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DECYZJA
w SPRAWIE WPISU oo REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 282 ze zm.), art. 104 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.), w wyniku postępowania administracyjnego
prowadzonego z urzędu,

Śląski WojewódzkiKonserwator Zabytków w Katowicach
orzeka

wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/659/2020
następujący obiekt:
—— zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności 149, pl. Słowiański 1, 2, 3, 4, 5, ul.

Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w miejscowości Zabrze, położony na działkach
ewidencyjnych nr 1923/28, 1922/28, 831/28, 1814/28, 1726/28, 1815/28, 2678/28, 1702/28,
1700/28, 835/28, 834/28, 2254/17,2252/28, 2251/28, 1704/28, gm. M. Zabrze.

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje zespół zabudowy w obrysie murów zewnętrznych --
zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Dla działki ewidencyjnej nr 1923/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00009579/5 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 1922/28 prowadzona
jest księga wieczysta nr GL12/00008623/2 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Dla działki ewidencyjnej nr 831/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00012975/5 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 1726/28 prowadzona
jest księga wieczysta nr GL12/00010335/3 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Dla działki ewidencyjnej nr 1814/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00008406/5 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 1815/28 prowadzona
jest księga wieczysta nr GL12/00008447/4 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Vi Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Dla działki ewidencyjnej nr 2678/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00012974/8 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale KsiągWieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 834/28 prowadzona jest
księga wieczysta nr GL12/00010334/6 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla
działki ewidencyjnej nr 835/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00012971/7 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 1700/28 prowadzona
jest księga wieczysta nr GL12/00007136/4 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Dla działki ewidencyjnej nr 1702/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00007408/2 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 1704/28 prowadzona
jest księga wieczysta nr GL12/00007241/3 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Dla działki ewidencyjnej nr 2251/28 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00013019/3 w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla działki ewidencyjnej nr 2252/28 prowadzona
jest księga wieczysta nr GL12/00021163/6 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.
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Dla działki ewidencyjnej nr 2254/17 prowadzona jest księga wieczysta nr GL12/00021160/5 w SądzieRejonowymw Zabrzu, VI Wydziale KsiągWieczystych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję w sprawie wpisu do rejestru zabytków
z urzędu. W myśl art. 4 pkt 1 i 2 ustawy oochronie zabytków i opiece nad zabytkami organy
administracji publicznej sprawują ochronę zabytków poprzez m.in. zapewnienie warunków
prawnych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków (pkt 1) oraz zapobieganie zagrożeniom
mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków (pkt 2). Na tej podstawie, zawiadomiono
strony obwieszczeniem K—RD.5140.3.2020.MB z dn. 18.02.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy osiedla
mieszkaniowego przy ul. Wolności 149, pI. Słowiański 1, 2, 3, 4, 5, ul. StanisławaWyspiańskiego 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w miejscowości Zabrze, położonego na działkach ewidencyjnych nr 1923/28,
1922/28, 831/28, 1814/28, 1726/28, 1815/28, 2678/28, 1702/28, 1700/28, 835/28, 834/28, 2254/17,
2252/28, 2251/28, 1704/28, gm. M. Zabrze.

Zgodnie z definicją prawną określonąw art. 3 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
iopiece nad zabytkami, zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową.

W celu oceny zachowanych walorów zabytkowych obiektu oraz porównania stanu obecnego
z dokumentacją ewidencyjną, dn. 03.03.2020 r. przeprowadzono oględziny nieruchomości, z których
sporządzono protokół i dokumentację fotograficzną.W protokole ujęto stanowisko przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, tworzonych przez mieszkańców omawianego zespołu zabudowy.Wyniki
oględzin porównano z kartą ewidencyjną dla omawianego zespołu zabudowy, wykonaną
w listopadzie 2015 r. przez Irenę Kontny, Aleksandrę Goniewicz i Ewę Caban ze Śląskiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (karta 0 nr ewid. 3025). Przeprowadzono kwerendę
bibliograficzna. Obwieszczeniem K—RD.5140.3.2020.MB z dn. 31.03.2020 r. zawiadomiono strony
o zakończeniu postępowania dowodowego.

Ustalono co następuje:
Zabudowa wielorodzinna Michaeltor-Platz (później Horst-WesseI—Platz,obecnie pl. Słowiański) to

zespół zabudowy wzniesiony w stylu modernistycznym. Założenie znajdowało się w obrębie ulic:
Wolności (Kronprinz Strasse), Marszałka J. Piłsudskiego (Michael Strasse, Horst Wessel Strasse),
Pokoju (Friedens Strasse), S. Wyspiańskiego (Jeenel Strasse). Pierwotna nazwa pl. Słowiańskiego to
Michaeltor—Platz (plac Bramy Michała) i pochodzi od nazwy ulicy (Michael Strasse), przy której
zbudowano osiedle. Plany zabudowy datowane są na lata 1927—1928. Zleceniodawcą projektu było
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu, oddział w Zabrzu. Budynki wyposażono
w urządzenia sanitarne oraz sieć wodno—kanalizacyjną. Do każdego z domów zamówiono po 9 sztuk
wanien, 9 toalet, 10 zlewozmywaków, 9 umywalek oraz do pralni system podłogowego odwodnienia
z wanną do prania. Kolejne przyłącza otrzymały domy mieszkalne „D", „E" i „F” (obecnie pl.
Słowiański 4, 5 i Wolności 149). Wykonawcą technicznym była firma „Technisches Biiro fiJr
Kanalisation u. Wasseranlagen. Oskar Kublick. Hindenburg O-S”. Z 1927 r. pochodzi projekt budowy
delikatesów od strony ul. Wolności (Kronprinzstrasse, Block „F"). Część handlowa (użytkowa) została
przebudowana w 1928 r. na potrzeby sklepu kolonialnego prowadzonego przez Stefana Burka.
Projekty przebudowy zatwierdzał dr inż. Albreht Krawietz, architekt z Miejskiego Urzędu
Budowlanego. W marcu 1933 r. na placu odsłonięto pomnik poświęcony Horstowi Wesselowi.
Autorem projektu był Siegmund Mayer.

W lipcu 1939 r. podjęto decyzję o budowie dwóch domów bliźniaczych z 15 mieszkaniami przy
Jeenelstrasse 7 i 9 (ob. ul. S. Wyspiańskiego nr 7i 9). Zleceniodawcą było Stadtbaubank Hindenburg
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Oberschlesien G.m.b.H. Kierownikiem prac budowlanych był Kopton. Projekty zatwierdzał FriedrichMeyer — architekt z Bytomia. Budynki zgodnie z projektem miały być ogrodzone, a wejścia do nichznajdowały się od strony nowego dziedzińca. Ogrodzenie w charakterze nawiązywało dobudowanych dwóch bloków mieszkalnych. Dolne partie bramy opracowane były w cegle, a górneotrzymały wyprawę tynkową. Na projekcie elewacji bocznej od strony zachodniej narysowana byłarzeźba przedstawiająca matkę z czworgiem dzieci (ostatecznie niezrealizowane). Prace budowlanezakończonow 1941 r.
Istotna zmiana w pierwotnym założeniu dotyczy budynku pI. Słowiański 1 (dawny Block „A"). Przymodernizacji ul. Marszałka J. Piłsudskiego —— na podstawie decyzji z dn. 25.10.2000 r. — rozebrano,przebudowano i dokonano nowej adaptacji części mieszkalnej. Obecnie budynek rozpoczyna sięklatką schodową. Na zachowanych planach widoczna jest cześć mieszkalna bloku „A" oraz elewacja

z oknami od strony Michael Strasse (dzisiejsza Piłsudskiego). Dobudowany w latach 1974—1976
budynek mieszkalny przy ul. S. Wyspiańskiego 10 nie wykazuje walorów historycznych; wykonawcą
była Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, a prace zleciła Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Omawiany zabytek to zespół zwartej zabudowy usytuowany w zachodniej części Śródmieścia
miasta Zabrze. Posiada nieregularny kształt, w formie czterech skrzydeł. Zabudowa blokowa
zlokalizowana jest przy placu Słowiańskim (skrzydło wschodnie), przy wschodnim odcinku ulicy St.
Wyspiańskiego - zabudowa dwustronna (dwa skrzydła południowo-zachodnie) oraz przy ulicy
Wolności i placu Słowiańskim 5 (skrzydło północne). Wszystkie skrzydła zbiegają się w położonejcentralnie bramie, utworzonej przez przewiązkę). Do skrzydła południowo—zachodniego (numery
parzyste) przylega współczesny blok (ul. S. Wyspiańskiego 10), zaś do skrzydła północnego od
zachodu przylega zwarta zabudowa blokowa (ul. Wolności 135—137—139-141-143-145—147). Plac
znajdujący się w części północno—wschodniej zespołu ma kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem
południowo—zachodnim.

Zespół składa się z czterech skrzydeł o różnych długościach i nieregularnym usytuowaniu,
położonych przy pl. Słowiańskim, ul. Wyspiańskiego oraz ul. Wolności. Występuje wyłącznie
zabudowa mieszkalna (za wyjątkiem przyziemia segmentu przy ul. Wolności 149, gdzie znajdują się
wtórne lokale usługowo-sklepowe).Zabudowa blokowa zlokalizowana jest przy placu Słowiańskim
(skrzydło wschodnie), przy wschodnimodcinku ulicy S. Wyspiańskiego —- zabudowa dwustronna (dwa
najdłuższe skrzydła południowo—zachodnie, ustawione równolegle) oraz przy ulicy Wolności i placu
Słowiańskim 5 (najkrótsze skrzydło północne). Każde ze skrzydeł podzielone jest na segmenty. Bloki
wybudowane są w konstrukcji murowanej, ceglanej, większość z okładziną z cegły klinkierowej (pl.
Słowiański 1—2—3—4-5, Wyspiańskiego 1 i Wyspiańskiego 2, Wolności 149), część otynkowana
(Wyspiańskiego 3—5—7—9, Wyspiańskiego 4-6—8—10). Dwa skrajne segmenty pokryte są tynkiem gładkim
(wtórnym), w dolnych partiach występują nieotynkowane partie, tworzące niskie ceglane cokoły
z poziomymi sztrapowanymi pasami. Bloki trójkondygnacjowe, z podpiwniczeniem i poddaszem.
Dachy poszczególnych skrzydeł są dwuspadowe o niewielkim kącie nachylenia (sprawiające wrażenie
płaskich) z pokryciem papowym. Reprezentacyjna część założenia zlokalizowana jest wzdłuż dwóch
pierzei placu Słowiańskiego. Skrzydło wschodnie (pl. Słowiański 1-2›3-4) ustawione uskokowo.
Pozostałe segmenty założone na krótkich odcinkach łuku.

Każdy 2 segmentów wzniesiono na rzucie prostokąta. Skrzydło wschodnie (pI. Słowiański 1-2—3—4)
podzielono na cztery segmenty, skrzydło południowo—zachodnie (po obu stronach ul. Wyspiańskiego)
o pięciu (nr: 1—3—5—7—9) i czterech segmentach (nr: 2—4—6—8); do skrzydła tego przylega współczesny
segment (ul. St. Wyspiańskiego 10), który charakterem i kubaturą nawiązuje do budowli
międzywojennej. Wszystkie skrzydła zbiegają się w położonej centralnie przewiązce. Przewiązka
wsparta jest na żelbetowych słupach, wznosząc się w formie bramy nad ulicą. Przy przewiązce od
strony ul. S. Wyspiańskiego znajdują się dwa wąskie łączniki, spinające segmenty dwóch skrzydeł (pl.
Słowiański 4 i ul. S. Wyspiańskiego 2 oraz pl. Słowiański 5 i ul. S. Wyspiańskiego1), przeprute dużymi,
prostokątnymi przejściami. Otwory okienne i drzwiowe ujęte są w proste opaski wykonane w tynku
(z drobnym kruszywem w masie): wypukłe (drzwiowe ~ łącznie ze znajdującymi się powyżej oknami
klatek schodowych) oraz wgłębne (okienne).
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Elewacje fasadowe (za wyjątkiem segmentów przy ul. Wolności 149, ul. S. Wyspiańskiego7—9,
przewiązki i dwóch łączników) są siedmioosiowe, okna w kształcie prostokąta, o zróżnicowanych
wielkościach. W każdej ze skrajnych osi znajdują się drzwi wejściowe, ponad którymi istnieją dwa
okna: jednopodziałowe w kształcie poziomego prostokąta (w formie nadświetla drzwi) i podłużneokno klatki schodowej (jednodzielne, dwunastopoziomowe). Ponadto trzy osie okien w kształcie
poziomego prostokąta (najszersze, pierwotnie trójdzielne i jednopoziomowe), jedna oś okien
w kształcie pionowego prostokąta (pierwotnie: dwudzielne, jednopoziomowe, ze skrzydłem
wywietrznikowym w górnych partiach) i dwie skrajne osie niewielkich okienek (jednopodziałowe,
w kształcie poziomego prostokąta). Ponadto w partii piwnic i strychu znajdują się niewielkie okna
w kształcie poziomego prostokąta. Dekorację fasad tworzą cokoły z poziomymi sztrapowanymi
pasami oraz wyrabiane w tynku proste obramienia drzwi i okien powyżej (obramienie podwójne,
ujmujące poszczególne otwory oraz całościowe). Przewiązka od strony pl. Słowiańskiego jest
czteroosiowa; okna w kształcie poziomego prostokąta, w dwóch poziomach: większe mieszkalne oraz
strychowe. Elewacja od strony ul. S. Wyspiańskiego jest ośmioosiowa, okna 0 zróżnicowanych
wielkościach i kształtach. Segment przy ul. Wolności 149: elewacja od ul. Wolności jest pięcioosiowa
(okna w kształcie poziomego prostokąta czterodzielne, jednopoziomowe), w partii poddasza
niewielkie okienka strychowe (jednopodziałowe, w kształcie poziomego prostokąta), w przyziemiu
witryny sklepowe; elewacja od północy pl. Słowiańskiego jest dwuosiowa (okna w kształcie
poziomego prostokąta trójdzielne, jednopoziomowe, w osi pierwszej ~ narożne), w partii poddasza
niewielkie okienka strychowe (jednopodziałowe, w kształcie poziomego prostokąta), w przyziemiu
zamurowane witryny. Łącznik południowy (pI. Słowiański 4 / ul. Wyspiańskiego 2) jest ślepy, północny
(pl. Słowiański 5 i ul. Wyspiańskiego 1) jest jednoosiowy (okna w kształcie poziomego prostokąta,
jednopoziomowe, pięciodzielne), w partii poddasza niewielkie okienko strychowe (jednopodziałowe,
w kształcie poziomego prostokąta). Segment przy ul. S. Wyspiańskiego 7-9 0 uproszczonejdyspozycji
fasady: pięcio- i trzyosiowe (okna w kształcie pionowego prostokąta jednopoziomowe, jedno—, dwu—
i trójdzielne); w partii poddasza niewielkie okienka strychowe (jednopodziałowe, w kształcie
poziomego prostokąta); w przyziemiu zastosowano niskie ceglane cokoły z poziomymi
sztrapowanymi pasami, przeprute niewielkimi okienkami w kształcie pionowego prostokąta.

Elewacje tylne poszczególnych segmentów (za wyjątkiem segmentów przy ul. S. Wyspiańskiego
7-9), o zróżnicowanejdyspozycji elewacji, większość ustawiona uskokowo, zazwyczaj sześcioosiowe:
w skrajnych (dwóch lub trzech osiach) umieszczone balkony (znaczna ich część wtórnie zabudowana),
ponadto jedna oś niewielkich okienek (jednopodziałowe, w kształcie poziomego prostokąta) i dwie
osie okien w kształcie pionowego i jedna poziomego prostokąta. W partii piwnic i strychu
zastosowane niewielkie okna w kształcie poziomego prostokąta. Jedyną dekorację elewacji stanowi
wysoki ceglany cokół z poziomymi sztrapowanymi pasami. Segment przy ul. S. Wyspiańskiego 7—9

0 uproszczonej dyspozycji elewacji, pięcio— i sześcioosiowe (okna w kształcie pionowego prostokąta,
dwu— i jednodzielne, jednopoziomowe), w partii piwnic i strychu niewielkie okna w kształcie
pionowego |ub poziomegoprostokąta.

Pierwotne okna są prostokątne, występują w kilku typach: podłużne klatki schodowej
(jednoosiowe, dwunastopoziomowe); w kształcie poziomego prostokąta (trójdzielne
i jednopoziomowe), w kształcie pionowego prostokąta (dwudzielne, jednopoziomowe, ze skrzydłem
wywietrznikowym w górnych partiach), niewielkie okienka w kształcie poziomego prostokąta
(jednopodziałowe). Pierwotna zewnętrzna stolarka drzwiowa (zachowana szczątkowo): drzwi
drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe (płyciny w układzie poziomym), częściowo przeszklone
(dekoracja sześciopłycinowa, dwie górne płyciny przeszklone).

Ogólny stan zachowania obiektu jest dobry. Zachowany jest przede wszystkim czytelny układ
urbanistyczny zespołu oraz (w znacznej części) pierwotny wygląd budynków. Część bloków jest
wtórnie otynkowana (ul. S. Wyspiańskiego 3, 5, 7, 9, ul. S. Wyspiańskiego 4-6—8), z pozostawieniem
ceglanych cokołów. Znaczna część ma zmodernizowane wnętrza (klatki schodowe). Wymienionajest
znaczna część pierwotnej drewnianej stolarki okiennej (obecnie drewniane i z PCV) oraz większość
drzwi zewnętrznych (pierwotne zachowane szczątkowo). Znaczna część balkonów w elewacjach
tylnych jest zabudowana i przeszklona.
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Mając na uwadze powyższe, uznano, że stopień zachowaniawartości historycznych, artystycznych
i naukowych omawianego zespołu zabudowy uzasadnia objęcie go ochroną prawną poprzez wpis do
rejestru zabytków. Zgodnie z definicją prawną określoną w art. 3 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części
lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ochronie
i opiece podlegają dzieła architektury i budownictwa, bez względu na stan zachowania.W art. 7 pkt 1
jako formę ochrony wskazano wpis do rejestru zabytków, dokonywany ~— zgodnie z art. 9 ust. 1 ~— na
podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek
właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się
zabytek nieruchomy.

Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego
KonserwatoraZabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem
doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.
Przed upływem terminu do wniesieniaodwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany
rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, także gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia

.W

odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe

postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić
przeprowadzenie tego postępowania organowi, którywydał decyzję.

7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do
wyjaśnienia zakres sprawyma istotnywpływ na jej rozstrzygnięcie,na zgodny wniosekwszystkich
stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia
postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności
postępowania wyjaśniającegoorganowi, który wydał decyzję.

8. Organ odwoławczyprzeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron
zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającegow zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na
to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej,
jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
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10. Do dnia, w którym decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków stanie się ostateczna, przyzabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzićdo naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót
budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych
w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie —— art. 10a ustawy z dn. 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).

Załączniki:
1. Kopiamapy ewidencyjnejz zaznaczonym zabytkiemwpisanymdo rejestru.
2. Pouczenieo skutkach prawnych wpisu do rejestru zabytkównieruchomych.

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru + za!. 1 i2):
1. Gmina Zabrze, ul. PowstańcówŚląskich 5-7, 41—800 Zabrze'? Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych postępowaniem administracyjnymU w sprawiewpisu do rejestru zabytkównieruchomychwoj. śląskiego

(w drodze publicznego obwieszczenia lub winnyzwyczajowo przyjęty w danejmiejscowości sposób
publicznego ogłaszania, zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ~ ]. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. ~ za pośrednictwem Śląskiego
WojewódzkiegoKonserwatora Zabytków w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Zabrze)

Dowiadomości (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru + zał. 1):
1. PrezydentMiastaZabrze, ul. PowstańcówŚląskich 5—7, 41—800 Zabrze

(w celu ogłoszenia zawiadomienia w BIP Urzędu izamieszczenia na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu
Miasta Zabrze na okres 14 dni od daty otrzymania, a po tym terminie jego odesłanie z adnotacją
o dacie wywieszenia izdjęcia z tablicy ogłoszeń)

2. Miejski KonserwatorZabytków w Zabrzu
Urząd Miasta Zabrze, ul. PowstańcówŚląskich 5—7, 41-800 Zabrze

3. Wydział Geodezji, Urząd Miasta Zabrze
ul. PowstańcówŚląskich 5-7, 41—800 Zabrze

4. Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych
41-800Zabrze , ul. 3 Maja 21

5. NarodowyInstytut Dziedzictwa
00-924Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 36/40

6. a/a, RRW
7. a/a, MB x 2, dn. 29.05.2020
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Załącznik nr 1 U Z -05- 2020
do decyzji z dn. ................................. , znak: K-RD.5140.3.2020.MB
o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych
woj. śląskiego— nr rejestru: A/659/2020
ZABRZE:zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego przy ul.
Wolności 149, pI. Słowiański 1, 2, 3, 4, 5, ul. Stanisława
Wyspiańskiego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w miejscowościZabrze,
położony na działkach ewidencyjnychnr 1923/28, 1922/28, 831/28,
1814/28, 1726/28, 1815/28, 2678/28, 1702/28, 1700/28, 835/28,
834/28, 2254/17, 2252/28, 2251/28, 1704/28, gm. M. Zabrze.

w - zespół zabudowy wpisany do rejestru zabytków
* afgan/61mm
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