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Z początkiem bieżącego roku na
kładem cenionego w środo

wisku prawniczym wydawnictwa 
LexisNexis ukazała się książka, 
która znakomicie wypełnia lukę, ja
ka powstała od czasu obowiązywa
nia Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Jest to pierwsze tego ty
pu opracowanie, które udostępnia, 
analizuje i poddaje konstruktyw
nej ocenie d< >r< »bek judykatury z za
kresu oehr< >ny zabytków i orzeczeń 
wydanych na podstawie < >b< »wiązu
jącej ustawy. Autorka publikacji re
prezentuje młode pokolenie praw
ił ikówr i wpisuje się w szczupłe gro
no badaczy zajmujących się prob
lematyką prawnej ochrony zabyt
ków. W książce w’ przystępny spo
sób wyjaśnia mechanizmy działa
nia prawa, pomaga zrozumieć, 
czym ono jest i jak należy7 je wyko
rzystywać, aby działania związane 
z ochroną zabytków7 były sku
teczne.

Przytoczone w7 opracowaniu 
orzeczenia sądów administracyj
nych (sądów wojewódzkich i Na
czelnego Sądu Administracyjnego 
rozpatrującego sprawy7 kasacji wy
roków), prezentujące 13 wybra
nych. kluczowych dla ochrony za
bytków7 zagadnień, obrazują istotne 
problemy związane z interpretacją 
przepisów na etapie icłi stosowa
nia. Przedstawiono je w7 ujednoli
conej formule, poczynając od zacy
towania sentencji wyroku, poprzez 
opis stanu faktycznego danej spra
wy, a kończąc na uzasadnieniu wy
roku oraz komentarzu autorskim.

Poruszone w publikacji zagad
nienia dotyczą m.in. wpisu do reje
stru zabytków (w tym zabytkowych 
założeń przestrzennych, takich 
jak układy urbanistyczne), skreśle
nia z rejestru zabytków, otoczenia 
zabytku, instalacji reklam wielko
gabarytowych na zabytkach, utwo
rzenia parku kulturowego, podzia
łu zabytkowej nieruchomości, na
kazu przeprowadzenia prac kon
serwatorskich i robót budowlanych 
przy zabytku. Z uwagi na niezbyt 
długi okres obowiązywania ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz nieznaczną liczbę 
rozpatrywanych przez sądy spraw7 
nie ma rozbudowanej linii orzecz
nictwa w zakresie ochrony zabyt
ków i opieki nad nimi. Wybrane 
wyroki z lat 2006-2009 nie obrazu
ją tym samym wszystkich proble
mów, z którymi muszą znńerzyć się 
urzędy konserwatorskie w codzien
nej [»racy. Zaprezentowane przy
kłady zawierają jednakże ważne 
wskazówki, którymi organy konser
watorskie powinny kierować się za
równo przy dokonywaniu interpre
tacji przepisów7 prawa materialne
go, jak i przy wyborze właściwych 
procedur postępowania administra
cyjnego. Stanowią też istotny przy
czynek do rozważań nad stroną 
merytoryczną każdego z porusza
nych zagadnień.

Poszczególne interpretacje prze
pisów7 przyjęte przez sądy admini
stracyjne opatrzone są obszernym 
komentarzem, w7 którym autorka 
dokonuje wnikliwej i dogłębnej 
analizy wszystkich przesłanek,

jakie powinny być spełnione przy 
wyborze prawidłowego rozstrzyg
nięcia w danych sprawach. Stara 
się omówić i przybliżyć pojęcia nie
dookreślone, na których oparta jest 
znaczna część przepisów obowiązu
jącej ustawy (np. historyczny układ 
urbanistyczny, otoczenie zabytku, 
interes społeczny). Jest to o tyle 
w7ażne, że przepisy ustawy w więk
szości pozostawiają sposób rozpa
trywania spraw uznaniu organu 
administracji, a więc istnieje oba
wa obarczenia takiego rozstrzyg
nięcia cechą dowolności.

Interpretacje przepisów nierzad
ko poddawane są krytyce autorki, 
która wykazuje duże niespójności 
w7 orzecznictwie dotyczącym tych sa
mych zagadnień. W innych przypad
kach prezentuje utrwalone orzecznic
two w danych sprawach, przywołu
jąc wyroki sądów administracyjnych



wydawane w podobnych lub róż
nych okolicznościach.

Publikacja, ze względu na 
aktualność podjętych problemów, 
z pewnością stanie się cennym

źródłem informacji i będzie służyć 
pomocą praktykującym prawni
kom oraz pracownikom admini
stracji rządowej i samorządowej. 
Należy przypuszczać, że spotka się

również z dużym zainteresowa
niem środowiska konserwatorskie
go niezwiązanego z administracją, 
a także właścicieli i posiadaczy 
obiektów zabytkowych.
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At the beginning of this year 
the LexisNexis publishers 

issued a book, which excellently 
fills the gap that emerged from 
the time of the binding Statute of 
23 July 2003 on the protection of 
historical monuments. This is the 
first book of its sort to render 
available, analyse and subject to 
a constructive assessment tbe ac
complishments of the judicature 
as regards the range of the 
protection of historical m onu
ments and adjudication pro
nounced upon the basis of the 
statue in force. The author, who 
presents the young generation

of lawyers, is one of the few 
researchers dealing with the legal 
aspects of the protection of 
historical monuments. The book 
offers a lucid presentation of the 
mechanics of the impact of law, 
and allows the reader to under
stand the nature of law and the 
ways in which it should be 
deployed so that undertakings 
associated with the protection of 
historical monuments would be 
effective. The adjudication of 
administrative courts discussed 
in the book depicts essential 
problems linked with an inter
pretation of regulations upon the

stage of their application. The 
cited examples contain important 
directives, which the conservation 
organs should follow while 
interpreting the regulations of 
material law and choosing suit
able administrative procedure.

The titular publication will 
certainly prove useful for lawyers 
and employees of government 
and self-government administra
tion. Presumably, it will also 
meet with great interest among 
conservators not attached to the 
administration as well as the 
owners of historical monuments.
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