
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 26/70/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  1 grudnia  2010 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 

2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 

23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 

2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 

1241)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w 

Byczynie na prace przy kościele pw. Świętej Trójcy w Byczynie  wobec naruszenia  art. 81 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. 

nr 162, poz. 1568 ze zm.). 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej doręczono uchwałę nr LIX/433/10 Rady Miejskiej  

w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele 

pw. Świętej Trójcy w Byczynie. 

Przedmiotową uchwałą, powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwałę nr LIV/395/10 Rady Miejskiej  

w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków Rada Gminy postanowiła w § 1, iż: „Przyznaje się dotację na dofinansowanie robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Św. Trójcy w Byczynie na prace związane z rozebraniem murów i słupów wolnostojących, 

oraz wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy kościele pw. Świętej Trójcy w Byczynie”.  

W złożonych pismem nr Wp VI 0114/57/10 z dnia 15 listopada 2010 r. wyjaśnieniach 

wskazano m.in. że: 
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„Kościół Katolicki pw. Św. Trójcy w Byczynie zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji 

celowej na prace związane z rozebraniem murów i słupów wolnostojących oraz wywiezieniem 

gruzu z terenu rozbiórki przy kościele, które stanowią element zabytkowego układu 

urbanistycznego miasta Byczyna. 

Cały układ urbanistyczny miasta Byczyna jest zabytkiem. Z racji tego Ks. Proboszcz (…), 

zwrócił się z prośbą o dofinansowanie usunięcia elementów tej części zabytku które były  

w złym stanie technicznym w obrębie zabytku przy Kościele Św. Trójcy Byczynie. Elementy te 

stwarzały zagrożenie budynku oraz wpływały na estetykę zabytkowego układu 

urbanistycznego miasta Byczyna.  

Do wniosku załączono pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na 

rozbiórce szkieletu i muru ceglanego znajdującego się przy budynku obok kościoła pw. Św. 

Trójcy w Byczynie, na terenie układu urbanistycznego miasta Byczyna, wpisanego do rejestru 

zabytków województwa opolskiego pod nr R. 41/49. 

Prace przewidziane zakresem złożonego wniosku oddziaływają bezpośrednio pozytywnie 

na : 

1. zachowanie i uporządkowanie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Byczyna, 

zarejestrowanego pod nr 41/49; 

2. zwiększenie bezpieczeństwa ludzi przebywających w sąsiedztwie obiektu będącego 

przedmiotem wniosku; 

3. ograniczają możliwość kradzieży, włamania do obiektu budynku zabytkowego jakim 

jest kościół pw. Św. Trójcy w Byczynie, w aspekcie tegorocznych chuligańskich ekscesów oraz 

kradzieży mosiężnych rynien należących do kościoła. 

W związku z tym postanowiono przyznać dotację dla Parafii Św. Trójcy w Byczynie, gdyż 

przewidziane prace w uchwalonym wniosku oddziaływają bezpośrednio na zabezpieczenie, 

zachowanie i utrwalenie substancji zabytku dla dwóch zabytkowych obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków Województwa Opolskiego: 

1. zabytkowego układu urbanistycznego miasta Byczyna (wpisanego pod nr 41/49) 

2. zabytkowego kościoła pw. Św. Trójcy w Byczynie i jego otoczenia (wpisanego pod nr 

806/64)”.  

Pismem nr Wp VI 0114/59/10 z dnia 24 listopada 2010 r. wskazano dodatkowo,  że  

„Komisja rozpatrująca złożone wnioski postanowiła przyznać Parafii dofinansowanie na 

realizację zadania ponieważ zadanie wpisywało się częściowo w art. 77 pkt. 15”. 

Jednocześnie w załączeniu przedstawiono decyzję nr 806/64 w sprawie wpisania dobra 

kultury do rejestru zabytków, z której wynika, iż do rejestru wpisano jedynie kościół 

parafialny bez jego otoczenia. 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego nie stawił 

się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo 

w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź 

też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa.  

Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady 

tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania 

prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także 

organizację organów ochrony zabytków.  
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Formy ochrony prawnej zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków 

 i opiece nad zabytkami zostały enumeratywnie wyliczone w art. 7 tej ustawy. Zgodnie  

z powoływanym przepisem formą ochrony zabytków jest: 

 1) wpis do rejestru zabytków; 

 2) uznanie za pomnik historii; 

 3) utworzenie parku kulturowego; 

 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 tej ustawy podlegają zatem jedynie zabytki 

wpisane do rejestru zabytków (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie Sygn. akt IV SA/Wa 163/07 z dnia 23 marca 2007 r., LEX nr 335145). 

Prawną ochronę zabytków w rozumieniu cyt. ustawy, wiązać należy przedmiotowo m.in. 

z ostateczną decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie zabytku do rejestru 

zabytków. 

Realizując zadania w zakresie ochrony zabytków w szczególności poprzez zapewnienie 

wsparcia finansowego, umożliwiającego trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie (art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 

działając w oparciu o kompetencję wyznaczoną zakresem art. 81 ust. 1 w/w ustawy 

stanowiącym, iż w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

może być udzielona przez organ stanowiący gminy, na zasadach określonych w podjętej przez 

ten organ uchwale - Rada Miejska  uchwałą nr LIV/395/10 z dnia 27 maja 2010 r. określiła 

zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Wskazać przy tym należy, iż zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 cyt. ustawy, § 3 cyt. wyżej 

uchwały  nr LIV/395/10 dotacja z budżetu gminy  może obejmować nakłady konieczne   

w zakresie określonym w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

  Odnosząc powyższe do postanowień uchwały nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Byczynie  

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele pw. Świętej Trójcy w 

Byczynie stwierdzić należy, iż „prace związane z rozebraniem murów i słupów 

wolnostojących, oraz wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy kościele pw. Świętej Trójcy 

 w Byczynie”  nie są związane z zakresem dotowania nakładów koniecznych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, określonym w art. 77 cyt. ustawy. 

  Zakresu tych prac nie sposób również identyfikować ze wskazywanym przez gminę  

w wyjaśnieniach art. 77 ust. 1 pkt 15 ustawy. Zgodnie bowiem z w/w przepisem zakres 

nakładów koniecznych związany jest z działaniami zmierzającymi do wyeksponowania 

istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, przedstawione 

przez Gminę dokumenty dotyczą natomiast wpisania do rejestru zabytków kościoła. 

  W przedmiotowej sprawie otoczenie zabytkowego kościoła nie zostało wpisane do 

rejestru zabytków a w związku z tym nie jest możliwym przekazanie z budżetu gminy dotacji 

na te prace. 

  Odnosząc się do przedstawionych przez Gminę wyjaśnień związanych z faktem, że 

wskazane w uchwale gminy mury, słupy wolnostojące znajdują się na terenie zabytkowego 

układu urbanistycznego  wskazać należy, iż nie mają one w przedmiotowej sprawie znaczenia.  

Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego ma na celu zachowanie 

najcenniejszych elementów historycznego rozplanowania oraz kompozycji przestrzennej 

zespołu. Zabytkowy układ urbanistyczny tworzą zarówno budowle posiadające indywidualne 

wartości zabytkowe, kwalifikujące je do wpisu do rejestru zabytków na podstawie odrębnej 
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decyzji administracyjnej (art. 9 ust. 3 ustawy), jak również obiekty nowe, pozbawione 

wartości zabytkowych, ale mające znaczenie dla całego układu z uwagi na historyczną 

kompozycję przestrzenną. Objęcie ochroną układu urbanistycznego - art. 6 ust. 1 lit. „b” 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - nie oznacza samo przez się, że ochrona 

ta rozciąga się na poszczególne obiekty tego układu. Wpisany jest obszar ze względu na swoje 

zabytkowe cechy i nie oznacza to, że ochronie konserwatorskiej podlegają wszystkie jego 

elementy, zwłaszcza że wpisu obszaru dokonuje się ze względu na jego historyczny charakter 

lub inne cechy uzasadniające wpis. W decyzji o wpisie układu do rejestru nie wymienia się 

poszczególnych obiektów, lecz granice tego układu (vide wyrok WSA w Warszawie I SA/Wa 

1283/08 z dnia 27 marca 2009 r. LEX nr 569597). 

Wobec powyższego postanowienie w uchwale Rady Miejskiej w Byczynie nr LIX/433/10 

z dnia 27 października 2010 r. o dotowaniu prac w związanych z rozebraniem murów  

i słupów wolnostojących oraz wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy kościele Św. Trójcy 

w Byczynie stanowi istotne naruszenie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


