Remont starego domu – na co uważać
Czy kiedykolwiek marzyliście o posiadaniu pięknego domu na wsi? Domu otoczonego ogrodem pełnym kwiatów, gdzie panuje
cisza i spokój? Jedyne dźwięki jakie do Was docierają to śpiew ptaków ...
Rewelacyjne miejsce na ucieczkę od zgiełku miasta prawda? Istny raj na ziemi …
A czy kiedykolwiek myśleliście o tym, aby kupić i wyremontować stary dom, który w tak pięknych okolicznościach przyrody się
znajduje?
Jeżeli tak, to ten artykuł jest dla Was.
To, co jest istotne w sytuacji, gdy chcemy nabyć wiekową nieruchomość i ją wyremontować, oprócz oczywistych rzeczy – jak
dokonanie inwentaryzacji stanu budynku (w końcu nigdy nie wiadomo co znajduje się pod podłogą) – to zapoznanie się z
pojęciami „rejestr zabytków” i „ewidencja zabytków”.
Te dwa pojęcia z punktu widzenia każdego starego budynku, są o tyle istotne, że mogą sprzeniewierzyć całe nasze zamierzenie
budowlane i nasze wyobrażenie jak taki budynek według nas powinien wyglądać. Dlatego zanim dokonacie zakupu tego rodzaju
nieruchomości, warto sprawdzić co nam wolno z nią zrobić, a czego absolutnie nie.
Rejestr zabytków jest jedną z form ochrony zabytków wskazaną w Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Rejestr taki dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
W rejestrze zabytków wskazane są między innymi dane osobowe właściciela, posiadacza zabytku lub wieczystego użytkownika
gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Obiekt może zostać wpisany do rejestru na podstawie decyzji
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu lub na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu na którym
znajduje się zabytek.

Budynek może być więc wpisany do rejestru niezależnie od woli właściciela.
Jeżeli jesteś właścicielem takiego budynku i chcesz wykonać w nim jakiekolwiek prace budowlane, powinieneś skonsultować je
najpierw z konserwatorem zabytków.
Konserwator zabytków na Twój wniosek przedstawi w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie, określające sposób
korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą
być wprowadzone w zabytku.
Konsultacja i stosowanie się do wytycznych konserwatora jest o tyle ważne, w przypadku ujęcia budynku w rejestrze zabytków,
prace konserwatorskie lub prace budowlane prowadzone bez pozwolenia lub wbrew warunkom wydanego pozwolenia na ich
przeprowadzenie sankcjonowane są karą grzywny.
Co więcej, sankcjonowane jest nawet umieszczanie na takim zabytkowym budynku tablic reklamowych lub napisów bez
uzyskania odpowiedniego pozwolenia konserwatora.
Pamiętaj, aby przed zakupem lub rozpoczęciem planowanego remontu w starym budynku sprawdzić, czy widnieje on w takim
rejestrze.
Jeśli widnieje, do Twoich obowiązków należeć będzie również zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków między
innymi o:
 uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;
 zagrożeniu dla zabytku;
 zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.
Chcesz wykonać remont starego budynku i otrzymujesz informacje od wojewódzkiego konserwatora, że nie widnieje on w
rejestrze zabytków. Co dalej? Czy można już dokonywać upragnionych zmian? Czy mogę zacząć w końcu ten remont?
Odpowiedź brzmi – jeszcze nie.
To, że obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków nie oznacza, że nie podlega on żadnej ochronie. Może się bowiem okazać, że
budynek jest objęty np. gminną ewidencją zabytków. Ewidencja zabytków jest już mniej oczywistą formą ochrony zabytków niż
rejestr.
Co zrobić, aby dowiedzieć się, czy budynek jest objęty tą formą ochrony? Należy sprawdzić studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz (jeżeli został sporządzony) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu, na którym nasz budynek się znajduje.
We wskazanych wyżej dokumentach planistycznych uwzględnia się ochronę zabytków nieruchomych wpisanych właśnie do
gminnej ewidencji zabytków. Dokumenty te określają jakie prace w stosunku do zabytku są dozwolone, a jakie nie.
Często ta ochrona wskazana w gminnej ewidencji zabytków dotyczy jedynie zewnętrznego wyglądu budynku, a nie tego co
powinno znajdować się w jego wnętrzu. Objęcie ewidencją zabytków ma na celu zachowanie charakterystycznych cech
zewnętrznych obiektu, tak aby w pewien sposób „zakonserwować” istotne z punktu widzenia historycznego elementy widoczne
dla odbiorców przemieszczających się wzdłuż ulic miejscowości, w której zabytek się znajduje (np. charakterystyczna elewacja
budynku, specyficzne okna, dodatkowe elementy architektoniczne, które prezentują określoną epokę czy styl budowania i nie są
raczej często spotykane).
Dopiero dokonując analizy rejestru i ewidencji zabytków można stwierdzić, co właściwie z takim budynkiem można zrobić. Czy
możesz dobudować do niego drewnianą werandę, a może wymienić okna na bardziej nowoczesne? Jeżeli budynek objęty jest
ochroną – to takie elementy jak kolor okien czy dachu i materiały z których będą wykonane muszą zostać skonsultowane z
odpowiednim organem.
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No dobrze, a czy można sprawić aby taki budynek przestał być zabytkiem?
Oczywiście, że tak – ale pod pewnymi warunkami.
Zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub
naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych
ustaleniach naukowych, może być skreślony z rejestru.
Postępowanie takie inicjowane jest z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym
znajduje się zabytek nieruchomy. Postępowanie takie ma na celu wyjaśnienie, czy obiekt utracił cechy zabytku.
Jeżeli do wykreślenia dojdzie, oczywiście kwestie związane z remontem takiego budynku nie są już przedmiotem konsultacji z
konserwatorem zabytków.
W takiej sytuacji zaplanowanie remontu, rozbudowy, przekształcenia bryły budynku jest już znacznie łatwiejsze, a stworzenie
miejsca odpoczynku dostosowanego do Ciebie bezcenne.
Czy warto dla stworzenia własnego raju na ziemi?
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam już Wam drodzy czytelnicy.







aplikant radcowski








Agnieszka Sobejko

ul.Jagiellońska 67
wejście B pok. 14
70-382 Szczecin

www.cieslicki.pl
biuro@cieslicki.com
+48 606 256 044

