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STANOWISKO 

 

Dotyczy: opinii w sprawie wpisania do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw. św. Piotra i Pawła 

przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie.  

Podstawa wykonania: wystąpienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

znak: WRD.5130.1.49.2019 z dn. 3.03.2021 r. 

Przedmiot i cel: przedstawienie stanowiska NID w związku z opinią własną z dnia 12 listopada 

2020 r. i przedstawioną opinią prywatną prof. dr hab. Kamila Zeidlera, dotyczącymi zasadności 

wpisania do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51 

w Warszawie (obejmującego działki nr. ewid. 58, 59, 60 i 61/1(obecnie 157) w obrębie 5-05-01, 

w kontekście wpływu inwestycji planowanych na ww. obszarze na wartości widokowe i stan 

zachowania przedmiotowego zabytku. 

Materiały, na których oparto niniejsze stanowisko: 

 opinia prof. Kamila Zeidlera z dnia 10 stycznia 2021 r.: „opinia prawna na temat 

dopuszczalności uznania nieruchomości przy skrzyżowaniu ul. Emilii Plater  

i ul. Nowogrodzkiej w Warszawie (działki o nr ew. 58, 59, 60 i byłym 61/1, aktualnie 

wchodzącej w skład działki 157, obręb 5-05-01) za otoczenie zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków (Kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Warszawie)”, przygotowana na zlecenie 

EZ Inwestycje Sp. z o. o., działającą w imieniu PW Spółka z o.o. Sp. K., 

 opinia NID z dnia 12. listopada 2020 r., dotycząca zasadności wpisania do rejestru zabytków 

otoczenia kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie 

(obejmującego działki nr. ewid. 58, 59, 60 i 61/1 w obrębie 5-05-01) w kontekście wpływu 

inwestycji planowanych na ww. obszarze na wartości widokowe i stan zachowania 

przedmiotowego zabytku, 

 decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.11.2020 r. 

dotycząca wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego 

budynku Kościoła św. św. Piotra i Pawła położony przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie, 

ogrodzenia posesji i fragmentu muru z reliktem d. kostnicy i stacjami Drogi Krzyżowej oraz 

historycznego terenu dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego i Parafii św. Barbary 

w granicach ww. ogrodzenia.  
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TREŚĆ I KONKLUZJE PRZEDSTAWIONYCH OPINII Z ANALIZĄ PROBLEMOWĄ 

Obie opinie powstały w związku z prowadzonym przez organ ochrony zabytków postępowaniem 

administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków otoczenia (działki ewidencyjne 58, 59, 

60 i była 61/1, aktualnie wchodząca w skład działki 157 w obrębie 5-05-01) wpisanego do rejestru 

zabytków kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie wraz 

z ogrodzeniem posesji i fragmentem muru z reliktem dawnej kostnicy, stacjami Drogi Krzyżowej 

oraz historycznym terenem dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego i Parafii św. Barbary 

w granicach ogrodzenia (teren działki 158 z obrębu 5-05-01). Dotyczą zasadności wpisania do 

rejestru zabytków otoczenia tej świątyni w kontekście wpływu inwestycji planowanych na  

ww. obszarze na wartości widokowe i stan zachowania przedmiotowego zabytku.  

Deklarowana jako „opinia prawna” opinia prywatna autorstwa prof. K. Zeidlera zawiera 

szereg uwag do treści, ustaleń i konkluzji opinii NID z dnia 12. listopada 2020 r., w tym także 

o charakterze wyłącznie ocennym, dotyczących zarówno analizy konserwatorskiej, zagadnień 

leksykalnych oraz kwestii prawnych. Wymagane ww. wnioskiem MWKZ stanowisko NID – 

w związku z treścią i konkluzją ww. opinii prywatnej prof. K. Zeidlera – wymaga odniesienia się do 

tych z uwag, które zostały przez autora uzasadnione bądź są istotnymi odniesieniami do treści 

i konkluzji ww. opinii NID. 

W „Zarysie stanu faktycznego” opinii prywatnej prof. K. Zeidlera, przywołując część 

uzasadnienia wniosku z dnia 4.12.2019 r. o wpisanie do rejestru zabytków kościoła pw. św. Piotra 

i Pawła w Warszawie1, wskazano, że „ogrodzenie parafialne jest wartościowe, za wyjątkiem 

fragmentu murów w północnym krańcu terenu, czyli łączącego wpisaną do rejestru zabytków 

nieruchomość z nieruchomością, której opinia dotyczy”2. Wskazany tu stan faktyczny 

w rzeczywistości jest całkowicie inny. Północny odcinek ogrodzenia (a precyzyjniej jego północno-

zachodni kraniec) to najcenniejszy fragment tej części zabytku wpisanego do rejestru zabytków, 

zawierający jedyne zachowane relikty pierwotnego, XVIII-wiecznego ogrodzenia („obmurowania”) 

Cmentarza Świętokrzyskiego i „kostnicy zachodniej” z elementami jej pierwotnej elewacji3. Autor, 

najprawdopodobniej, pomylił tutaj zachowaną część historycznego, wpisanego do rejestru 

                                                         
1 W decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.11.2020 r. nr. 96/2020 
wpisującej przedmiotowy zabytek do rejestru zabytków wniosek nosił datę 6.12.2019 r. 
2 Ponadto, na str. 8 opinii: „Są [działki, których dotyczy opinia] dodatkowo oddzielone starym, choć nie 
zabytkowym ogrodzeniem, oddzielającym je w sposób naturalny od nieruchomości, na której znajduje się 
wpisany do rejestru Kościół”. 
3 Por. decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.11.2020 r. dotycząca 
wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynku Kościoła św. św. Piotra 
i Pawła położony przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie, ogrodzenia posesji i fragmentu muru z reliktem 
d. kostnicy i stacjami Drogi Krzyżowej oraz historycznego terenu dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego 
i Parafii św. Barbary w granicach ww. ogrodzenia, s. 3, 4, 7, 9. Dalej w tekście: Decyzja nr 96/2020 MWKZ 
z dnia 27.11.2020 r. 
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zabytków ogrodzenia dawnego cmentarza z kolejnym, znajdującym się kilka- kilkanaście metrów 

dalej na północny-zachód stylizowanym, powojennym ogrodzeniem terenu plebanii. Jego 

północno-zachodni odcinek nie jest ogrodzeniem „łączącym wpisaną do rejestru zabytków 

nieruchomość z nieruchomością, której opinia dotyczy” lecz rozdziela działki na terenie, którego 

dotyczy zarówno opinia jak i postępowanie MWKZ w sprawie wpisania do rejestru zabytków 

otoczenia kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie 

(działki nr 157 i 58). (il. 1) 

Osobną kwestią wymagającą odniesienia jest określenie, powtarzane w opinii  

prof. K. Zeidlera wielokrotnie (także w tytule i opisie przedmiotu opinii), o wpisaniu do rejestru 

zabytków kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 27.11.2020 r. do rejestru zabytków wpisano: „budynek kościoła 

św. św. Piotra i Pawła położony przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie, ogrodzenie posesji 

i fragment muru z reliktem d. kostnicy i stacjami Drogi Krzyżowej oraz historyczny teren 

dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego i Parafii św. Barbary w granicach ww. ogrodzenia”4. 

Budynek kościoła jest oczywiście w tym zabytku elementem dominującym, ale wyłącznie jednym 

z jego elementów składowych, objętych taką samą ochroną.  

Odnosząc się do zawartej w przedmiotowej opinii informacji, że „w związku z ww. wpisem 

Kościoła do rejestru zabytków toczy się postępowanie o wpis do rejestru zabytków, jako otoczenie 

Kościoła, nieruchomości przy skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej w Warszawie 

(działki o nr. ew. 58, 59, 60 i byłym 61/1, aktualnie wchodzącej w skład działki 157, obręb 5-05-

01)”, należy wskazać i podkreślić, że postępowanie to dotyczy wpisania do rejestru zabytków nie 

„otoczenia Kościoła” lecz otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków decyzją 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.11.2020 r. Zabytek ten 

stanowią: „budynek kościoła św. św. Piotra i Pawła położony przy ul. Nowogrodzkiej 51 

w Warszawie, ogrodzenie posesji i fragment muru z reliktem d. kostnicy i stacjami Drogi Krzyżowej 

oraz historyczny teren dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego i Parafii św. Barbary w granicach 

ww. ogrodzenia”5. Granice tego zabytku nie są identyczne z granicami murów obwodowych 

kościoła. 

W części poświęconej „Rozważaniom prawnym” przedmiotowej opinii znalazła się uwaga 

do treści opinii NID z dnia 12.11.2020 r. w brzmieniu: „nawet w tym zakresie [funkcji informacyjnej 

co do historii kościoła i nieruchomości], co do niektórych stwierdzeń nie jest ona zgodna ze 

stwierdzeniami zawartymi np. w uzasadnieniach do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków”. Stwierdzenie to jest niezrozumiałe. Autor nie precyzuje o jakie 

niezgodności chodzi. Nie wiadomo także, zarówno w wymiarze faktograficznym/merytorycznym 

                                                         
4 Decyzja nr 96/2020 MWKZ z dnia 27.11.2020 r. 
5 Ibidem. 
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jak i prawnym dlaczego analiza konserwatorska (zawierająca m.in. historię i charakterystykę 

obszaru i jego zabudowy) przedstawiona w opinii NID musi być zbieżna ze stwierdzeniami 

zawartymi w uzasadnieniu (a nie uzasadnieniach jak wskazuje prof. K. Zeidler) decyzji MWKZ z dnia 

27.11.2020 r.? Podkreślić także trzeba, że ww. opinia NID dotyczyła terenu objętego 

postępowaniem o wpisaniu do rejestru otoczenia zabytku a nie samego zabytku, którego dotyczy 

ww. decyzja MWKZ z dnia 27.11.2020 r. 

W opinii prywatnej prof. K. Zeidlera, „odwołując się do rozważań empirycznych”, wskazano 

„że na podstawie analizy całej (…) dokumentacji nie sposób dostrzec uzasadnienia dla stwierdzenia, 

ze wpis otoczenia w zakresie, jakiego sprawa dotyczy, ma służyć ochronie wartości widokowych 

zabytku” a „w przypadku nieruchomości przy zabytku (Kościele), czyli objętej już wpisem do rejestru 

zabytków to właśnie ta nieruchomość w jej wyznaczonych ogrodzeniem granicach jest ważna dla 

zapewnienia Kościołowi należytego otoczenia, w rozumieniu spełnienia obu przesłanek 

ustawowych art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków”.  

Twierdzenia te są zaskakujące i niezrozumiałe. Są także sprzeczne ze stanem faktycznym. 

Wskazana „nieruchomość przy zabytku (Kościele)” nie ma „zapewniać Kościołowi należyte 

otoczenie w rozumieniu spełnienia obu przesłanek ustawowych art. 3 pkt. 15 ustawy o ochronie 

zabytków”, ponieważ sama stanowi wartościową historycznie i naukowo część składową tego 

zabytku. Nie jest nim, co należy podkreślić ponownie, ww. kościół lecz całe pocmentarne założenie 

wraz z istniejącą na nim zabudową i ukształtowaniem. Nieruchomość ta, jako teren historycznego 

cmentarza, wraz z ogrodzeniem, reliktami budynków i budowli cmentarnych i budynkami 

sakralnymi (kościół i kaplica) stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków, którego otoczenie, 

w rozumieniu spełnienia przesłanek ustawowych art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, jest obecnie przedmiotem postępowania administracyjnego MWKZ o wpisanie do 

rejestru zabytków w oparciu o art. 9 ust. 2 tej ustawy.  

Autor opinii prywatnej wskazuje ponadto, że: „działki, których opinia dotyczy, nie tworzą 

żadnego wyjątkowego i wartościowego układu przestrzennego z nieruchomością wpisaną do 

rejestru zabytków” a „najlepszy widok na zabytek jest od strony frontowej, tj. od strony wejścia 

głównego przy ul. Emilii Plater, a także od strony ul. Wspólnej. (,,,) Widok na zabytek zarówno 

z samej działki, której niniejsza opinia dotyczy, jak i sprzed niej, tj. skrzyżowania ulic Emilii Plater 

i Nowogrodzkiej jest bardzo ograniczony, wiec trudno tu mówić o jakiejkolwiek „osi widokowej”, 

a „elementy Kościoła [kopuła i wieże] są widoczne z wielu miejsc dookoła Kościoła, co nie znaczy, 

że są to „osie widokowe”, które mogą być istotne z prawnego punktu widzenia i jako takie brane 

pod uwagę w ocenianej tu sprawie”. 

Odnosząc się do ww. stwierdzeń i ocen trzeba wskazać, że kwestia tworzenia bądź nie 

tworzenia przez działki będące przedmiotem postępowania MWKZ „wyjątkowego 

i wartościowego” (czy jakiegokolwiek innego) układu przestrzennego z nieruchomością wpisaną do 
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rejestru zabytków nie ma dla tego postępowania (art. 9 ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 15 ustawy) 

żadnego znaczenia formalnego i prawnego. W opinii NID z dnia 12.11.2020 r., w rozdziale 

poświęconym analizie konserwatorskiej przedstawiono dzieje i ukształtowanie przedmiotowego 

terenu w związku z rozwojem i przekształceniami zarówno sąsiednich ulic/kwartałów zabudowy 

jak i historycznego terenu parafii pw. św. Barbary. Teren ten, posiadając własny i zmieniający się 

z upływem czasu sposób zagospodarowania i użytkowania, stanowił zarazem element 

historycznego układu przestrzennego obszaru parafii oraz okolicznych kwartałów zabudowy 

miasta. Nie są to jednak fakty i wartości istotne dla funkcji otoczenia (w rozumieniu przesłanek  

art. 3 pkt. 15 ustawy o ochronie zabytków) wpisywanego do rejestru zabytków w oparciu o art. 9 

ust. 2 tej ustawy. 

Niezrozumiała i pozbawiona podstaw jest zawarta w opinii prywatnej prof. K. Zeidlera 

próba wartościowania ekspozycji zabytku, stwierdzenie o „bardzo ograniczonym” widoku na 

zabytek „zarówno z samej działki (…) jak i sprzed niej, tj. skrzyżowania ulic Emilii Plater 

i Nowogrodzkiej” oraz wskazanie, że widok na zabytek (jego elementy i dominanty architektoniczne 

stanowione przez wieże i kopułę kościoła) nie stanowią <<„osi widokowych”, które mogą być 

istotne z prawnego punktu widzenia i jako takie brane pod uwagę>>. Dzieje ulicy Nowogrodzkiej 

i jej znaczenie w rozwoju tej części miasta są stosunkowo dobrze poznane, sporo uwagi 

poświęcono tym kwestiom także w opinii prywatnej prof. Jacka Gyurkovicha z dnia 2 lutego 2021 r., 

przygotowanej na potrzeby przedmiotowego postępowania administracyjnego MWKZ6. 

Niezależnie od stopnia „atrakcyjności widoku” ul. Nowogrodzka a zwłaszcza skrzyżowanie 

ul. Nowogrodzkiej i E. Plater i odcinek tej ulicy łączący z Al. Jerozolimskimi, choćby tylko ze względu 

na rolę ważnej arterii komunikacyjnej i posadowione tu instytucje, a więc i znaczną liczbę 

przemieszczjących się tędy osób, stanowiły i stanowią istotne (o ile nie najistotniejsze) miejsce 

oglądu zabytku. Pierwotny, utylitarny sposób zagospodarowania analizowanej nieruchomości, 

powojenne przekształcenia (w tym rozbiórka budynku na podwórzu plebanii) i brak nowych 

inwestycji sprawiły, że widok założenia kościelnego (świątyni po odbudowie w zmienionej formie 

architektonicznej z otaczającym terenem pocmentarnym) ze skrzyżowania ul. Nowogrodzkiej  

i E. Plater jest zachowany, istotny a ponadto bliski historycznemu. O tym, że nie jest to w żadnym 

wypadku widok „bardzo ograniczony”, a wręcz przeciwnie, najlepiej zaświadczają złączone niżej 

zdjęcia, ukazujące widok na zabytek ze skrzyżowania ul. Nowogrodzkiej i E. Plater. (il. 2, 3, 4) 

                                                         
6 Opinia prof. Jacka Gyurkovicha z dnia 2. lutego 2021 r. dotycząca zasadności wpisania do rejestru zabytków 
otoczenia kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła obejmującego teren działek ewidencyjnych o numerach 58, 59, 
60 i byłej 61/1, aktualnie wchodzącej w skład działki 157, obręb 5-05-01 w Warszawie w kontekście 
ewentualnego wpływu inwestycji na ich terenie na stan zachowania i wartości widokowe kościoła  
pw. św. św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51, przygotowana na zlecenie EZ Inwestycje Sp. z o. o., 
działającą w imieniu PW Spółka z o.o. Sp. K. 
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Równie niezrozumiałe i nie mające podstaw jest zawarte w analizowanej opinii 

stwierdzenie braku „osi widokowych” mogących mieć znaczenie dla analizowanego przypadku. Dla 

tak rozległego, przestrzennego i złożonego (wieloelementowego) zabytku jak omawiany, 

odpowiedniejszym jest pojęcie „otwarcia widokowego” a o jego istnieniu, skali i oddziaływaniu 

łatwo się przekonać, stając w okolicach skrzyżowania ul. Nowogrodzkiej i E. Plater. (il. 2, 3, 4) 

Tytułem uzupełnienia powyższych rozważań przywołać tu należy treść „Wyników analizy 

zagospodarowania obszaru”, stanowiących załącznik nr 2 do decyzji Prezydenta m. st. Warszawy 

z dnia 2.06.2011 r.7 o warunkach zabudowy, dotyczącej m. in. budowy 140-metrowej wysokości 

budynku biurowego na omawianym terenie. Podkreślono w niej negatywny wpływ inwestycji na 

widok świątyni (od ul. Nowogrodzkiej). Zaakcentowano fakt niedopuszczalnego „zdominowania” 

i „przytłoczenia” zabytku (i sąsiednich kwartałów historycznej zabudowy) przez punktowy 

wysokościowiec.  

Niezrozumiałe są, zawarte w opinii prywatnej prof. K. Zeidlera, zastrzeżenia do zawartych 

w opinii NID z dnia 12.11.2020 r. stwierdzeń o zachowanej, w odniesieniu do działek będących 

przedmiotem postępowania MWKZ o wpisanie do rejestru zabytków otoczenia zabytku, pierwotnej 

roli i walorów otoczenia zabytku oraz perspektywicznego otwarcia widokowego świątyni. 

Stwierdzenia te, sformułowane w rezultacie analizy historycznego sposobu zagospodarowania 

i użytkowania tej części terenu parafii (w tym części terenu wywłaszczonego po 1945 r.), odnosiły 

się wszakże do następstw tego zagospodarowania i użytkowania w kontekście historycznego 

i obecnego widoku (jego „udostępniania”) na zabytek (teren pocmentarny i założenie kościelne) ze 

skrzyżowania ulic Nowogrodzkiej i E. Plater. Sposób tego zagospodarowania i użytkowania 

skutkował przez cały okres historyczny i skutkuje obecnie perspektywicznym otwarciem 

widokowym na teren pocmentarny i świątynię, co w sposób oczywisty sprawia (i czego dotyczyły 

kwestionowane stwierdzenia), że historyczna rola i walor otoczenia zabytku jako umożliwiającego 

ekspozycję jego wartości widokowych, są zachowane. Co ściśle wiąże się ze spełnieniem jednej 

z przesłanek określonych w art. 3 pkt. 15 ustawy o ochronie zabytków.  

Niezrozumiałe jest także kwestionowanie, używanego w opisie dziejów nieruchomości, 

pojęcia przedpola cmentarza dla działek będących przedmiotem opinii. „Przedpole” to 

„obszar/teren znajdujący się w bezpośredniej bliskości czegoś, przed czymś”8 i takim właśnie przez 

wiele dekad był analizowany tu teren – przedpolem Cmentarza Świętokrzyskiego.  

Autor nie rozwija i nie uzasadnia swoich ww. zastrzeżeń, kwestionując jedynie ich zasadność 

i prawne znaczenie, nie sposób więc odnieść się do związku tych zarzutów z badaniem przesłanek 

art. 3 pkt. 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami czy potrzeby wpisania otoczenia 

                                                         
7 Znak: AM-WRU-RBR-7331-34-15-10. 
8 Słownik języka polskiego PWN L-P, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, t. 2, s. 923. 
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zabytku do rejestru zabytków. Całkowicie niezrozumiałe, pozbawione podstaw i sprzeczne ze 

stanem faktycznym jest natomiast następujące po nich stwierdzenie, że w opinii NID z dnia 

12.11.2020 r., w której: „Narodowy Instytut Dziedzictwa wskazuje na istotną wartość i rolę 

przedmiotowego terenu w kształtowaniu panoramicznego otwarcia i ekspozycji kościoła pw. św. 

Piotra i Pawła, wynikającą z braku na nim zabudowy” tezy tej nie dowiedziono. Wszakże zarówno 

w analizie konserwatorskiej jak i konkluzji tej opinii sposób zagospodarowania działek będących jej 

przedmiotem był zagadnieniem kluczowym, a fakt braku zabudowy, która skutkowałaby eliminacją 

ekspozycji terenu pocmentarnego i świątyni, kilkukrotnie podkreślono9. Tego zagadnienia dotyczyły 

przecież także, kwestionowane przez autora opinii prywatnej, zawarte w opinii NID ww. określenia 

odnoszące się do „zachowania roli i walorów otoczenia zabytku”. 

Niezrozumiały jest także zarzut zawarty w opinii prywatnej prof. K. Zeidlera, że w opinii NID 

z dnia 12.11.2020 r. „całkowicie wbrew stanowi faktycznemu oraz obowiązującemu prawu – 

ustawie o ochronie zabytków – jest konkluzja, że <<NID wskazuje na potrzebę wpisania do rejestru 

zabytków terenu (działki nr…), położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i E. Plater>> – a to wobec 

faktu, że nie ma tam żadnego zabytku, który mógłby zostać wpisany do rejestru (…) Nie chodzi więc 

tu nawet o brak zrozumienia art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków, zawierającego definicję 

legalną zabytku, ale o istotny błąd co do ustaleń faktycznych zawartych w opinii”. Przedmiot 

i podstawę prawną czynności w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez MWKZ 

w sprawie wpisania do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy 

ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie (obejmującego działki nr. ewid. 58, 59, 60 i 61/1 (obecnie 157) 

w obrębie 5-05-01, określał wniosek tego organu z dn. 9.07.2020 r. do NID, dotyczący 

przygotowania merytorycznej opinii rozstrzygającej o zasadności wpisania tego otoczenia do 

rejestru zabytków. Jest więc rzeczą całkowicie oczywistą, że ww. konkluzja opinii – przygotowanej 

przez NID w odpowiedzi na ten wniosek i na potrzeby postępowania dotyczącego wpisania do 

rejestru zabytków otoczenia zbytku – dotyczy wyłącznie wpisania do rejestru zabytków otoczenia 

tego zabytku (art. 3 pkt. 15 ustawy o ochronie zabytków) w oparciu o art. 9 ust. 2 przywołanej 

ustawy. Dlaczego ww. konkluzja ma być „wbrew stanowi faktycznemu oraz obowiązującemu 

                                                         
9 „Znaczenie tego otoczenia, jako elementu chroniącego wartości widokowe świątyni i założenia zielonego  
(w którym jest ulokowana), wzrosło z chwilą pełnego wykształcenia w sąsiedztwie parceli parafialnej siatki 
ulicznej i kwartałów gęsto wypełnionych zwartą, pierzejową zabudową. Brak zabudowy na obszarze u zbiegu 
ulic E. Plater i Nowogrodzkiej gwarantował właściwą ekspozycję świątyni i otaczającej ją zieleni, zapewniając 
odpowiednie wyodrębnienie w zwartej zabudowie i perspektywiczny dystans. Do zachowania pierwotnej roli 
otoczenia przyczynił się sposób jego zagospodarowania w okresie PRL-u. Brak nowej, trwałej zabudowy  
(z wyjątkiem niewielkiego pawilonu stacji benzynowej) sprawił, że nie utracił on swoich pierwotnych walorów 
otoczenia (historycznie ukształtowanego) kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, zapewniając 
perspektywiczne otwarcie widoku świątyni z Alej Jerozolimskich, północnego skraju ul. E. Plater i zbiegu  
ul. Nowogrodzkiej. Gwarantował ekspozycję dominant architektonicznych świątyni (po jej odbudowie  
w zmienionej formie) oraz panoramy „zielonego masywu” rozległego terenu pocmentarnego wokół niej, do lat 
50. XX w. ten „masyw” współtworząc”. (cyt za: opinia NID z dnia 12. listopada 2020 r.). 
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prawu”, jaki ma związek z „brakiem zrozumienia art. 3 pkt ustawy o ochronie zabytków, 

zawierającego definicję legalną zabytku” i jaki zawiera „istotny błąd co do ustaleń faktycznych” 

autor opinii prywatnej niestety nie wyjaśnia. Nie wiadomo także, czego dotyczy wskazanie, że 

u zbiegu ulicy Nowogrodzkiej i E. Plater: „nie ma żadnego zabytku, który mógłby zostać wpisany do 

rejestru” w odniesieniu do konkluzji opinii poświęconej zasadności wpisania do rejestru zabytków 

otoczenia zabytku (art. 9 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków), a nie zabytku 

(art. 9 ust. 1 tej ustawy w związku z art. 3 pkt 1)? 

Tytułem uzupełnienia powyższych rozważań warto przypomnieć, że analizowany przypadek 

– zamiar ulokowania w otoczeniu i bezpośrednim sąsiedztwie zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków potężnego, 170-metrowej wysokości zespołu biurowego – w pełni odpowiada sytuacjom 

wskazywanym przez autorów rozważań prawnych, dotyczących otoczenia zabytku wpisanego do 

rejestru jako środka ochrony tego zabytku (art. art. 9 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 15 ustawy 

o ochronie zabytków). Podkreślają oni, że: „O wartości zabytku stanowi zarówno jego historyczna 

wartość jako nośnika informacji o przeszłości, jak i fizyczny stan zachowania, forma oraz 

ekspozycja dla odbiorców, czyli sposób, w jaki zabytek może być oglądany. (…) Postawienie zbyt 

dużego obiektu kubaturowego pomiędzy zabytkiem a miejscem, z którego często jest oglądany, 

obniża jego wartość i znaczenie na danym terenie, Przytoczone względy uzasadniają ingerencję 

ustawodawcy w sytuację prawną właścicieli nieruchomości sąsiednich względem zabytku 

nieruchomego, które same w sobie nie posiadają walorów zabytkowych”10. 

Część opinii prywatnej prof. K. Zeidlera poświęcono przesłance zawartej w art. 3 pkt 15 ww. 

ustawy, dotyczącej wpisania otoczenia zabytku do rejestru zabytków jako środka ochrony tego 

zabytku przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych – wskazując na brak ustaleń 

w tym zakresie. W opinii NID z dnia 12 listopada 2020 r. kwestię tę potraktowano marginalnie, z 

założeniem, że organ ochrony zabytków mający znaczne doświadczenie w diagnozowaniu i 

eliminowaniu zagrożeń dla zabytków jakie stanowią roboty budowlane przy nich bądź w ich 

otoczeniu, bez trudu zagrożenia te zidentyfikuje i wskaże. Ponadto odniesienie się do tej kwestii nie 

było możliwe wobec faktu, że w momencie przygotowywania opinii przez NID nie były znane i nie 

zostały organowi ochrony zabytków ani opinii publicznej przekazane szczegółowe informacje 

dotyczące planowanej w otoczeniu zabytku inwestycji. Z tego powodu zasadniczą uwagę skupiono 

na wskazaniu istoty i znaczenia ekspozycji zabytku, jako podstawy spełnienia pierwszej z 

określonych prawem przesłanek. 

W opinii prywatnej prof. K. Zeidlera, w odniesieniu do przesłanki dotyczącej ochrony zabytku 

przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wskazano, że „Aby (…) tę przesłankę 

uznać za spełnioną trzeba byłoby wykazać bezpośredni, negatywny wpływ otoczenia na ochronę 

                                                         
10 M.D., Otoczenie zabytku, „Leksykon prawa ochrony zabytków”, red. K. Zeidler, Warszawa 2010, s. 243-244. 
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zabytku, nie zaś tylko wpływ domniemany lub potencjalny. Dla ustalenia występowania drugiej 

z przesłanek niezbędne jest więc wskazanie konkretnego, zdefiniowanego czynnika zewnętrznego 

a następnie wykazanie szkodliwości jego oddziaływania na zabytek wpisany do rejestru zabytków. 

(…) Nie wydaje się to, w opiniowanej sprawie, w ogóle możliwe”.  

Nie sposób w pełni zgodzić się z tą tezą. Zdaniem NID przedmiotem jest tu nie tyle 

stwierdzenie „negatywnego wpływu otoczenia na ochronę zabytku”, co określenie konkretnych 

czynników w tym otoczeniu występujących lub mogących zaistnieć w określonej sytuacji 

i stanowiących zagrożenie dla zabytku. Fakt, że otoczenie zabytku może być wpisane do rejestru 

zabytków nie tylko odrębnie od niego samego ale i w innym czasie (później) sprawia, że ten 

instrument ochrony o charakterze prewencyjnym ma zastosowanie także w sytuacji, gdy 

w otoczeniu zabytku pojawi się zagrożenie szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych 

wcześniej (w momencie wpisu zabytku do rejestru) nie występujące. Specyfika tych czynników i ich 

oddziaływania z kolei jest taka, że o ile część z nich jesteśmy w stanie wskazać jako konkretne 

i zdefiniowane o tyle, co oczywiste, określenie ich wpływu na zabytek prawie zawsze będzie 

hipotetyczne i potencjalne. Np. rozległe, głębokie wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie struktur 

zabytkowych z całą pewnością stanowią konkretny czynnik zewnętrzny o szkodliwym 

oddziaływaniu, co nie znaczy, że w każdym przypadku poskutkują one zawaleniem czy 

uszkodzeniem zabytku nieruchomego lub utratą czy pogorszeniem stanu zachowania zieleni 

zabytkowej. Zdaniem NID nie można jednak w ten sposób dowodzić braku wystąpienia 

przedmiotowej przesłanki i bezzasadności wpisania do rejestru zabytków otoczenia zabytku, gdyż 

w tej sytuacji jego funkcja prewencyjna – mająca ubezpieczać zabytek przed szkodliwym wpływem 

konkretnych czynników zewnętrznych – staje się iluzoryczna a ochrona zabytku znacznie 

utrudniona, o ile nie niemożliwa. Należy także mieć na uwadze, że następstwa szkodliwego wpływu 

czynników zewnętrznych na zabytek mogą ujawnić się dopiero z upływem czasu, mieć charakter 

procesowy (niemożliwy ex ante do zdefiniowania lub precyzyjnego określenia zakresu i charakteru 

przebiegu i skutku), czy pośredni.  

W omawianym przypadku w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku (il. 5), na działkach 

tworzących jego otoczenie, planowana jest inwestycja o ogromnych rozmiarach – wzniesienie 170-

metrowej wysokości zabudowy biurowej11. Planowana na analizowanym terenie inwestycja 

położona jest w bezpośredniej bliskości zabytku, przy jego granicy wyznaczonej północnym 

odcinkiem ogrodzenia terenu dawnego cmentarza. Zarówno ten teren jak i ogrodzenie stanowią 

składniki zabytku wpisanego ww. decyzją do rejestru zabytków i podlegają ochronie. Bez wątpienia 

prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku szeroko zakrojone, przy tej skali inwestycji, 

roboty budowlane, głębokie wykopy ziemne i rozległe, głębokie fundamentowania jak też prace 

                                                         
11 Dom Pana w sercu warszawskiego Manhattanu, „Gazeta Polska Codziennie”, nr 51, WAW 1, z dnia 
4.03.2021 r., s. 14-15. 
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ziemne i instalacyjne o innym charakterze stanowią dla niego realne zagrożenie. Istotnym 

niebezpieczeństwem jest tu np. zagrożenie dla posadowienia i substancji najcenniejszej XVIII-

wiecznej części zabytkowego ogrodzenia i reliktów dawnej, cmentarnej kostnicy. Szkodliwe 

oddziaływanie na składniki zabytku niesie ze sobą znaczne nasilenie towarzyszących robotom 

budowlanym w zamierzonej skali: hałasu, drgań i wibracji oraz przemieszczeń mas ziemi.  

Znaczącym zagrożeniem dla zespołu zakomponowanej zieleni wypełniającej teren 

pocmentarny, w tym znajdującego się tu starodrzewu, będzie naruszenie bądź zmiana stosunków 

wodnych, poziomu wód podziemnych i ich zanieczyszczenie, w następstwie robót budowlanych 

i instalacyjnych w tak wielkiej skali. 

Konkretne czynniki zewnętrzne, których szkodliwy wpływ na zabytek powinien zostać 

rozważony (a których skutki szkodliwego wpływu ujawniają się z upływem czasu), to także, 

m.in. zmiany nasłonecznienia, wentylacji (zmiany przepływu powietrza i jego zawirowań), zmiany 

wilgotności, temperatury itp. 

W opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa istnieje realne i poważne ryzyko szkodliwego 

wpływu na zabytek i jego stan zachowania czynników zewnętrznych, stanowiących pochodne 

planowanej inwestycji, a środkiem zapobiegawczym, służącym ochronie tego zabytku powinno być 

wpisanie terenu będącego przedmiotem postępowania MWKZ do rejestru zabytków, w oparciu 

o treść art. 9 ust. 2 (uwzględniając treść art. 3 pkt. 15) ustawy o ochronie zabytków. 

W końcowej partii rozważań opinii prywatnej prof. K. Zeidlera znajduje się odniesienie do 

wartości kościoła pw. św. Piotra i Pawła: „wartość zabytkowa Kościoła nie jest aż tak wysoka, aby 

móc sięgać do tak radykalnych ograniczeń praw własności nieruchomości sąsiednich (…) 

w stosunku do oryginału są znacznie ograniczone, a to ze względu na fakt, ze zabytek ten został 

w trakcie wojny całkowicie zniszczony, a następnie, już po wojnie odbudowany, czy może ściślej 

rzecz ujmując wybudowany jako nowy i inny”, z której autor wywodzi skutki prawne: „Nie wolno 

więc rozszerzać ochrony takiego zabytku ponad miarę, w szczególności poprzez tworzenie 

dodatkowych, a nieoryginalnych i możliwe, że całkiem niepotrzebnych „osi widokowych” czy też 

„perspektywicznego otwarcia”. 

Powyższe stwierdzenia zdumiewają, są pozbawione podstaw i całkowicie sprzeczne ze 

stanem faktycznym. Po raz kolejny należy podkreślić, że przywołany kościół jest dominującym ale 

tylko jednym z elementów składowych zabytku wpisanego do rejestru decyzją MWKZ nr 96/2020 

MWKZ z dnia 27.11.2020 r. Przy czym ww. subiektywna ocena wartości świątyni przedstawiona 

przez autora opinii prywatnej jest całkowicie odmienna od opinii ekspertów w zakresie architektury. 

Obok akapitów ww. decyzji MWKZ warto przywołać tu chociażby opinię prywatną prof. Jacka 

Gyurkovicha z dnia 2 lutego 2021 r., przygotowaną na potrzeby przedmiotowego postępowania 
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administracyjnego MWKZ12, z obszerną analizą wartości powojennej kreacji arch. S. Marzyńskiego. 

Przypomnijmy tutaj, że wśród najcenniejszych zabytków wpisanych w Polsce do rejestru zabytków 

niemała część to rezultat powojennych odbudów, często mniej czy bardziej różnych od swoich 

pierwowzorów. Cezura czasowa także nie stanowi tu czynnika rozstrzygającego o wartościach 

zabytkowych. Obok świątyni, zabytek współtworzy szereg budynków i budowli oraz teren zieleni 

komponowanej w miejscu dawnego cmentarza, a granice tego zabytku nie są tożsame z granicami 

murów obwodowych kościoła. Wartości zabytkowe tego zespołu są znacznie większe i różnorodne 

niż tylko wartości samej świątyni. 

Nie sposób zgodzić się z także z pozostałymi twierdzeniami. Otwarcie widokowe na zabytek 

z płn.-zach. (zbiegu ulic Nowogrodzkiej i E. Plater) jest, czego dowodzono w opinii NID  

z 12.11.2020 r i wyżej jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym), historycznie i obecnie, 

miejsc jego ekspozycji, a dominanty architektoniczne w postaci wież i kopuły świątyni stanowią 

ważne (ale nie jedyne) jej składniki. Twierdzenie, że wskazywanie wartości tej ekspozycji (a więc 

i zabytku) jest „tworzeniem dodatkowych, a nieoryginalnych i możliwe, że całkiem niepotrzebnych 

<<osi widokowych>> czy też <<perspektywicznego otwarcia>>”, jest całkowicie chybione 

i bezpodstawne. 

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że w opinii prywatnej prof. K. Zeidlera nie 

dowiedziono zarówno braku wystąpienia przesłanek uzasadniających wpisanie otoczenia 

przedmiotowego zabytku do rejestru zabytków jak i bezzasadności opinii NID z dnia 12.11.2020 r., 

dotyczącej potrzeby wpisania tego otoczenia do rejestru. Przeciwnie, analiza przedstawionych 

w opinii prywatnej prof. K. Zeidlera interpretacji, ocen i faktów, czasami niezgodnych ze stanem 

faktycznym, pozwala na podtrzymanie wskazania potrzeby wpisania do rejestru zabytków 

otoczenia kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie wraz z terenem 

dawnego cmentarza i zachowanymi na nim budynkami i reliktami zabudowy – jako środka ochrony 

wartości widokowych tego zabytku i jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych. 

STANOWISKO  

Po przeanalizowaniu przekazanej przez MWKZ opinii prywatnej prof. K. Zeidlera oraz opinii NID 

z dnia 12 listopada 2020 r., przygotowanych w związku z wnioskiem MWKZ o zbadanie zasadności 

wpisania do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej 51 

w Warszawie (działki nr. ewid. 58, 59, 60 i 61/1 obecnie włączona do działki nr 157, w obrębie 5-

05-01) w kontekście wpływu inwestycji planowanych na ww. obszarze na wartości widokowe i 

stan zachowania przedmiotowego zabytku, oraz uwzględniając powyższe analizy zagadnień 

                                                         
12 Por przyp. 6. 
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problemowych ich konkluzje, Narodowy Instytut Dziedzictwa podtrzymuje swoje stanowisko, 

zawarte w opinii z dnia  12. listopada 2020 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa wskazuje na istotną wartość i rolę przedmiotowego terenu 

w kształtowaniu panoramicznego otwarcia i ekspozycji zabytku wpisanego do rejestru zabytków 

(kościoła pw. św. Piotra i Pawła wraz z otaczającym terenem pocmentarnym, ogrodzeniem ze 

stacjami Drogi Krzyżowej i reliktami budynków cmentarnych), wynikającą z braku na nim 

zabudowy. W odniesieniu do potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych Narodowy Instytutu 

Dziedzictwa wskazuje, że trwała zabudowa przedmiotowego terenu, w tym zwłaszcza ulokowana 

bądź rozciągająca się na jego zachodnią partię, oznacza nieodwracalną utratę właściwej, 

perspektywicznej ekspozycji tego zabytku.  

Narodowy Instytut Dziedzictwa wskazuje także na realne zagrożenie dla tego zabytku 

(szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych) planowaną inwestycją budowlaną. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa uznaje za niezbędne wpisanie do rejestru zabytków terenu 

(działki nr. ewid. 58, 59, 60 i 61/1 obecnie włączona do działki nr 157, w obrębie 5-05-01), 

położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i E. Plater w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Opinię sporządził: 

              mgr Janusz Opaska 
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ILUSTRACJE ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

il. 1. Widok płn.-zach. narożnika zabytku, z reliktami XVIII-wiecznego ogrodzenia, kostnicy 
cmentarnej i zewnętrznego ogrodzenia w jego otoczeniu.  
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il. 2, 3, 4. Widok zabytku (kościoła pw. św. Piotra i Pawła wraz z otaczającym terenem 
pocmentarnym) ze skrzyżowania ul. Nowogrodzkiej i E. Plater i (il. 4) z odcinka ul. E. Plater między 
ul. Nowogrodzką i Al. Jerozolimskimi. Rok 2021 r. 
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il. 5. Teren planowanej inwestycji (róg ul. Nowogrodzkiej i E. Plater), w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabytku. Widoczne fragmenty ogrodzenia ze stacjami Drogi Krzyżowej, zieleń na terenie 
pocmentarnym i fragment kościoła. 

 


