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PLANISTYCZNO-PRZESTRZENNE I INWESTYCYJNE
PROBLEMY ZWI ZANE Z WYST POWANIEM

OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
I STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

____________

PROBLEMS RELATED TO SPATIAL PLANNING
AND INVESTMENT PROCESSES IN THE CONTEXT

OF HISTORICAL OBJECTS AND ARCHEOLOGICAL SITES

Streszczenie

W pracy przedstawiono planistyczno-przestrzenne i inwestycyjne uwarun-
kowania zwi zane z wyst powaniem obiektów dziedzictwa kulturowego.
W szczególno ci przestawiono zasady post powania inwestora na terenie obj tym
ograniczeniami zwi zanymi z wyst powaniem stanowisk archeologicznych. Za-
prezentowano instytucje ochrony zabytków w Polsce oraz ich kompetencje. Okre-
lono rol  planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony obiektów dzie-

dzictwa kulturowego. Ponadto zaprezentowano problemy ochrony zabytków na
terenie podkrakowskiej gminy Micha owice.

S owa kluczowe: Planowanie przestrzenne, proces inwestycyjny, ochrona obiek-
tów dziedzictwa kulturowego

Summary

The paper discusses the role of cultural heritage objects in spatial planning
and investment processes. It particularly presents the principles an investor should
follow with regards to the area, where archaeological sites have been located.
Moreover, it enumerates Polish institutions responsible for the protection of his-
torical objects and their competences. The article also defines the role of spatial
planning as an instrument of cultural heritage protection. Finally, it presents
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problems related to the protection of historical objects in the community of
Micha owice located nearby the city of Krakow.

Key words: Spatial planning, investment processes, protection of cultural heritage
objects

WST P

Prowadzenie polityki przestrzennej odbywa si  w warunkach stale wyst -
puj cych kolizji ró nych interesów. Cz stymi sprzeczno ciami s  konflikty mi -
dzy dzia alno ci  lokalizacyjn  i inwestycyjn , a uwarunkowaniami zwi zanymi
z ochron  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym definiuje poj cie dóbr kultury wspó czesnej jako „nie b d ce zabyt-
kami dobra kultury takie jak pomniki, miejsca pami ci, budynki, ich wn trza
i detale, zespo y budynków, za o enia urbanistyczne i krajobrazowe, b d ce
uznanym dorobkiem wspó cze nie yj cych pokole , je eli cechuje je wysoka
warto  artystyczna lub historyczna” [Ustawa 2003].

Z kolei ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami definiuje mi dzy innymi takie poj cia jak zabytek, historyczny uk ad
urbanistyczny lub ruralistyczny oraz historyczny zespó  budowlany [Ustawa
2003a].

Wa nym elementem szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego jest
dziedzictwo archeologiczne. Obejmuje ono wszelkie lady ludzkiej egzystencji
i sk ada si  z miejsc zwi zanych z wszystkimi wiadectwami dzia alno ci ludz-
kiej, opuszczonych budowli i wszelkiego rodzaju pozosta o ci (w czaj c w to
obiekty podziemne i podwodne) wraz z wszelkim ruchomym materia em kultu-
rowym z nimi zwi zanym [Kobyli ski 1998]. Poniewa  dzia ania na rzecz
ochrony dziedzictwa archeologicznego powinny mie  charakter zarówno pre-
wencyjny jak i ochronny, wa nym instrumentem ochrony tych warto ci jest
planowanie przestrzenne [Maziarz 2010].

Niniejsza praca przedstawia planistyczno-przestrzenne i inwestycyjne pro-
blemy zwi zane z wyst powaniem obiektów dziedzictwa kulturowego, w szcze-
gólno ci w odniesieniu do identyfikacji ogranicze  i trudno ci w inwestowaniu,
w zwi zku z wyst powaniem stanowisk archeologicznych. Przedstawiono tak e
rol  planowania przestrzennego w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego.

W cz ci aplikacyjnej pracy analizie poddano podkrakowsk  gmin  Mi-
cha owice, która jest specyficzna zarówno z punktu widzenia swojej lokalizacji,
jak równie  z powodu wyst powania na jej obszarze kilkudziesi ciu stanowisk
archeologicznych.
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INSTYTUCJE OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE

Organami ochrony zabytków w Polsce s : minister w a ciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kom-
petencje w tym zakresie wykonuje Generalny Konserwator Zabytków oraz wo-
jewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje
wojewódzki konserwator zabytków [Ustawa 2003a].

 Do zada  wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków
nale y mi dzy innymi:

– opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami,

– realizacja zada  wynikaj cych z krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami oraz koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju,

– sprawowanie nadzoru nad dzia alno ci  wojewódzkich konserwatorów
zabytków.

Na szczeblu administracji publicznej w województwie dzia a Wojewódzki
Konserwator Zabytków. Wykonuje on w imieniu wojewody zadania i kompetencje
w zakresie ochrony zabytków. Jego zadaniem jest mi dzy innymi: prowadzenie
rejestru zabytków znajduj cych si  na terenie województwa, wydawanie decyzji
o wpisie do rejestru zabytków, prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków,
uzgadnianie programów zagospodarowania zabytków nieruchomych wraz z oto-
czeniem, wydawanie pozwole  na prowadzenie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do zada  wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
nale y w szczególno ci:

1. Realizacja zada  wynikaj cych z krajowego programu ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami.

2. Sporz dzanie w ramach przyznanych rodków bud etowych, planów
finansowania ochrony  zabytków i opieki nad zabytkami.

3. Prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz groma-
dzenie dokumentacji w tym zakresie.

4. Wydawanie, zgodnie z w a ciwo ci , decyzji, postanowie  i za wiad-
cze  w sprawach okre lonych w ustawie oraz w przepisach odr bnych.

5. Sprawowanie nadzoru nad prawid owo ci  prowadzonych bada  kon-
serwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych i innych dzia a  przy zabytkach oraz bada  archeologicznych.

6. Organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.

7. Opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego  i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja dzia a  przy re-
alizacji tych planów.
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8. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach.
9. Wspó praca z innymi organami administracji publicznej w sprawach

ochrony zabytków.
Zadaniem administracji publicznej stopnia podstawowego jest prowadze-

nie gminnej ewidencji zabytków w formie kart adresowych zabytków nierucho-
mych po o onych na terenie gminy, obj tych wojewódzk  ewidencj  zabytków.
Ponadto ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Ustawa 2003a]
nakłada na organy samorz dowe obowi zek:

– uwzgl dniania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporz -
dzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego;

– przekazywania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie
nie d u szym ni  3 dni przyj te zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do
którego istnieje przypuszczenie, i  jest on zabytkiem lub zabytkiem archeolo-
gicznym;

– sporz dzania na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami.

PLANOWANIE PRZESTRZENNEGO I PROCES INWESTYCYJNY,
A OBIEKTY ZABYTKOWE I STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Problematyk  ochrony zabytków reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Ustawa 2003a]. Definiuje ona
mi dzy innymi takie poj cia jak: historyczny uk ad urbanistyczny lub rurali-
styczny oraz historyczny zespó  budowlany. Ustawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami okre la dzia ania maj ce na celu ochron  zabytków,
spo ród których jednym z podstawowych jest uwzgl dnienie zada  ochronnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w kszta towaniu rodo-
wiska. W my l zapisów tej ustawy ochronie i opiece podlegaj  w szczególno ci
krajobrazy kulturowe oraz uk ady urbanistyczne, ruralistyczne i zespo y bu-
dowlane. Z kolei formami ochrony zabytków s : wpis do rejestru zabytków,
uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenie ochro-
ny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Odniesienie powy szej regulacji prawnej do problematyki planowania
i zagospodarowania przestrzennego na wszystkich szczeblach planowania doty-
czy zapisu mówi cego, e ochron  zabytków i opiek  nad zabytkami uwzgl dnia
si  przy sporz dzaniu i aktualizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego
kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego
województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowa  i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin. Zatem we wszystkich aktach planowania prze-
strzennego i strategicznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym
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problematyka zwi zana z ochron  zabytków ma szczególne miejsce. Ponadto
projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegaj  uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl dnia si
w szczególno ci ochron :

– zabytków wpisanych do rejestru i ich otoczenie,
– innych zabytków nieruchomych znajduj cych si  w gminnej ewidencji

zabytków,
– parków kulturowych.
W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami

ustalenia tego programu uwzgl dnia si  w studium i miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. W studium i planie miejscowym uwzgl dnia si
tak e, w zale no ci od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmuj ce
obszary na których obowi zuj  (okre lone ustaleniami planu miejscowego)
ograniczenia, zakazy i nakazy, maj ce na celu ochron  zabytków znajduj cych
si  na tym obszarze.

Rada gminy po zasi gni ciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, w drodze uchwa y mo e utworzy  park kulturowy. Park taki tworzy si
w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyró niaj cych si
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na terenie parku kulturowego mo-
g  by  ustanowione zakazy, nakazy lub ograniczenia dotycz ce:

– prowadzenia robót budowlanych oraz dzia alno ci przemys owej, rolni-
czej, hodowlanej, handlowej lub us ugowej,

– zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,
– umieszczania tablic, napisów, og osze  reklamowych i innych znaków

nie zwi zanych z ochron  parku kulturowego,
– sk adowania lub magazynowania odpadów.
Nale y nadmieni , e sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania

nie jest obowi zkowe dla obszaru ca ej gminy. S  jednak obszary dla których
sporz dzenie planu miejscowego jest obowi zkowe. Jednym z takich obszarów
jest przedstawiony wy ej park kulturowy.

Problematyka ochrony zabytków wyst puje tak e w ramach procesu inwe-
stycyjnego. Jego uproszczony schemat przedstawiono na rysunku 1. Proces ten
obejmuje pi  g ównych etapów, od wyboru lokalizacji, analizy inwestycji pod
k tem kwalifikacji do przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na ro-
dowisko, uzyskania pozwolenia na budow , a  po etap ko cowy dotycz cy za-
wiadomienia o zako czeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na u ytkowanie.
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ETAP I
Wybór lokalizacji inwestycji 

ETAP III
Ustalenie przeznaczenia terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania  
Uzyskanie informacji  czy sporz dzony jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego: 

Tak Nie  

ETAP II
Analiza inwestycji pod k tem kwalifikacji do 

przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  
na rodowisko  

Decyzja o warunkach zabudowy 
terenu lub decyzja 

o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

ETAP IV
Uzyskanie pozwolenia na budow  

lub zg oszenie budowy    

ETAP V
Zawiadomienie o zako czeniu 

budowy lub uzyskanie pozwolenia na 
u ytkowanie obiektu budowlanego  

 1. Uzgodnienie    
    projektu decyzji 
    z wojewódzkim 
    konserwatorem 
    zabytków
 2. Inne uzgodnienia  

 Projekt i zmiana 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
wymaga uzgodnienia 

z wojewódzkim 
konserwatorem 

zabytków  

 Prowadzenie robót 
budowlanych przy 

obiekcie wpisanym do 
rejestru zabytków wymaga 

przed wydaniem 
pozwolenia na budow   

uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie tych robót, 

wydanego przez 
wojewódzkiego 

konserwatora zabytków 

 Pozwolenie na 
rozbiórk  obiektu 

budowalnego 
wpisanego do rejestru 
zabytków mo e by  

wydane po uzyskaniu 
decyzji Generalnego 

Konserwatora 
Zabytków 

ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 1.   Schemat procesu inwestycyjnego
z uwzgl dnieniem problematyki obiektów zabytkowych
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Z przedstawionego schematu wynika, e uzyskanie pozwolenia na rozbiórk
obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków mo e by  wydane po
uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków. Z kolei prowadzenie
robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga
przed wydaniem pozwolenia na budow  uzyskania pozwolenia na prowadzenie
tych robót, wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Warto równie  zauwa y , e w przypadku obiektów nie u ytkowanych
i nie nadaj cych si  do remontu i odbudowy, wydanie decyzji przez organ nad-
zoru budowlanego nakazuj cej rozbiórk  tego obiektu nie mo e dotyczy
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dopiero wykre lenie obiektu z reje-
stru zabytków skutkuje mo liwo ci  jego rozbiórki [Ustawa 1994].

Wyst powanie stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych wi -
e si  licznymi utrudnieniami zwi zanymi z potencjaln  lub prowadzon  dzia-
alno ci  inwestycyjn . Rysunek 2 przedstawia podstawowe zasady post powa-

nia inwestora na terenie obj tym ograniczeniami zwi zanymi z wyst powaniem
stanowisk archeologicznych. Schemat ten przedstawia powy sze regu y doty-
cz ce dwóch przypadków. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy na terenie inwestycji
wyst puje stanowisko archeologiczne, natomiast drugi odnosi si  do sytuacji, w
której podczas realizacji inwestycji natrafiano na obiekty i zabytki archeologiczne.

OPIEKA NAD ZABYTKAMI NA TERENIE GMINY MICHA OWICE

W Ma opolsce, w regionie wyj tkowo bogatym w spu cizn  kulturow
znajduje si  oko o 50.000 zespo ów zabytkowych. Spo ród tej liczby obiektów
do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisanych jest 3080 zabytków nierucho-
mych. S  to uk ady urbanistyczne i ruralistyczne, ko cio y i klasztory, zamki,
fortyfikacje i zespo y obronne, pa ace i dwory. Na list  zabytków wiatowego
dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO wpisanych jest 8 obiektów
i zespo ów obiektów z terenu województwa ma opolskiego.

Gmina Micha owice wyró nia si  bogactwem kulturowym, bowiem ju
w VIII stuleciu by a terenem sta ego osadnictwa. Wzd u  rzeki D ubni z ko cem
XII wieku znajdowa o si  co najmniej 8 osad, w tym Micha owice [Gminny
program 2006]. Najstarszymi miejscowo ciami tego obszaru s  Micha owice
(1198) i Raciborowice (1230), gdzie proboszczem by  s ynny historyk Jan D u-
gosz. W 1788 roku na wieczyste posiadanie otrzyma  Micha owice Hugo Ko -
taj. W zamian zobowi zany by  p aci  roczny czynsz na rzecz Akademii Kra-
kowskiej [Gminny program 2006]. Po wygranej bitwie pod Rac awicami w 1793
roku za o ono obóz w Bosutowie, s siaduj cym z M odziejowicami (jedna
z obecnych 19 so ectw gminy). W czasie walk napoleo skich Micha owice zo-
sta y w czone do Ksi stwa Warszawskiego (1809 r.), a po upadku Napoleona
Micha owice sta y si  cz ci  zaboru rosyjskiego bez Raciborowic, które zosta y
w czone do zaboru austriackiego (Galicja) [Gminny program 2006].
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Bogactwo kulturowe gminy Micha owice jest uj te w obowi zuj cych doku-
mentach stanowi cych podstaw  ochrony nad zabytkami obszaru tej gminy. W
Wojewódzkim Programie Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma-
opolski zosta y wymienione dwa zabytki z terenu Gminy Micha owice, które

zosta y uznane za szczególnie cenne, a mianowicie zespó  ko cio a parafialnego
w. Ma gorzaty w Raciborowicach oraz drewniany ko ció  p.w. w. Jakuba

w Wi c awicach [Gminny program, 2006]. Co w konsekwencji znalaz o wyraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha owice,
w którym okre lono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków po-
przez ustalenie trzech stref ochrony:

– strefa „A” – ochrona archeologiczna,
– strefa „K1” - cis a ochrona konserwatorska,
– strefa „K2” – cz ciowa ochrona konserwatorska.
Z uwagi na ustawowe obowi zki nak adaj ce na gminy opiek  nad zabyt-

kami [Ustawa 1990] w strategii Gminy Micha owice zosta y wymienione zabyt-
ki i pozosta e obiekty o warto ci zabytkowej, znajduj ce si  w na terenie gminy.
W tym dokumencie zosta a przedstawiona identyfikacja problemów w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Do rejestru zabytków Ma opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Krakowie wpisano osiem zabytków z terenu gminy. W Gminie Mi-
cha owice jest 46 obiektów znajduj cych si  w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków, w tym dwa ju  nie istniej ce [Gminny program 2006]. Wi kszo  z nich to
domy i zagrody drewniane. Na terenie badanej gminy znajduj  si  tak e 143
stanowiska archeologiczne. S  to przede wszystkim stanowiska archeologiczne
kategorii II okre lone g ównie jako osady z epoki neolitu [Gminny program
2006].

Gmina Micha owice w s siedztwie Krakowa jest tak e charakterystycz-
nym przyk adem ekspansji miasta Krakowa na tereny wiejskie. W okresie
ostatnich 10 lat rozwój terenów zabudowanych w tej gminie mia  charakter
ywio owy. Zatem wyst powanie na tym obszarze du ej liczby stanowisk

archeologicznych w powi zaniu z intensywnym ruchem budowlanym stanowi
mo e du e utrudnienie dla dzia alno ci inwestycyjnej.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W konkluzji przeprowadzonych analiz mo na stwierdzi , e w teorii
i praktyce planowania przestrzennego oraz w ramach procesu inwestycyjnego
wa ne miejsce zajmuje problematyka ochrony obiektów zabytkowych oraz
ogranicze  w inwestowaniu zwi zanych z wyst powaniem stanowisk archeolo-
gicznych.

Polityka przestrzenna wi e si  cz sto z konieczno ci  rozwi zywania
konfliktów miedzy dzia alno ci  planistyczn  i inwestycyjn  a uwarunkowania-
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mi dotycz cymi ochrony dziedzictwa kulturowego. W wietle obowi zuj cych
uregulowa  prawnych obiekty dziedzictwa kulturowego wymagaj  szczególnej
ochrony, któr  zapewniaj  powo ane ustawowo organy ochrony zabytków
w Polsce.

Wa n  rol  odgrywa tak e w tym wzgl dzie planowanie przestrzenne.
W szczególno ci przy sporz dzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, jak i opracowuj c plany przestrzennego zagospodarowania województwa,
szeroko uwzgl dnia si  problematyk  ochrony obiektów dziedzictwa kulturowe-
go. Tak e w procesie miejscowego planowania przestrzennego problematyka ta
jest uwzgl dniania. To w a nie w studium uwarunkowa  i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego oraz w miejscowym planie przestrzennym ustala si
strefy ochrony konserwatorskiej oraz liczne nakazy i zakazy maj ce na celu
ochron  znajduj cych si  na tym obszarze zabytków. Zatem planowanie prze-
strzenne jest wa nym instrumentem ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego.

W dzia alno ci inwestycyjnej wyst puje wiele utrudnie  i ogranicze
w zwi zku z wyst powaniem obiektów zabytkowych i odkrywek archeologicz-
nych. Inwestor powinien zatem mie  wiadomo  i wiedz  w tym zakresie.
Zatem wa n  rol  edukacyjn  i informacyjn  powinny tu odgrywa  gminne
s u by budowlane i architektoniczne.

Wyst powanie na terenie badanej podkrakowskiej gminy Micha owice du-
ej liczby zabytków oraz 143 stanowisk archeologicznych stanowi bez w tpienia

utrudnienie w dzia alno ci inwestycyjnej. Gmina posiada gminny program opie-
ki nad zabytkami na lata 2006-2010, zawieraj cy ich rejestr i zasady ochrony.
Program ten mo e by  pomocny dla potencjalnych inwestorów.
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