
 

Konsultacje społeczne projektu 

Programu opieki  nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2015-2018 

Formularz zgłaszania uwag 

imię i nazwisko Marek Karabon 

nazwa organizacji Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia 

adres korespondencyjny  

telefon/fax  

adres e-mail mkarabon@tumw.pl 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres programopieki.konsultacje@dolnyslask.pl, w tytule maila wpisując „Konsultacje 

społeczne”. 

Formularz można również przysłać listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. ul. 

Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław lub złożyć osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych,  

ul. Ostrowskiego 7, pok. 208 do dnia 21 stycznia 2015 r. 

Rozdział, do którego 
odnosi się komentarz  

Numer  
podrozdz

iału 

Numer 
strony                         

Treść uwagi 

2. Zasoby dziedzictwa 
kulturowego 
województwa 
dolnośląskiego 

2.2.2. 
 

37 Na końcu strony dopisać: 
„Tempo uzupełniania rejestru zabytków o obiekty na to zasługujące może być zwiększone poprzez 
przeznaczenie przez Urząd Marszałkowski dedykowanych środków na stworzenie kart zabytków przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Fundusze obecnie znajdujące się w gestii DWKZ nie 
pozwalają na systemowe dokumentowanie i wpisywanie obiektów do rejestru – wystarczają głównie na 
wpisy interwencyjne, co skutkuje sytuacjami takimi jak wyburzenie w 2014 roku XIX-wiecznego schronu 
piechoty przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu” 

2.2.3. 
 

42 Do listy kandydatów do tytułu Pomnika Historii dopisać: 
„Kotlina Kłodzka – zamki, pałace, zabytki techniki i parki krajobrazowe Hrabstwa Kłodzkiego”  
 
Na końcu rozdziału dopisać: 
„Urząd Marszałkowski może wspomóc właścicieli obiektów z listy kandydatów w tworzeniu wniosków o 

mailto:programopieki.konsultacje@dolnyslask.pl


uznanie ich za Pomnik Historii, tak finansowo jak i merytorycznie, ponieważ wnioski takie charakteryzują się 
dużą złożonością i są kosztowne w tworzeniu.” 

2.3.2.1. 
 

54 Po pierwszym akapicie dopisać: 
„Na tym tle pozytywnie wyróżnia się kościół ewangelicki w Żeliszowie koło Bolesławca, zbudowany pod 
koniec XVIII-wieku w stylu klasycystycznym według projektu Carla Gottharda Langhansa. Obiekt ten, przez 
lata pozostający własnością gminy, utracił swoją funkcję i niszczał narażony na działanie złodziei i pogody. 
Jego los odmienił się wraz z opublikowaniem w Internecie filmu pokazującego wyjątkowo fotogeniczne 
wnętrze kościoła, co rozpoczęło okres zainteresowania szerokich grup tym obiektem. Dzięki temu pojawiła 
się fundacja zainteresowana przejęciem go od gminy, która dzięki dotacjom samorządowym i ministerialnym 
zdołała już zabezpieczyć jego dach”. 

2.3.2.2. 
 

54 Sugeruje się rozdzielenie sekcji „architektura mieszkalna, w tym rezydencjonalna” na trzy osobne sekcje – 
architektura mieszkalna miast, architektura mieszkalna wsi i architektura rezydencjonalna. Każda z tych 
trzech grup charakteryzuje się innymi cechami oraz problemami, lecz przede wszystkim innym podejściem 
koniecznym do rozwiązania problematycznych kwestii.  Przy obecnym zgrupowaniu opis oraz analiza SWOT 
nie jest wystraczająco klarowna. 

2.3.2.2. 
 

56 Na końcu rozdziału dopisać: 
„Należy jednak pamiętać o możliwym do wykorzystania w takiej sytuacji instrumencie wykonawstwa 
zastępczego, które pozwala Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zabezpieczyć zagrożone obiekty i 
uchronić je przed dalszą dewastacją, nawet jeżeli  właścicielem obiektu jest inwestor prywatny 
sprzeciwiający się jakimkolwiek pracom przy zabytku. 
Równocześnie, należy dążyć do zmian ustawowych, które pozwolą na lepszą egzekucję zapisów w aktach 
notarialnych sprzedaży, które zobowiązują nabywcę do wykonania określonych prac w kupowanym zabytku 
w ściśle określonych terminach. Obecnie takie zapisy są najczęściej martwe i w przypadku ich 
niezrealizowania przez nabywcę ani sprzedający ani Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków  nie 
mają narzędzi pozwalających na przykład na zaskarżenie takiego aktu sprzedaży.” 

2.3.5. 
 

74 Po pierwszym akapicie dopisać:  
„Dwoma przykładami zabytków, który pozostają niewykorzystaną atrakcją turystyczną w tym zakresie mogą 
być mauzoleum marszałka Gebharda Leberechta von Blüchera w Krobielowicach i willa rodziny Richthofen w 
Legnicy. Mauzoleum powstało w połowie XIX-wieku i upamiętnia jednego z największych pruskich 
dowódców, zwycięskiego m.in. w bitwach pod Lipskiem czy Waterloo. Marszałek, jako mieszkaniec 
Krobielowic, mógłby być symbolem tej miejscowości i jej atrakcją turystyczną. Podobnie wygląda sprawa 
Manfreda von Richthofena, urodzonego we Wrocławiu, ale najbardziej związanego ze Świdnicą. Pod 
pseudonimem Czerwony Baron zasłynął on jako najlepszy lotnik I Wojny Światowej i do dzisiaj pozostaje 
częścią globalnej kultury popularnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest w świecie najbardziej znaną 
osobą pochodzącą z Dolnego Śląska”. 



2.4.1. 
 

77 Na końcu rozdziału dopisać: 
„Kolekcje sztuki znajdujące się na terenie Dolnego Śląska zostały po II Wojnie Światowej w znacznej mierze 
przeniesione do muzeów w pozostałej części kraju, ponieważ, jak argumentowano, w zrujnowanych 
placówkach Wrocławia i innych miast województwa nie były one bezpieczne. W związku z rozwiązaniem 
tego problemu i obecną dobrą siecią placówek muzealnych w regionie należy dążyć do powrotu  tych dzieł 
na Dolny Śląsk. Dobrymi przykładami mogą być tutaj XV-wieczny ołtarz ufundowany przez kanonika Piotra 
von Wartenberga dla wrocławskiej katedry (znajdujący się w Muzeum Narodowym w Warszawie), kolekcja 
obrazów Michaela Willmanna z klasztoru w Lubiążu (znajdująca się w kilku warszawskich kościołach) czy XV-
wieczny obraz Sandro Boticcelliego „Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i Aniołem” ( 
znajdujący się w Muzeum Narodowym w Warszawie) 

2.4.3. 
 

85 Na końcu rozdziału dopisać: 
„Należy dążyć do powrotu tych zbiorów na Dolny Śląsk” 

3. Ocena stanu 
dziedzictwa 
kulturowego 
województwa                              
i dotychczasowych 
działań samorządu 
województwa                     
w zakresie opieki nad 
zabytkami 
     

3.1.6. 
 

117 Na końcu rozdziału dopisać: 
„Działania te należy powtórzyć i zintensyfikować w okresie obowiązywania niniejszego Programu. Jest to 
szczególnie istotne, ponieważ coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące utworzenia dedykowanej puli 
finansowej na rewaloryzację zabytków z tytułem Pomnika Historii” 

3.1.7. 
 

118 - wnioski końcowe (od „Podsumowując...”) wydzielić jako osobną sekcję 
- Zdanie „Podsumowując ocenę realizacji zadań wytyczonych w poprzednim POZWD większość postulatów z 
tego dokumentu została w różnym stopniu zrealizowana” jest zbyt mało konkretne. Postuluje się jego 
zmianę na „ Podsumowując ocenę realizacji zadań wytyczonych w poprzednim POZWD większość 
postulatów z tego dokumentu została w różnym stopniu zrealizowana. Celem który został osiągnięty jedynie 
w niewielkim stopniu jest zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania. O nieskuteczności podejmowanych w tym zakresie działań świadczą cytowane wcześniej 
dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa mówiące o 7% dolnośląskich zabytków nieruchomych, które są w 
stanie zagrożenia i ciągle posiadają wartości zabytkowe” 

5. System wdrażania, 
monitorowanie                     
i ewaluacja 
wojewódzkiego 
programu opieki nad 
zabytkami 

5.2. 
 

143 Dopisanie do wskaźników działania 1.1. następujących punktów: 
„- liczba zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 
- liczba zabytków nieruchomych, które Wojewódzki Konserwator Zabytków zabezpieczył przy pomocy 
wykonawstwa zastępczego” 

6. Źródła finansowania 
opieki nad zabytkami                            
i przedsięwzięć w 
zakresie ochrony 

6.1. 
 

150 Zamienić kwotę 105 000 000 złotych na 80 000 000 złotych – w ostatnich latach kształtuje się ona właśnie na 
tym poziomie. 

6.2. 
 

155  Zamienić kwotę środków będących w dyspozycji DWKZ z 500 000 zł na 780 000 zł (za Ustawą 
Budżetową 2015) 



dziedzictwa 
kulturowego  
 
 

 dopisać w trzecim akapicie:  
„Należy dążyć do radykalnego zwiększenia kwoty będącej w dyspozycji DWKZ, tak aby wystarczała ona 
również na remonty zabytków nieruchomych. Warto tutaj wspomnieć, że chociaż województwo 
dolnośląskie posiada 12% wszystkich polskich zabytków, to budżet DWKZ to jedynie 2% budżetu 
wszystkich Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Dla porównania, Dolny Śląsk ze swoimi ponad 8 
tysiącami rejestrowych zabytków nieruchomych otrzymuje 780 000 złotych, a Podkarpacie z 4 tysiącami 
zabytków ma do dyspozycji 9 532 00 złotych” 

 dopisać na końcu rozdziału: 
„Ponadto, należy w najbliższym czasie wprowadzić procedury, fundusze i praktykę korzystania z 
instrumentu wykonawstwa zastępczego przez DWKZ. Takie „Pogotowie Konserwatorskie” pozwala na 
zabezpieczenie skrajnie zagrożonych obiektów pozostających we własności prywatnej, których 
właściciele ignorują nakazy konserwatorskie i doprowadzają obiekt zabytkowy do znacznych zniszczeń 
poprzez zaniedbanie. W takiej sytuacji WKZ ma prawo zlecić zabezpieczenie takiego obiektu, a jego 
kosztami obciążyć właściciela – również poprzez wpis na hipotekę obiektu. Takie działanie jest jedyną 
szansą dla dziesiątek obiektów na Dolnym Śląsku, szczególnie o charakterze rezydencjonalny, i dlatego 
jego wprowadzenie powinno być jednym z głównych filarów realizacji celu kierunkowego 1. Wymagane 
jest przeznaczenie na wyżej wymieniony cel co najmniej 1 500 000 złotych rocznie (co pozwoli na 
zabezpieczenie około 10 obiektów) oraz utworzenie w strukturze DWKZ komórki specjalizującej się w 
tym instrumencie. Warto pamiętać, że środki przeznaczane na ten cel po pierwsze za stosunkowo 
niewielkie pieniądze ratują skrajnie zagrożone obiekty, a po drugie ostatecznie wracają do budżetu 
województwa ponieważ pokrywa je właściciel zagrożonego obiektu. 
Urząd Marszałkowski mógłby wspomagać instrument Pogotowia na podstawie umów bilateralnych z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków” 

6.3. 
 

157 Na końcu pierwszego akapitu dopisać: 
„Postuluje się zwiększenie puli przeznaczanej przez Województwo Dolnośląskie na dotacje do około 15 
milionów złotych rocznie, co stanowiłoby mniej niż 50% kwot wnioskowanych w poprzednich latach i mniej 
niż 25% całkowitych kosztorysowych kosztów prac.  
Sugeruje się uszczegółowienie priorytetów programu oraz stworzenie takich kryteriów oceny wniosków, 
które jasno promowałyby zabytki zagrożone ( ze szczególnym uwzględnieniem architektury 
rezydencjonalnej, przemysłowej, kościołów ewangelickich oraz domów przysłupowych) oraz 
zagospodarowanie zabytków dotychczas niezagospodarowanych tak, aby nadać im nową funkcję. 
Ponadto, należy rozważyć wyłączenie zabytków znajdujących się na terenie miasta Wrocławia z możliwości 
uczestniczenia w konkursie dotacji organizowanym przez Województwo, ponieważ Gmina Wrocław jest w 
stanie samodzielnie na odpowiednim poziomie finansować gminny program ochrony zabytków. Niektórzy 
eksperci argumentują, że fundusze Województwa są bardziej potrzebne poza stolicą Dolnego Śląska.” 



 
Na końcu rozdziału dopisać: 
„Ponadto, co roku z budżetu Województwa przeznaczane jest około 3 500 000 złotych na rezerwę celową na 
zarządzanie kryzysowe. Obecnie za te pieniądze kupowane są głównie wozy strażackie dla ochotniczych 
straży pożarnych. Postulujemy, aby część tej kwoty - około 1 500 000 złotych - przeznaczyć  na konkurs 
dotacji na zabezpieczenie przeciwpożarowe, konstrukcyjne i antywłamaniowe obiektów  zabytkowych.  
Stworzenie takiego dedykowanego konkursu pozwoliłoby przyznawać stosunkowo niewielkie kwoty na 
konkretne potrzeby związane z bezpieczeństwem zabytków, aby uniknąć katastrof takich jak pożar Domu 
Tkaczy Śląskich w Chełmsku czy zawalenie ścian w pałacu w Skale” 

6.4. 
 

171 Na końcu rozdziału dopisać: 
„Kluczowym warunkiem skutecznego rozdysponowania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 
jest zanalizowanie tego jak wydawano je w perspektywie poprzedniej i wyciągnięcie z tej analizy stosownych 
wniosków, szczególnie, że najprawdopodobniej jest to ostatnia tak duża transza środków unijnych dla Polski. 
Na przykład, warte sprawdzenia jest czy budowano nowe obiekty użyteczności publicznej w sytuacji, w 
której gmina pozostaje właścicielem niewykorzystanych obiektów zabytkowych. Bardziej efektywne 
wydatkowanie środków nakazywałoby w takiej sytuacji rozważyć adaptację zabytku na cele publiczne i w 
nowej perspektywie takie wytyczne powinny zostać uwzględnione w planach wydatkowania środków 
unijnych. 
Równocześnie, ponieważ wydatkowanie środków unijnych powiązane jest z wieloma „miękkimi” 
elementami, sugerowana jest współpraca urzędów z organizacjami pozarządowymi i innymi sympatykami 
dziedzictwa, które często bardzo dobrze znają lokalną specyfikę, są w stanie zapewnić wsparcie lokalnej 
społeczności oraz wspomóc działania urzędów choćby w postaci wolontariatu.” 

 

Inne uwagi   

 


