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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Władysława 

Komarnickiego podczas 40. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 kwietnia 

2022 roku, dotyczące nieuzasadnionych działań Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, które utrudniają realizację przedsięwzięcia korzystnie wpływającego 

na bezpieczeństwo energetyczne Polski, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia 16.12.2020 r. 

odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w rejonie miejscowości Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn 

i Dąbrówka. Odmawiając uzgodnienia, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał, 

że uzgodnienie ww. projektu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w stosunku do zmiany obowiązującego studium 

dla ww. terenu. W ocenie organu pierwszej instancji, dopuszczone ustaleniami planu siłownie 

wiatrowe o wysokości do 160 m będą dominującym elementem całego krajobrazu gminy. 

Tym samym wpłyną one negatywnie na jej krajobraz kulturowy, naruszając jego tradycyjną, 

rolniczą funkcję, a także degradując ekspozycję miasta Kargowa oraz wsi Smolno Wielkie, 

Chwalim, Karszyn i Dąbrówka z ich historycznymi dominatami. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

postanowieniem z 20.06.2021 r. uchylił w całości wyżej wymienione postanowienie i przekazał 

sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W ocenie ministra 

zgłoszony w sentencji zaskarżonego postanowienia warunek uzgodnienia był wadliwy, gdyż nie 

odnosił się do treści przedmiotowego projektu planu. 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Ponadto minister powziął wątpliwość, czy słuszne jest twierdzenie organu pierwszej 

instancji, iż planowana inwestycja doprowadzi do degradacji walorów historycznego 

krajobrazu kulturowego, ponieważ w swoim postanowieniu Lubuski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków nie wskazał żadnego historycznego krajobrazu kulturowego, którego walory 

zabytkowe miałyby zostać zubożone.

Wyżej wymienione postanowienie ministra zostało doręczone Lubuskiemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w dniu 12.07.2021 r. Ponadto informuję, 

że 5.05.2022 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło zażalenie 

na kolejne postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydane 

w przedmiotowej sprawie, które będzie przedmiotem rozpatrzenia zgodnie z zasadami 

określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Z poważaniem

z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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