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ZASADY POSTĘPOWANIA 

w sprawie renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych 

 oraz budowy i modernizacji obiektów sakralnych i kościelnych. 

 

1.  Każda inwestycja w zakresie konserwacji, renowacji oraz budownictwa 

i innych prac związanych z obiektami (w tym wszelkie przebudowy dotyczące 

substancji budynków sakralnych i kościelnych) mają uzyskać uprzednią 

akceptację ze strony Urzędu Ekonoma Diecezji Drohiczyńskiej i Komisji 

Architektoniczno-Budowlanej.  

2. Przed realizacją nowego kościoła, plebani, budynku katechetycznego inwestor 

jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego programu inwestycji oraz 

koncepcji projektu jeszcze zanim przystąpi do projektowania. Dopiero po 

akceptacji ze strony Urzędu Ekonoma i Komisji inwestor może zawrzeć 

umowy z projektantem.  

3.  Koncepcja projektu – forma przedstawienia koncepcji może być dowolna 

(byle zrozumiała) na tym etapie nie dopuszczamy przedstawienia gotowych 

projektów.  

4.  W przypadku prac remontowych w obiektach sakralnych lub kościelnych (np. 

zmiana wystroju wnętrza, wymiana posadzki) najpierw należy uzyskać zgodę 

Urzędu Ekonoma i Komisji na ich przeprowadzenie. 

5. Koncepcja projektowa aranżacji wnętrza nowego kościoła lub zmian w już 

istniejącej aranżacji muszą być przedstawione Urzędowi Ekonoma i Komisji do 

uprzedniej aprobaty. 

6. Umieszczanie w kościołach lub ich otoczeniu figur, posągów, pomników, tablic 

pamiątkowych, obrazów i innych elementów wystroju wnętrza świątyni musi 

uzyskać pozwolenie Urzędu Ekonoma i Komisji. 

7. Zanim inwestor wystąpi o zgodę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie prac: konserwatorskich i remontowych w obiektach zabytkowych, 

musi uzyskać akceptację Diecezjalnego Konserwatora Zabytków. 

8. Diecezjalny Konserwator Zabytków poprzez Urząd Ekonoma Diecezji 

Drohiczyńskiej służą pomocą w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków 

o uzyskanie dotacji na prace remontowo-konserwatorskie. 

9.  Powyższe zasady nie zwalniają inwestora od obowiązku uzyskania stosownych 

zezwoleń budowlanych i konserwatorskich wymaganych przez przepisy prawa 

polskiego, których przestrzeganie zawsze jest obowiązkowe. 

10. W przypadku nie przestrzegania powyższych przepisów Urząd Ekonoma wraz 

z Komisją Architektoniczno-Budowlaną wydadzą negatywną, pisemną opinię 

wobec Księdza Proboszcza odpowiedzialnego za inwestycję. 
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