
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 maja 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o wykreślenie budynku znajdującego się w miejscowości P., gmina (…), pow. (…) 

w woj. (…), na działce nr (…), wpisanego do rejestru zabytków nr (…) decyzją wojewódzkiego 

konserwatora zabytków w Katowicach z dnia 5 grudnia 1968 r. 

Mieszkańcy miejscowości P. zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w tej sprawie. Będąc na miejscu, 

przeprowadziłem rozmowę z właścicielem nieruchomości, panem P. B., który przedstawił mi sytuację oraz 

całą dokumentację w tej sprawie. Budynek jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym i grozi 

zawaleniem, stwarzając realne zagrożenie dla życia osób korzystających z nowo wybudowanego chodnika, 

który po przebudowie skrzyżowania został przesunięty pod okap zagrażającego zawaleniem budynku. 

Sprawą zajęły się także lokalne media. 

Z informacji, które uzyskałem, wynika, iż w styczniu 2015 r. zostało wystosowane pismo do ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wydanie decyzji o wykreśleniu wyżej wymienionego 

budynku z rejestru zabytków. Przez kolejne miesiące trwała korespondencja pomiędzy właścicielem a 

ministerstwem. Jest to czas, w którym budynek w zastraszającym tempie niszczeje, następują kolejne 

zawalenia stropów i ścian. 

W 2010 r. właściciel budynku przesłał do wojewódzkiego zarządu dróg pismo z prośbą o zajęcie 

stanowiska w związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr (…) z drogą 

powiatową (…), zaznaczając, że sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyza zabytkowego 

budynku stwierdza m.in., iż „analiza wpływu drgań drogowych wskazuje, że istnieje związek przyczynowo-

skutkowy bliskiego sąsiedztwa budynku z drogą. Identyfikacja uszkodzeń budynku wyraźnie wskazuje, że 

ich nasilenie występuje od drogi wojewódzkiej”. Podobnej treści pismem z dnia 28 lutego 2011 r. pan B. 

powiadomił o sprawie marszałka województwa śląskiego. 

W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. do Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

dotyczącym wydania decyzji w związku z realizacją inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr (…) z drogą powiatową (…) w m. P. ” przesłał on swoje uwagi dotyczące zagrożeń 

wynikających z przybliżenia drogi i chodnika do budynku, jednakże wnioski te nie zostały uwzględnione. 

W lutym 2016 r. uległa zawaleniu część ściany zewnętrznej, a w marcu br. zawaliła się część dachu. O 

tych zdarzeniach został poinformowany wojewódzki konserwator zabytków pismem wraz z dołączonymi 

zdjęciami ukazującymi skalę uszkodzeń. 

Obecnie nowo wybudowany chodnik przy budynku został zamknięty dla ruchu właśnie ze względu na 

zagrażającą życiu możliwość zawalenia się obiektu. Skrzyżowanie położone jest w centralnej części 

miejscowości, w sąsiedztwie szkoły, sklepów, kościoła. Właściciel nie jest w stanie wyremontować budynku 

zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Dotychczas starał się zabezpieczyć budynek w miarę swych 

możliwości, ale destrukcja budynku postępuje tak szybko, iż dalsze remonty uznał za bezzasadne. Wykonane 

ekspertyzy budowlane mówią wręcz o konieczności rozbiórki budynku. 

Panie Ministrze, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców mojego okręgu, zwracam się z prośbą o 

wykreślenie wyżej wymienionego budynku z rejestru zabytków i wydanie pozwolenia na jego rozbiórkę. 

Tadeusz Kopeć 

 


