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PETYCJA
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ponownego wpisania historycznego ukladu

urbanistycznego miastaMysłowice do rejestru zabytków

Szanowny Panie Konserwatorze,

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

żądam

skorzystania przez Pana z prawa do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie ponownego
wpisania historycznego układu urbanistycznego miasta Mysłowice (nr rej. 1183/72) do rejestru
zabytków.

Uzasadnienie

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków W Katowicach nr Kl.]]]-680/ 144/72 z dnia 5 maja
1972 r. W sprawie wpisania dobra kultury do rejstru zabytków (zabytek "układ urbanistyczny miasta
Mysłowic", nr rej. 1183/72) jest niewykonalna od dnia jej wydania z powodu nieprecgyinego wgnaczenia
granic zabjabł. Sytuacja ta jest analogiczna do wadliwej decyzji Wojewody Bielskiego z 1985 r. w sprawie
wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznyego miasta Cieszyna, skutkiem czego
konieczne było wydanie ponownej decyzji w 2018 r.; nr decyzji: K-RD-KL/4160/9355/ 199/09.

Moim zdaniem przed wydaniem nowej decyzji powinno zostać sporządzone aktualne studium historyczno-
urbanistyczne dla obszaru miasta położonego między potokiem Bolina na północy, a tzw Przewiązką (d. Brama Śląska)
na południu oraz między linią kolejową Wrocław-Kraków na zachodzie, a rzeką Przemszą na wschodzie. Okazać się
bowiem może, że aktualny obszar zabytkuwymaga: 1) zawężenia do obszaru siedliska miasta lokacyjnego z XIV w. lub
2) rozszerzenia na całe przedmieście Piasek (wraz z b. KWK "Mysłowice") na północy oraz na całe Nowe Miasto (wraz
z Nowym Rynkiem, ob. Pl. Wolności) na południu, jako świadków rozbudowy miasta w XIX w. i na pocz. XX w. Nie
wykluczone także, że rozszerzenie może nastąpić poza linię kolejową, na osiedla Klachowiec i Rymera, jako świadków
rozbudowy miasta z przełomu XIX i XX w.

Wyrażam zgodę na ujawnieniemoich danych osobowych wzakresie imienia i nazwiska na stronie internetowej adresata
petycji (zob.: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach).

Z wyrazami szacunku
Remigiusz Garbiec

Petycja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga opatrzenia podpisem lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (zob.: art. 4, ust. 1 i 5 ustawy opetycjach).
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