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 BM-WP.055.15.2021

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią Senator Halinę Biedę podczas 

24. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  27 maja 2021 roku dotyczące ratowania 

Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu (dalej: EC Szombierki), uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że w pełni podzielam obawy Pani Senator 

związane z tym niezwykłym obiektem. Nie sposób też nie zgodzić się z twierdzeniem, 

że dziedzictwo postindustrialne jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych rodzajów 

zabytków, jakie znajdują się w Polsce. EC Szombierki stanowi świadectwo niebywałego 

rozwoju i postępu przemysłowego, jaki ziemie polskie przeżywały w XIX i początkach XX w. 

Budynki elektrowni zachwycają jednocześnie nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, 

jak i swoją monumentalnością oraz niepowtarzalnym pięknem. Z tych względów szczególnie 

bolesna jest świadomość popadania tego niezwykłego zabytku w ruinę.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710; dalej u.o.z.o.z.) nakłada na 

właściciela zabytku obowiązek opieki nad nim. Stosownie do art. 5 ww. ustawy jest on 

zobowiązany do zapewnienia warunków naukowego badania i dokumentowania zabytku, 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 

zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystania 

z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, popularyzowania 

i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
I SPORTU

prof. dr hab. Piotr Gliński
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Pragnę zwrócić również uwagę, że zgodnie z art. 89 ust. 2 u.o.z.o.z. organem ochrony 

zabytków jest wojewoda, w którego imieniu zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje 

wojewódzki konserwator zabytków. W kompetencjach organu pierwszej instancji leży między 

innymi podejmowanie wszelkich kroków opisanych w art. 4 cyt. ustawy polegających 

zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganiu zagrożeniom 

mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianiu niszczenia 

i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałaniu kradzieży, zaginięciu 

lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, kontroli stanu zachowania i przeznaczenia 

zabytków oraz uwzględnianiu zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Minister Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu jako organ ochrony zabytków wyższego stopnia, stosując się 

do art. 15 ustawy z  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 

2021 r., poz. 735), jest uprawniony jedynie do oceny decyzji wydanych przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na skutek odwołania od konkretnej decyzji lub w postępowaniu 

nadzwyczajnym w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

 Niezależnie od powyższego osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego 

lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego 

do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, albo będąca właścicielem 

lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, może ubiegać się 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru albo prac 

konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa 

(art. 73 u.o.z.o.z.). Podkreślić należy w tym miejscu, że dotacje te mogą zostać udzielone 

wyłącznie na wniosek ww. podmiotów, a właściciel EC Szombierki nigdy nie wystąpił 

z wnioskiem o uzyskanie ww. środków finansowych. Nie zrealizował on też wydanych przez 

 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń pokontrolnych, jak też pozwoleń 

na roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie obiektu, o które sam wielokrotnie 

występował do tego organu. W efekcie tych haniebnych zaniechań EC Szombierki w 2020 r. 

zostały wpisane na listę 7 najbardziej zagrożonych obiektów europejskiego dziedzictwa.

 Informuję również, że kwestia pogarszającego się stanu technicznego EC Szombierki 

jest obiektem zainteresowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

co najmniej od zeszłego roku. W tym czasie kilkakrotnie kierowano do Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pisma z prośbą o przekazanie aktualnych informacji 

o podejmowanych przez ten organ krokach w sprawie tego zabytku. Skierowano również 

do niego prośbę o zintensyfikowanie działań w przedmiotowej sprawie. Niemniej podkreślić 
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należy, że podejmowanie przez organy ochrony zabytków wszelkich przewidzianych prawem 

działań mających na celu zachowanie cennego obiektu dla przyszłych pokoleń bez aktywnego 

współdziałania ze strony właściciela lub posiadacza zabytku nie mogą odnieść spodziewanego 

rezultatu.

Informuję również, że w sytuacji skrajnej, tj. wystąpienia zagrożenia dla zabytku 

nieruchomego wpisanego do rejestru, polegającego na możliwości jego zniszczenia 

lub uszkodzenia zgodnie z art. 50 ust. 3 u.o.z.o.z, starosta na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków może wydać decyzję o zabezpieczeniu tego zabytku w formie 

ustanowienia czasowego zajęcia jedynie do czasu usunięcia zagrożenia. Jeżeli nie jest możliwe 

usunięcie powyższego zagrożenia, zabytek nieruchomy może być na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków wywłaszczony przez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy 

właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku, w trybie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami (art. 50 ust. 4 pkt 2 u.o.z.o.z.). 

Zaznaczyć należy przy tym, że opisane powyżej działanie leży wyłącznie w kompetencjach 

właściwego terenowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY, 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

I SPORTU
SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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