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ODPOWIEDŻ NA PETYCJĘ Z DN. 03.03.2022 R.
DOT. OBIEKTU: MOST KOLEJOWY NA RAWIE W REJONIE UL. GRUNDMANNA W KATOWICACH
W odpowiedzi na Pana petycję

dn. 03.03.2022 r. (wpływ dn. 03.03.2022 r.) dotyczącą ujęcia
w rejestrze zabytków mostu kolejowego na Rawie w rejonie ul. F. W. Grundmanna w Katowicach —
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że wpis do rejestru zabytków jest
możliwy w przypadku, gdy dany obiekt wyróżnia się indywidualnymi wysokimi walorami
historycznymi, artystycznymi |ub naukowymi.
z

wnioskiem o wpis do rejestru zabytków może wystąpić włącznie właściciel |ub użytkownik
wieczysty gruntu, na którym znajduje się zabytek (art. 9 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, t.j. Dz. U. z 2021, poz. 710 ze zm.). W sprawach dotyczących innej
osoby z wnioskiem o wszczęcie postępowania z urzędu może również wystąpić organizacja społeczna,
jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny (art. 31 5 1
ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.,
dalej cyt. w skrócie Kpa).
Z

W przypadku spełniania powyższych kryteriów, na podstawie art. 64 5 2 oraz art. 76, 76a, 77 Q 1
Kpa należy złożyć podpisany wniosek oraz w przypadku występowania jako właściciel Iub użytkownik
wieczysty nieruchomości lub jego pełnomocnik:
—

—

—
—

—

—

aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków, wydany przez
wydział geodezji właściwego miejscowo starostwa powiatowego,
aktualne (z ostatnich 3 miesięcy) kopie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków lub mapy
zasadniczej dla nieruchomości, wydane przez wydział geodezji właściwego miejscowo
starostwa powiatowego,
numer księgi wieczystej nieruchomości,
dane osobowe i aktualne adresy zamieszkania oraz adresy do korespondencji pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości,
w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
udzielonego pełnomocnictwa do występowania w tej sprawie,
dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313
2672 0211 1111 1111:
10 zł za wydanie decyzji
-—

17 zł — w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie

pełnomocnictwa.

Ustawa o petycjach z dn. 11.07.2014 r. nie zwalnia wnioskodawcy oraz organu prowadzącego
sprawę z obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Pana petycja : dn. 03.03.2022 r. nie wszczyna postępowania administracyjnego w spawie wpisu do
rejestru zabytków.
Ponadto pismem z dn. 27.04.2018 r., znak: K-PT.5133.10.2018.AS, Śląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Katowicach — w odpowiedzi na pismo firmy NJN Kłosek Damian 44-194 Knurów ul. 1-go
Maja 51, znak: Ldz. DK/08/03/2018 z dn. 27.03.2017 r., dat. wykonania dokumentacji projektowej dla
zadania pn. „Budowa linii tramwajowych wzdłuż ul. Grundmana w Katowicach. Połączenie
magistra/nych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie Wschód — Zachód, biegnących
ul. Chorzowską oraz Gliwicką” stwierdził, że sprawa jest związana z wyburzeniem mostu znajdującego
się na działce o nr ewidencyjnym 39/2, nad Rawą; rozpatrywany most został włączony do gminnej
ewidencji zabytków, a to rozstrzyga o obowiązku przeprowadzenia uzgodnień konserwatorskich
w sytuacji projektowania zmian budowlanych, w trybie art. 39.3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane. W ww. piśmie tut. organ wskazał, że z uwagi na zakres i skalę inwestycji, dla której most
jest obiektem kolizyjnym, jego rozbiórka prawdopodobnie okaże się konieczna. W takiej sytuacji
wartości zabytkowe mostu będą musiały zostać zabezpieczone metodą dokumentacyjną, dla celów
archiwalnych i będzie to należało do obowiązków inwestora. Tut. organ pismem K—PT.5133.2.2021.AS
ze stycznia 2021 r. dopuścił możliwość rozbiórki przedmiotowego mostu z uwagi na zakres i skalę
inwestycji, dla której stał się on kolizyjny; przy czym przed wykonaniem rozbiórki mostu, inwestor
został zobowiązany do udokumentowania jego wartości zabytkowych dla celów archiwalnych,
z wykonaniem inwentaryzacji rysunkowe], fotograficznej, opisu budowlanego i z przytoczeniem
danych historycznych.
Mając powyższe na uwadze, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach nie
uwzględnia żądania zawartego w Pana petycji z dn. 03.03.2022 r.
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Otrzymują (zpo):
1. Adresat
Do wiadomości:
Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach, Rynek 1, 40-003 Katowice
3. A/a, MB, dn. 03.03.2022 r.
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