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Społeczność grupy portalu Facebook 

"Ratunek Szybu Krystyna w Bytomiu”

W odpowiedzi na przesłaną do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach 
petycję społeczności grupy portalu Facebook "Ratunek Szybu Krystyna w Bytomiu” (data wpływu 
06.09.2021 r.)  tut. urząd dziękuje za zaangażowanie w sprawę ochrony zabytkowej wieży wyciągowej 
szybu Krystyna w Bytomiu. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma wiedzę na temat bardzo 
złego stanu zachowania tego zabytku i dokłada wszelkich starań, aby powstrzymać jego dalsze 
niszczenie. 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działa w granicach prawa wynikającego z ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz  kodeksu postępowania 
administracyjnego. Mając w dyspozycji narzędzia wynikające z ww. aktów prawnych tut. urząd 
podejmuje wszystkie możliwe na dzień dzisiejszy działania mające na celu ochronę szybu „Krystyna” 
i nie zaprzestaje starań o zachowanie wyjątkowo cennego zabytku naszego regionu

Decyzją ŚWKZ z dnia 30 grudnia 2004 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
śląskiego pod numerem rejestru A/135/04 została wpisana wieża wyciągowa szybu „Krystyna” dawnej 
Kopalni Węgla Kamiennego Szombierki w Bytomiu przy ulicy Zabrzańskiej 7 wraz z najbliższym 
otoczeniem oraz pozostałościami wyposażenia w postaci: elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału 
zachodniego z 1928 roku oraz elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału wschodniego z 1933 roku.

Od tego czasu szyb „Krystyna” jest objęty ochroną konserwatorską, jednakże w ostatnich latach 
nastąpił spadek zainteresowania właściciela w kwestii utrzymania zabytku zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710). Pomimo podjętych działań ze 
strony tut. urzędu i stosowania posiadanych środków i narzędzi administracyjnych, po dziś dzień nie 
zostały wykonane w pełnym zakresie zalecenia pokontrolne wydane jeszcze w 2016 roku.  W połowie 
września br. zostanie przeprowadzona kolejna kontrola, której termin został uzgodniony z właścicielem.  
Dalsze działania SWKZ w sprawie uzależnione będą od wyników kontroli.
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