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Warszawa,  29 czerwca 2021 r.

 BM-WP.055.16.2021

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Tadeusza Kopcia 

podczas 24. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 maja 2021 roku, 

dotyczące dzielnicy Jaszowic w Ustroniu, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ochrona dziedzictwa kulturowego to jedno z głównych zadań państwa, co wynika 

z przepisów ustawy zasadniczej, gdzie organy ochrony zabytków zostały zobowiązane 

do strzeżenia dziedzictwa narodowego. Służby konserwatorskie realizują tym samym 

konstytucyjny obowiązek, zawarty w preambule oraz w przepisie art. 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 4 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710, dalej: u.o.z.o.z.) organy administracji publicznej 

sprawują ochronę zabytków m.in. poprzez zapewnienie warunków prawnych, 

organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania 

z zabytków. 

Zabytki są ważnym elementem każdej wspólnoty (od lokalnej po narodową). Stanowią 

świadectwo naszej historii. Propagowanie wiedzy o ich wartościach i sposobach ochrony 

to powinność całego społeczeństwa, w tym osób pełniących funkcje publiczne.

Z informacji uzyskanych podczas analizy sprawy wynika, że Śląski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków (dalej: ŚWKZ) 30 lipca 2020 r. włączył do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków nieruchomych województwa śląskiego trzy zespoły domów wczasowych w dzielnicy 

wczasowej Ustroń Jaszowiec (podział uwzględnia trzy zespoły z rozróżnieniem zabudowy: 

gronowej, liniowej i punktowej).
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W ocenie ŚWKZ dzielnica Jaszowiec, pomimo pewnych późniejszych przekształceń, 

zachowała wiele walorów definiujących jej zabudowę jako spójną i utrzymującą swój 

wartościowy układ kompozycyjny, przez co kwalifikuje się do ochrony poprzez włączenie 

jej do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z art. 22 ust. 2, 4 i 5 u.o.z.o.z. wojewódzki konserwator zabytków prowadzi 

wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się 

na terenie województwa, z kolei gminną ewidencję zabytków prowadzi wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane 

do rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Umieszczając zabytek 

w odpowiedniej ewidencji (wojewódzki konserwator zabytków w wojewódzkiej; wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta w gminnej), organ stwierdza, że obiekt ten charakteryzuje 

się cechami, o których mowa w art. 3 pkt 1 u.o.z.o.z., tj. posiada wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową. 

ŚWKZ sporządził także wytyczne konserwatorskie do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic 

Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica. W wytycznych zawarto zasady ochrony z nakazem 

zachowania bryły, formy i architektury zewnętrznej, formy dachów, formy i wystroju 

architektonicznego elewacji i dachów, zakazem rozbudowy, nadbudowy w zakresie 

zasadniczej bryły budynków, dopuszczeniem nieznacznej rozbudowy i nadbudowy budynków 

(wyłącznie w celu wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną, np. szyb windowy), 

parterowej dobudówki połączonej przewiązką; nie wniesiono uwag do zagospodarowania 

wnętrz obiektu.

Powyższe zapisy miały na celu ochronę podstawowych walorów architektonicznych 

poszczególnych obiektów z umożliwieniem racjonalnej i swobodnej adaptacji ich wnętrz, 

zgodnie ze współczesnymi wymogami.

W przesłanym oświadczeniu Pan senator zaznacza, że jedynie wojewódzki 

konserwator zabytków wydał  negatywną  opinię  co do projektu planu miejscowego. Inne 

organy, np. Zarząd Województwa Śląskiego, regionalna dyrekcja ochrony środowiska 

czy Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, wydały opinie pozytywne. Należy podkreślić, że każdy 

z wymienionych przez Pana organów posiada inne kompetencje względem mpzp. 

Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to jedna z form 

ochrony zabytków określona w art. 7 pkt 4 u.o.z.o.z. Zrównoważona gospodarka przestrzenna 

to istotny element w ochronie dziedzictwa kulturowego. Decyzje dotyczące zabudowy 

i zagospodarowania terenu muszą uwzględniać umiejscowienie i charakter ewentualnych 
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zabytków. Zdarza się, że projekt planu nie budzi zastrzeżeń np. organów ochrony środowiska, 

natomiast z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej jest nie do zaakceptowania.

W dalszej części Pan senator wyraża następującą opinię: mając na względzie 

dokonane już zmiany, przebudowy i dobudowy w zespołach domów wczasowych (jeden 

z domów wczasowych, DW Zagłębie, został  całkowicie rozebrany) oraz potrzebę rozwoju 

przedmiotowych obiektów, uważam, że przedstawione zakazy i nakazy są nie do przyjęcia. 

W planie miejscowym nie ma możliwości wprowadzenia i zdefiniowania takich zapisów, 

jak „niewyróżniający się  sposób" czy „nieznaczna" rozbudowa i nadbudowa. Zapisy te są  

niedookreślone i nie mogą  być  stosowane w aktach prawnych. Porównując założenia 

urbanistyczne z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz aktualny. Wspomniana 

przez Pana senatora rozbiórka DW Zagłębia jest ewidentnym przykładem, jak bardzo 

potrzebna jest ochrona konserwatorska obiektów o charakterze uzdrowiskowym 

i wypoczynkowym; jeśli nie występuje, obiekty w większości przypadków, zamiast 

przechodzić adaptację, są rozbierane. Ze względu na liczbę nowych inwestycji w kraju 

oraz tempo ich realizacji jest to aktualnie jedno z największych zagrożeń dla materialnego 

dziedzictwa kulturowego. Jeśli zaś chodzi o przedstawione przez ŚWKZ wytyczne (określone 

przez Pana senatora jako „zakazy” i „nakazy”) pragnę zaznaczyć, że wojewódzki konserwator 

zabytków jest organem o charakterze specjalistycznym w zakresie ochrony zabytków 

i wykonywanie podstawowych zadań, do których ma kompetencje ustanawiane ustawowo, 

upoważnia również jego pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do oceny 

materiału dowodowego zgromadzonego w rozpatrywanej sprawie. Ostateczna interpretacja 

materiału dowodowego oraz podejmowanie określonych działań – w omawianym przypadku 

sposób uzgodnienia mpzp - to wyłączne kompetencje organu I instancji. 

Jednocześnie zobligowana jestem przypomnieć, że ochrona dziedzictwa kultury 

to także ustawowy obowiązek gminy. Zgodnie z art. 7. ust. 1. pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami. Ze względu na powyższe gmina, niezależnie od działań ŚWKZ, 

powinna dołożyć wszelkich starań poprzez przysługujące jej narzędzia do zapewnienia 

odpowiedniej ochrony zabytkowej zabudowy wczasowej i polepszenia jej stanu zachowania.

Co do złego stanu technicznego pozostałych, nieprzebudowanych budynków, warto 

zaznaczyć, że utrzymanie obiektów w jak najlepszym stanie to ustawowy obowiązek 

właściciela. Stosownie do art. 5 u.o.z.o.z. opieka nad zabytkiem polega, w szczególności, 

na zapewnieniu następujących warunków: 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 
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4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 

i kultury. Zabytkowy i wypoczynkowy charakter obiektów nie stoją ze sobą w sprzeczności. 

W pełni zgadzam się z Panem senatorem, że osoby wypoczywające wymagają pewnych 

standardów, nie jest natomiast prawdą, że wprowadzenie ochrony konserwatorskiej 

to uniemożliwia (Wprowadzenie obostrzeń, które zostały opisane w postanowieniu 

konserwatora zabytków, spowoduje całkowitą  degradację  przedmiotowych zespołów 

budynków, m.in. ze względu na fakt, że osoby wypoczywające wymagają pewnych 

standardów, których obecne budynki nie są w stanie spełnić).

Odnosząc się do refleksji Pana senatora nad zasadnością włączenia trzech zespołów 

domów wczasowych w dzielnicy wczasowej Ustroń Jaszowiec do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, uprzejmie przypominam, że organy ochrony zabytków działają w oparciu o zasadę 

dwuinstancyjności postępowania (art. 15 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej: k.p.a.). Zgodnie z art. 93 

u.o.z.o.z. w sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach organem pierwszej 

instancji jest wojewódzki konserwator zabytków, a organem wyższego stopnia minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy prawa nie przewidują 

ingerencji organu II instancji w działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast 

z informacji uzyskanych podczas analizy sprawy wynika, że w przedmiotowej sprawie skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na czynność ŚWKZ, polegającą na 

włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zespołu domów wczasowych w dzielnicy 

wczasowej Jaszowiec położonego w Ustroniu przy ul. Wczasowej 47, 49, 51, 88 i 90, złożyła 

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. 

Na zakończenie pozwolę sobie zauważyć, że potrzeba ochrony zabudowy miejscowości 

Ustroń Jaszowiec została dostrzeżona przez środowisko naukowe architektów, urbanistów 

i historyków sztuki, które docenia i rozumie, że przedmiotowy układ to unikatowy w swej 

formie i skali przykład kompleksowego twórczego myślenia o nowoczesnej architekturze 

wypoczynkowej w krajobrazie górskim, a obiekty wchodzące w jego skład stanowią 

reprezentację  rozwijającego się  w latach powojennych nurtu zakładającego budowę  dzielnic 

wczasowych i uzdrowiskowych.

Z poważaniem 

Magdalena Gawin
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