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Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 31 grudnia 2008 r.
l.dz. DOZ-DD-073-7/09,
w którym Krajowemu Ośrodkowi Badań
i Dokumentacji Zabytków powierzono prowadzenie
spraw związanych z wykreśleniem z rejestru
zabytków: zabytków nieruchomych, ruchomych
i archeologicznych oraz prowadzenie postępowań
dotyczących ochrony zabytków archeologicznych
Działając na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz
§ 3 ust. 2 pkt 17 statutu Krajowego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 39 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie
nadania statutu Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, powierzam prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:
1) dokonywanie czynności związanych z wykreśleniem z rejestru zabytków: zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, z wyjątkiem
rozpoznawania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2) prowadzenie postępowań dotyczących ochrony
zabytków archeologicznych.

2)

3)

Jednocześnie powierzam Dyrektorowi Krajowego
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków:
1) przyjmowanie od Dyrektora Departamentu
Ochrony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, składanych przez osoby fizyczne
i prawne:
a) wniosków o skreślenie z rejestru zabytków: nieruchomych, ruchomych i archeologicznych;
b) odwołań od decyzji wojewódzkich konserwatorów zabytków wydawanych w oparciu
o przepisy art. 9-10, art. 36, art. 43, art. 45-47
i art. 49 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w odniesieniu do
zabytków archeologicznych;

4)
5)

c) zażaleń na postanowienia wojewódzkich konserwatorów zabytków, wydawanych w oparciu
o przepis art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 60 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr. 80, poz. 717 ze zm.) w odniesieniu do zabytków archeologicznych;
d) zażaleń na postanowienia wojewódzkich konserwatorów zabytków, wydawanych w oparciu
o przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118 ze zm.), w odniesieniu do zabytków archeologicznych;
dokonywanie czynności przygotowawczych związanych ze wszczęciem z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach skreśleń z rejestru
zabytków nieistniejących (tzw. porządkowanie
rejestru zabytków);
sprawdzanie zgodności dokumentów przesłanych
w sprawach, o których mowa wyżej, pod względem formalno-prawnym, z uwzględnieniem badania prawidłowości należnej i pobranej opłaty
skarbowej;
wzywanie wnioskodawców odwołujących się lub
składających zażalenia do usunięcia braków formalnych złożonych wniosków;
uzupełnianie z urzędu akt postępowania w zakresie niezbędnym do rozpoznania sprawy oraz
dokonywanie innych czynności zmierzających do
załatwienia sprawy.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań, o których
mowa wyżej, sprawuje Dyrektor Departamentu
Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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