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Wojewódzcy konserwatorzy 
zabytków 
(według rozdzielnika) 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, w ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów 

zabytków, Generalny Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki ich działania, 

wydawać instrukcje i wytyczne określające sposób ich postępowania oraz oczekiwać od nich 

sprawozdań z działalności. W związku z powyższym przekazuję standardy postępowania 

konserwatorskiego w zakresie: 

1) wykonywania mapy zasadniczej na potrzeby opracowania dokumentacji studialno-

projektowych z zakresu konserwacji i restauracji parków, ogrodów i innych form 

zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków (załącznik nr 1); 

2) inwentaryzacji szaty roślinnej w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej 

zieleni, wpisanych do rejestru zabytków (załącznik nr 2); 

3) opracowania projektu gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i innych 

formach projektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków (załącznik nr 3); 

4) postępowania w sytuacji zaistnienia szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi na 

terenie parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru 

zabytków (załącznik nr 4). 

Ponadto informuję, że w trakcie opracowania są standardy dotyczące: 

1) projektowania zieleni w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni 

wpisanych do rejestru zabytków; 

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php
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2) zabezpieczania zieleni w parkach, ogrodach i innych form zaprojektowanej zieleni 

wpisanych do rejestru zabytków podczas prowadzonych w nich inwestycji,                                                

z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane                                    

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51). 

 

Z poważaniem 

 

Magdalena Gawin 
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