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W nawiązaniu do pisma Pani dr Anety Borowik - Zast ępcy Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 2 sierpnia br.,
skierowanego na r ęce Pana Prezydenta oraz Pana Przewodnicz ącego Rady Miasta,
którego kopia została przesłana do Prokuratury Okr ęgowej w Katowicach, pragn ę
dodać, że dnia 2 sierpnia br.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

w Katowicach wszcz ął z urzędu postępowanie administracyjne, zainicjowane
wnioskiem prokuratora Prokuratury Okr ęgowej w Katowicach z dnia 27 czerwca
2014r., w przedmiocie nakazania w łaścicielowi budynków w zespole Starego Dworca
w Katowicach przy ul. Dworcowej 2-10 przeprowadzenie prac konserwatorskich lub
robót budowlanych przy w/w zabytku, niezb ędnych ze wzgl ędu na zagrożenie
zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem.

Wniosek prokuratora o wszcz ęcie z urzędu przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach post ępowania administracyjnego w celu
usunięcia stanu niezgodnego z prawem by ł efektem poczynionych ustale ń w toku
postępowania wyjaśniaj ącego oraz udziału prokuratora w ogl ędzinach budynków
w zespole Starego Dworca w Katowicach, przeprowadzonych w dniu 2 czerwca br.
przez wyznaczonego pracownika Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach, z których to czynno ści wynikało, iż obiekt zabytkowy znajduje si ę
w katastrofalnym stanie technicznym, nast ępuje dalsza degradacja jego stanu
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technicznego, zagra żaj ąca katastrofą budowlaną, a dotychczasowe działania,
podejmowane przez

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Katowicach wobec właściciela obiektu, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Zastępca Prol urą ora Okręgowego
/Elżbi a icha/

Do wiadomo ści:
1/ Pan Jerzy Forajter - Przewodnicz ący Rady Miasta
ul. Młyńska 4, 40-008 Katowice
2/ Pani Aneta Borowik — Zastępca śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach,
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

Katowice, dnia 11 sierpnia 2014 r.
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Szano ny Pan
PIOTR ZOK
Prezydent iasta Katowice

Uprzejmie informuj ę, że otrzymałem pismo Pani Anety Borowik Zastępcy Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2014 r., znak KPT.5183.49.2014.AS,AB, w którym - zwracaj ąc uwagę na zły, a miejscami katastrofalny stan
zabytkowych budynków zespo ł u Starego Dworca przy ul. Dworcowej nr 2-10 - zapostulowano
rozważenie możliwości podj ęcia działań na rzecz przej ęcia obiektu, w oparciu o przepis art. 50 ust.
4 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, ze zm.) — procedura wyw łaszczenia za odszkodowaniem.
Adresatem ww. pisma jest równie ż Pan Prezydent.
Uważam, że ze wzgl ędu na historyczne znaczenie obiektów Starego Dworca i jego
położenie w bezpo średnim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta nale ży dołożyć wszelkich stara ń,
aby zabezpieczy ć go przed dalsz ą postępuj ącą dewastacj ą. Ubytek Starego Dworca z pejza żu
Katowic byłby stratą niepowetowan ą i niewybaczalną.
W związku z powyż szym, w oparciu o przepisy art. 31 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594, z pó źn. zm .) uprzejmie prosz ę o
przeanalizowanie przedmiotowego postulatu, w tym rozwa żenie możliwości przej ęcia zabytkowego
obiektu oraz o poinformowanie mnie kopi ą odpowiedzi udzielonej Ś ląskiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków w Katowicach.
Pismo przekażę również do wiadomo ś ci i ew. wykorzystania Komisji Kultury, Promocji i
Sportu Rady Miasta Katowice oraz Komisji Bud żetu Miasta Rady Miasta Katowice.
Załącznik:
- kserokopia pisma z dn. 2.8.2014 r. z za ł .

Z poważaniem
Do wiadomo ści:
Szanowna Pani
dr ANETA BOROWIK
Z-ca Ś lą skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
ul. Francuska nr 12
40-015 Katowice
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Jerzy Fornjter

Do wiadomości i ew. wykorzystania wraz z ww. za ł.
1.Komisja Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice
2.Komisja Bud żetu Miasta Rady Miasta Katowice.
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Ś LĄ SKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
w Katowicach
40-015 Katowice, ul. Francuska 12

K-PT 5183.2014 AS, AB
Katowice dnia 2 sierpnia 2014 roku

BIURO RADY MIASTA KATOWICE

sotr Uszok
Szanowny P
Prezyde
ilasta Katowice
Szanowny Pan Jerzy Forajter
Przewodniczący Rady Miasta
Urząd Miasta Katowice
40-008 Katowice ul. M łyńska 4

Ś ląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, w zwi ązku z podejmowanymi
staraniami dla znalezienia sposobu uratowania najbardziej zagro żonego na terenie miasta zabytku —
zespołu Starego Dworca, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Dworcowej 2-10, (nr rej. zab.
A-1218/75), wnosi o włączenie wskazanego problemu do grupy spraw równie ż najważniejszych
z punktu widzenia interesu Miasta Katowice.
Stary Dworzec w Katowicach stanowi zabytek o ponadregionalnym znaczeniu i z tego
względu oraz ze wzgl ędu na położenie w ścisłym centrum miasta, jego stan utrzymania winien by ć
przedmiotem powszechnej uwagi i troski. Obecnie dla cz ęści dworca pod adresem Dworcowa 4
należącej do firmy „Eurostar Real Estate" sp. z o.o najbli ższe miesi ące będ ą rozstrzygaj ące.
Wskazany fragment zabudowy, wobec zniszczonej konstrukcji dachu grozi zawaleniem i co za tym
idzie spowodowaniem nieodwracalnych zniszcze ń .
Stan utrzymania dworca był przedmiotem kontroli w sierpniu 2012 r. oraz czerwcu 2014 r.,
które utwierdzają w przekananiu, że firma „Eurostar Real Estate" sp. z o.o. niedostatecznie wywi ązuje
się z obowi ązków spoczywaj ących na właścicielu obiektu zabytkowego. Nie zrealizowano zalece ń
kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2012 r., wobec czego Ś l ąski Wojewódzki Konserwator Zabytków
skierował sprawę z art. 119 wlw Ustawy do Prokuratury Okr ęgowej w Katowicach. Zosta ła ona
zakwalifikowana jako wykroczenie i skierowana do Komisariatu Policji I w Katowicach. Tam te ż
orzeczono o przedawnieniu orzekania, na co tut. Urz ąd wniósł skarg ę do Prokuratury Rejonowej
Katowice-Południe, jednak to nie doprowadzi ło do zmiany stanowiska. Dopiero po analizie akt sprawy
przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach zakwestionowano decyzj ę o przedawnieniu sprawy i sta ła
się ona ponownie przedmiotem post ę powania.
Tut. Urząd w czerwcu br. przeprowadzi ł kolejn ą kontrolę firmy „Eurostar Real Estate" sp.
z o.o. z siedzib ą w Krakowie, zwi ązan ą ze stanem utrzymania Starego Dworca (protokó ł kontroli
w załączeniu). Wykaza ła ona bardzo zły stan techniczny niektórych cz ęści dworca nale żących do

firmy "Eurostar", przy czym jeden z elementów zespo łu — przy ul. Dworcowej 4 stwarza zagro żenie
katastrofą budowlan ą.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformu łowano następujące zalecenia:
1.

Opracowanie dokumentacji dotycz ącej zakresu oraz sposobu wykonania prac
zabezpieczaj ących w terminie do 31 sierpnia 2014 roku, przy czym inwestor pisemnie
zadeklarował wykonanie powyższego zalecenia w terminie;

2.

Wykonanie prac określonych w w/w dokumentacji w terminie do 31 listopada 2014 roku.

Obecnie Urz ąd oczekuje na wykonanie zalece ń pokontrolnych, jednak dotychczasowe
wieloletnie doświadczenia z właścicielem obiektu wskazuj ą, że mog ą one nie zosta ć zrealizowane. Co
więcej, zły, a miejscami katastrofalny stan obiektu pozwala na stwierdzenie zagro żenia zabytku
nieruchomego, o którym mówi Art. 50, ust. 4, pkt. 2. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Ś l ąski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedkłada na ręce Pana Przewodnicz ącego
oraz Pana Prezydenta niniejsze pismo, licz ąc na udzielenie mocnego i szerokiego poparcia sprawie
ratowania Starego Dworca, Perspektywa wyd łużonego czasu powi ązanego z egzekwowaniem
niedopełnionych przez właściciela obowi ązków jest zarysowana dość wyraziście, a równocze śnie
bezczynność w zakresie napraw może doprowadzi ć do katastrofy budowlanej. Z tego powodu Ś ląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków prosi o rozważenie możliwości podj ęcia działań przez Gmin ę
Katowice na rzecz przejęcia obiektu, w oparciu o art, 50, ust. 4, pkt 2 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, w brzmieniu: „Zabytek nieruchomy mo że być na wniosek wojewódzkiego
konserwatora zabytków wyw łaszczony przez Starost ę na rzecz Skarbu Pa ństwa lub Gminy wlaściwej
ze względu na miejsce polożenia tego zabytku, w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o
gospodarce nieruchomo ściami" (za odszkodowaniem). Tut. Urz ąd prosi o pilne zaj ęcie stanowiska w
sprawie przeprowadzenia procedury wyw ł aszczenia zabytku, tj. budynków w zespole Starego Dworca
przy ul. Dworcowej 2, 4, 6 i 10 w Katowicach, a w szczególności segmentu przy ul. Dworcowej nr 4 w
trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomo ściami. Ilustracj ę
aktualnego stanu wn ętrza budynku Starego Dworca stanowi ą fotografie na załączonej płycie CD.
Z••ca Sl ąskiego Wojewódzkiego
Koneerwatom Zabytków
___5Katowieach

dr An)trz rowik
Załączniki: płyta CD, protokó ł z kontroli przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2014 roku.
Do wiadomości:
Prokurator Prokuratury Rejonowej — Ma łgorzata S łowińska, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice
ała AB, AS, MR
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Eurostar Real Estate" sp. z o.o.
30 —198 Kraków ul. Zakliki z Mydlnik 16 A

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
nr 162, poz. 1568 z pó źniejszymi zmianami), działając w oparciu o upowa żnienie z dnia 19.05.2014 r.
nr 6/2014 wydane przez Ś ląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach - Adam Szewczyk, w dniu
02.06.2014r., przeprowadzili kontrol ę spółki „Eurostar Real Estate" sp. z o.o. z siedzib ą w Krakowie
przy ul. Zakliki z Mydlnik 16 A (wcze ś niejszy adres; Warszawa ul. Sienna 39), reprezentowanej przez
Pana Mirosława Bukalskiego Prezesa „Eurostar Real Estate" sp. z o.o„ w łaściciela części budynków
w zespole Starego Dworca w Katowicach przy ul. Dworcowej 2 - 10 (dz. Nr 2/6, 2/7, 2/8, 2/3 obr ęb
0002. Dz. Bogucice — Zawodzie), wpisanego do rejestru zabytków pod nr N1218/75, w zakresie
przestrzegania i stosowania przepisów dotycz ących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Wyniki kontroli zawarte zosta ły w protokole kontroli z dnia 02.06.2014 r. oraz w notatce służbowej z dnia
04.06.2014 r.. spisanej w obecno ści Pana Mirosława Bukalskiego Prezesa „Eurostar Real Estate"
sp. z o.o w Krakowie
W trakcie kontroli stwierdzono nast ępujące nieprawidłowości:
1. w budynku przy ul. Dworcowej 2
- miejscowe zawilgocenie ścian w obrębie wyższej kondygnacji klatki schodowej, wynikaj ące
z nieszczelności pokrycia w partii wie życzki,
2. w budynku przy ul. Dworcowa 4
częściowe zniszczonie więżby dachowej (przegni łe końcówki belek w gniazdach, pionowe elementy
konstrukcji bez podparcia),
załamanie drewnianego stropu mi ędzy poddaszem a najwyższą kondygnacją (brak stężenia poziomego
konstrukcji);
zniszczenie, rozszczelnienie pokrycie dachu,
- zalegaj ące zwalowiska gruzu i pozosta łości różnych elementów,
- znaczne zawilgocenie ścian, zagrzybienie,
- mechaniczne uszkodzenie opor ęczowania schodów,
nieszczelności dachu wraz z przegni łymi łatami (w cz ęści dawnej restauracji indyjskiej),
- awaryjny, zagra żający katastrofą stan drewnianego stropu (w cz ęści dawnej restauracji indyjskiej),
- przeznaczenie g łownej części parteru (od strony budynku ul. Dworcowa 2) do celów magazynowania
kontenerów ze śmieciami i śmieci,
uszkodzenie dachu ni ższej części z wyjściem na perony (obok pomieszczenia dawnej restauracji indyjskiej),
uszkodzenie instalacji odgromowej powoduj ące jej niesprawno ść,
Odnotowany stan jw. zagraża w każdej chwili katastrofą budowlan ą.,

3. w budynku przy ul. Dworcowej 6 (dawna hala dworcowa - zegarowa)
- znaczne zawilgocenie całego pomieszczenia powoduj ące degradacj ę powierzchni ścian i zabytkowego
kolebkowego sklepienia. (niniejsze potęguje przypuszczalna nieszczelno ść dachu, niedrożny system
odwadniania od strony torów kolejowych, brak wentylacji przy uszczelnionych otworach okiennych),
- silnie skorodowanie blacha pokrycia dachowego,
4. w budynku przy ul. Dworcowej 6-8 (budynek administracyjny)
- nieszczelności pokrycia dachowego, w tym włazów w części południowej strychu oraz miejscowe przegnicia
podbitki i łat,
- miejscowe zawilgocenia ścian w obrębie wyższych kondygnacje spowodowane m.in. niedrożnym systemem
odwodnienia,
- dewastację wnętrz,
5. w budynku przy ul. Dworcowa 10
- niewielkie rozszczelnienia pokrycia dachowego.

Mając na uwadze konieczno ść zapewnienia utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, do czego
zobowiązuje art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późniejszymi zmianami), w którym jest mowa o tym, że opieka nad zabytkiem sprawowana przez
jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególno ści, na zapewnieniu warunków prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku (pkt 2), zabepieczenia i utrzymania zabytku
oraz jego otoczenia w jak nejlepszym stanie (pkt 3), korzystania z zabytku w sposób zapewniaj ący trwałe
zachowanie jego warto ści (pkt 4), przy wydaniu 07.08.2012 r., zaleceń pokontrolnych odnoszących się do
budynku przy ul. Dworcowej 4 i całkowitym braku ich realizacji, przy przesy łanych do „Eurostar Real Estate"
sp. z o.o. monitach, skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury Okr ęgowej w Katowicach o popelnieniu czynu
zabronionego (pismo K-PR.0551.4.2013 z dnia 27.08.2013 r.), odmowie Prokuratury Rejonowej Katowice —
Południe w Katowicach wszczęcia dochodzenia (postanowienia z dnia 17.09.2013 r.) z przekazaniem sprawy do
Komisariatu Policji I w Katowicach celem przeprowadzenia popst ępowania o wykroczenie i stwierdzonym
ostatecznie przedawnieniu orzekania (pismo L.Dz. K-I-7801/13 z dnia 10.01.2014 r.), dzia łając w oparciu o art.
40 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zalecam:
1

dostarczenie dokumentacji obejmuj ącej opinię techniczn ą i zalecenia dot. zakresu prac niezb ędnych do
wykonania dla powstrzymania dalszych zniszcze ń w obrębie partii dachów, w strefie poddasza i w partii
stropu sali byłej restauracji indyjskiej, oraz cz ęść projektową dla realizacji prac w zakresie jw., dla budynku
przy ul. Dworcowej 4, zagro żonego katastrofą budowlaną, oraz złożenie wniosku do Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzyskania pozwolenia na prace budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostanie wydane na podstawie art. 36 ust.1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 roku. Wykonanie niniejszego zalecenia
pokontrolnego wymaga realizacji w terminie do dnia 31.08.2014 r.,

2

przesłania informacji na temat planowanego wykonania zalecenia zapisanego w pkt 1, w terminie do
dwóch tygodni od daty otrzymania niniejszego pisma,

3

wykonanie prac zgodnie z częścią projektową dokumentacji, dla powstrzymania dalszych zniszcze ń
budynku, włącznie z wykonaniem instalacji odgromowej, z uzyskaniem na niniejszy zakres pozwolenia
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, tj. robót zabezpieczaj ących. Wykonanie niniejszego zalecenia wymaga
realizacji w terminie do dnia 31 listopada 2014 r.,

a także
4 - uszczelnienie pokrycia dachowego w partii wie ż yczki budynku przy ul. Dworcowej 2,
5 - usunięcie samosiejek z elewacji, uporz ądkowanie wn ętrza z zalegaj ących ś mieci, w części budynku przy
ul. Dworcowej 4,

6

poprawienie warunków wentylacyjnych z rozszczelnieniem otworów okiennych, napraw ą instalacji
odwadniania, usuni ęcie samosiejek w budynku przy ul. Dworcowej 6 (dawna hala dworcowa
zegarowa),

7 - uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Dworcowej 6 — 8 i 10
Termin realizacji zalece ń zapisanych w pkt. 4, 5, 6, 7 wyznacza si ę do dnia 31 listopada 2014 r,

7-ca

Wojow6clzkiego
6n~k'a Zabytków

do wiadomości:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach
40-003 Katowice Rynek 13
- Prokuratura Okr ęgowa
Wydział Postępowania Sądowego
40-042 Katowice ul. Wita Stwosza nr 31
(Pani Małgorzata Cockiewicz — nr akt II Pa 13 / 14)
a/a'
+ sekretariat 02.07.2014 r.
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