. (poz.  46 ) 

Załącznik Nr 1 

WYKAZ WOJSKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH ZARZĄDCY 

 
 
* 

Skrót Rodzaj/kategoria wojskowej nieruchomości zabytkowej 

ZPDP Zespoły pałacowe i dworsko - parkowe 

OZR Obiekty i zespoły rezydencyjne 

OS Obiekty sakralne 

OTB Obiekty techniki i inne wg terminologii prawa budowlanego 

MP Miejsca pamięci 
OKAO Obiekty i kompleksy architektury obronnej 

 
** należy podać w przypadku: 

- wpisu do rejestru zabytków - nr rejestru i datę wpisu, organ ochrony zabytków, 
- ujęcia w ewidencji właściwego terytorialnie WKZ (gminnej ewidencji) - datę wpisu do ewidencji i nazwę właściwego organu ochrony zabytków, 
- innej formy ochrony (podać jakiej) - datę wpisu i nazwę właściwego organu ochrony zabytków 

*** wpisać rodzaj wykonanych robót (np. wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji, naprawa elewacji, itp.) 
- w przypadku przeprowadzonych prac konserwatorskich lub restauratorskich określić charakter i zakres przeprowadzonych prac, 
- w przypadku inwestycji budowlanych należy podać koszt robót zrealizowanych w danym roku 

 
 
 
 

Lp. 

Nazwa/ nazwa 
historyczna 

i nr wojskowej 
nieruchomości 

zabytkowej 

Nr 
kompleksu 

Rodzaj lub 
kategoria 
wojskowej 

nieruchomości 
zabytkowej* 

Miejsce usytuowania 
(adres, gmina, powiat, 

województwo) 

Nazwa i adres 
użytkownika 
wojskowej 

nieruchomości 
zabytkowej 

Rok/ lata 
budowy 

Pierwotne/ 
historyczne 

przeznaczenie 

Aktualny sposób 
użytkowania 

Zarządca/ 
Administrator 

Wpis do rejestru 
zabytków/ inna 

forma ochrony ** 

Data zatwierdzenia 
planu ochrony 

zabytku 

Roboty 
budowlane i 

konserwatorskie/ 
koszty (w tys. zł) 
za ……… r. *** 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              



Załącznik Nr 2 

KARTA EWIDENCYJNA WOJSKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 
ZABYTKOWEJ 

 

Nazwa :  ................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 
 

 
Miejscowość:  ................................................................................................................... 

           Adres:  ................................................................................................................... 

województwo:  ................................................................................................................... 

gmina:   ................................................................................................................... 

 
 

Nr kompleksu:  ........................................... 

Nr Księgi Wieczystej . ........................................... 

Nr Katastru Nieruchomości działka .............................. obręb .............................. 

Kubatura:   ............................... 

Powierzchnia użytkowa:  ............................... 

Powierzchnia terenu:  ........................…... 
 
 
Kategoria Zabytku*):  budynek                                
    pomnik historii               
    miejsce pamięci               
    zabytek przemysłu i techniki              
    architektura obronna               
    zabytek sakralny               
    muzeum                
    archiwum                
*) zaznaczyć właściwe 

 

Czas powstania: ................................ 
Rejestr zabytków: Nr …....................... z dnia ................................. 

Przeznaczenie pierwotne: ....................................................................................................... 

Użytkowanie obecne:  ....................................................................................................... 
 

Dane posiadacza i użytkownika: 

zarządca:  ................................................................................................................... 

 adres:  ................................................................................................................... 

użytkownik:  ................................................................................................................... 

 adres:  ................................................................................................................... 



Stan zachowania: stan techniczny: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły*)  

 Opis: ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
*) niepotrzebne skreślić 

 

Historia wojskowej nieruchomości zabytkowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wojskowej nieruchomości zabytkowej (sytuacja, materiał, bryła, elewacje, wnętrze, 

wyposażenie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prace budowlane i konserwatorskie: 

 ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Najpilniejsze postulaty konserwatorskie: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny: 



Dokumentacja fotograficzna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

KARTA EWIDENCYJNA WOJSKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 
ZABYTKOWEJ NIEWPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW 

4.  Nr kompleksu 5. MI E J S C O W OŚĆ  

1. NA ZWA 2. LICZBA 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

3. C ZA S  

P O W S TANIA 
6. PR ZY N A L EŻN OŚĆ  

A D M I N I S T R A C Y J N A 
(województwo, powiat, gmina/dzielnica) 

a) 
b) 
c)

11 .  M A P A  L O K A L I Z A C Y J N A  L U B  M A T E R I AŁY  F O T O G R A F I C Z N E  7. WŁAŚC I C I E L  

8 .  ZA R ZĄD C A  

9.  NR  K S IĘG I  W I E C Z Y S T E J  



12.  O P I S  H I S T O R Y C Z N Y  W O J S K O W E J  N I E R U C H O M OŚC I  ZA B Y T K O W E J 13 .  S T A N  Z A C H O W A N I A 

10 .  FO R M Y  O C H R O N Y 



14.  U W A G I  

15.  ZAŁĄC ZN I K I  

 
 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WOJSKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ STNOWIĄCEJ POJEDYŃCZY OBIEKT 
BUDOWLANY 

1 .  m i e j s c o w o ś ć  5 .  n a z w a  w o j s k o w e j  n i e r u c h o m o śc i  
z a b y t k o we j  

6 .  a d n o t a c j e  u zu p e łn ia ją ce  

2 .  g m in a  ( d z i e l n i c a )  

3 .  p o w ia t  

4 .  wo j e w ó d z t w o  



7.  i n n e  o p i s y ,  i n f o r m a cj e  
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