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ODPOWIEDŻ NA PETYCJĘ Z DN. 21.12.2020 R.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że pismem BK.152.1.2021
z dn. 20.01.2021 r. (wpływ dn. 25.01.2021 r.) PrezydentMiasta Zabrze - działając na podstawie art. 6
ustawy z dn. 11.07.2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) — przekazał do Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Pana petycję z dn. 21.12.2020 r., w części
dotyczącej mostu wyładowczego „Wojciech" w Zabrzu Biskupicach wedługwłaściwości w przedmiocie
powstrzymaniaplanów demontażu mostu „Wojciech”.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w grudniu 2020 r. została
przygotowana karta ewidencyjna obiektu nieruchomego: mostu zsypowego (samowyładowczego)
„Wojciech", zlokalizowanego na linii kolejowej nr 301. Karta zostanie włączona do wojewódzkiej
ewidencji zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Jeżeli obiekt nie figuruje w gminnej
ewidencji zabytków, konieczne jest założenie karty adresowej i włączenie go do tej ewidencji przez
właściwego miejscowo wójta / burmistrza / prezydenta miasta, zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282) oraz
5 15 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26 maja 2011 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr
113, poz. 661). Włączeniedo gminnej ewidencjizabytków obiektów, które figurują w wojewódzkiej
ewidencjizabytków, jest obligatoryjne.

Zawiadomieniem K-RD.5133.24.2020.MB z dn. 30.12.2020 r. Śląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Katowicach poinformowało zamiarze włączenia poniższej karty ewidencyjnejzabytku do
wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych województwa śląskiego:

Lp. Miejscowość Adres Obiekt Data wykonaniaAutor karty
karty

1. Zabrze ul. Wojciecha most zsypowy (samowyładowczy) 15.12.2020 r. Michał Bulsa
Drzymały 1 „Wojciech” zlokalizowany na linii

kolejowej nr 301

Kopię ww. karty przesłano w załączeniu do ww. pisma. Włączenie ww. karty do wojewódzkiej
ewidencji zabytków nieruchomych województwa śląskiego nastąpiło po 14 dniach od odebrania
niniejszego zawiadomienia przez właściciela zabytku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1886). Zawiadomienie
K-RD.5133.24.2020.MB z dn. 30.12.2020 r. opublikowano w BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Katowicach. Zawiadomieniem K-RD.5133.24.2020.MB : dn. 26.01.2021 r. Śląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach poinformował o włączeniuw. karty w dn.



UL,

22.01.2021 r. do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zawiadomienie również opublikowanow BIP
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

W ocenieŚląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach karta dla omawianego
mostu, wykonana w dn. 15.12.2020 r., posiada dane wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym,
a dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację. Ponadto włączenie karty zabytku
do wojewódzkiej ewidencji zabytków to czynność materialno—techniczna, która nie jest objęta
postępowaniem administracyjnym w rozumieniu ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), ani nie jest decyzją wydawanąw toku
postępowania administracyjnego. Czynność włączenia karty obiektu do wojewódzkiej ewidencji
zabytków, w odróżnieniu od wpisania zabytku do rejestru zabytków, nie ma jurysdykcyjnego
charakteru. Organ nie prowadzi w tej sprawie żadnego postępowania, w którym właściciel lub
posiadacz zabytku mógłby przedstawiać prgęciwne twierdzenia (wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 29 listopada 2018 r., sygn.IjgŚK2225/18).Opracowaniedla obiektu zabytkowego
karty ewidencyjnej'| dołączeniejej do prowadzonegozbioru, czyli włączenie do wojewódzkiej ewidencji
zabytków, ma charakter czynności materialno--technicznej, a nie jest aktem administracyjnym
przybierającym postać decyzji, postanowienia bądź zarządzenia. W wyroku z dn. 26.10.2016 r., sygn.
akt II OSK 96/15, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prezentowane w orzecznictwie sądów
administracyjnych stanowisko, że organ prowadzący ewidencję zabytków nie jest zobowiązany do
przeprowadzenia jurysdykcyjnego postępowania administracyjnegow przedmiocie włączenia karty
danego obiektu do ewidencji i w związku z tym nie wydaje żadnej decyzji administracyjnej.Działanie
organu stanowi czynność (o charakterze materialno—technicznym) z zakresu administracji publicznej
dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. W ocenie Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z treści karty ewidencyjnej dla omawianego
zabytku (karta wyszczególniona w tabeli powyżej; karta wyk. dn. 15.12.2020 r.) jednoznaczniewynika
z jakich powodów merytorycznych właściwy organ — tj. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Katowicach — obejmuje obiekt kartą, jako zabytek spełniający wymogi z ustawyo ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

W rozumieniu aktualnieobowiązującej ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 282) zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma
będąca dziełem człowieka i stanowiąca świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie
leży w interesie społecznym. Zabytki powinny posiada wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Stwierdzenie, czy nieruchomość stanowi świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, oraz czy jej
zachowanie leży w interesie społecznym, a także czy posiada wartość historyczną, artystyczną lub
naukową, przysługuje z mocy ustawywojewódzkiemukonserwatorowizabytków.

Podsumowując powyższe, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach uznaje za
zasadne ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych województwa śląskiego karty
ewidencyjnej, wyk. 15.12.2020r. ŚląskiWojewódzkiKonserwatorZabytkóww Katowicach informuje,
że w jego ocenie most zsypowy (samowyładowczy)„Wojciech" zlokalizowany na linii kolejowej nr
301 (most zlokalizowanyna działce ewidencyjnej nr 622/108, obręb 0002 Biskupice, m. pow. Zabrze)
posiada wartość historyczną i naukową oraz stanowi świadectwo minionej epoki, a więc spełnia
definicję zabytku. Jego zachowanie leży w interesie społecznym. Jednocześnie podkreślić należy, że
zgodnie z przepisami opieka nad zabytkiem, polegająca na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku w jak
najlepszym stanie oraz prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych,
spoczywa na właścicielu zabytku, a nie na służbach konserwatorskich.

Otrzymują (zpo):
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Do wiadomości:
1. PrezydentMiasta Zabrze, ul. PowstańcówŚląskich 5-7, 41-800 Zabrz
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Odpowiedź na petycję publikuje się w BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytkóta Katowicach
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