
Zadanie na plusa z aktywności (ćwiczenia, 5.12.2021 r.) 

Kazus (postępowanie sądowoadministracyjne): 

Kamil S., zamieszkały w W., zakupił urokliwy dworek, stanowiący lokalny zabytek, w miejscowości  

w L. Wystąpił on do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w L. o przedstawienie w formie pisemnej 

zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia  

i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które można wprowadzić  

w tym zabytku. Konserwator jednak przez pięć miesięcy nie wydał odpowiednich, wnioskowanych 

przez Kamila S. zaleceń. Oburzony tym faktem Kamil S. wniósł wprost do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w W. skargę na bezczynność organu administracji publicznej – Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w L. 

Podstawa materialnoprawna:  

Art.  27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia,  

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 tym zabytku. 

Art.  93 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

1. W sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach organem pierwszej instancji jest 

wojewódzki konserwator zabytków, a organem wyższego stopnia minister właściwy do spraw kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Pytania: 

1. Czy skarżący zastosował prawidłowy tryb wniesienia skargi do WSA? Odpowiedź uzasadnij, 

przytaczając i omawiając odpowiedni przepis p.p.s.a. 

2. Czy Kamil S. wniósł skargę do właściwego miejscowo sądu administracyjnego? Odpowiedź 

uzasadnij, przytaczając i omawiając odpowiedni przepis p.p.s.a. 

3. Czy działanie organu administracji publicznej nosi znamiona bezczynności? Odpowiedź uzasadnij, 

przytaczając i omawiając odpowiednie przepisy k.p.a. i p.p.s.a. 

4. Czy działanie skarżącego było zgodne z przepisami p.p.s.a.? Jeśli nie, wskaż i omów przesłankę 

dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, która nie została przez skarżącego spełniona. Wskaż 

odpowiedni przepis p.p.s.a.  

Ocena zadania: Poprawna odpowiedź na wszystkie 4 pytania – 2 plusy z aktywności, poprawna 

odpowiedź na co najmniej dwa pytanie – plus z aktywności! 

Termin wykonania zadania: do 7 stycznia 2022 r.  

 


