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DECYZJA 4/Ka/2019

Na podstawie art. 107d ust. 1, 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2618 roku, poz. 2067 ze zm.), w zw.z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DZ.U.
2. 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia
kary pieniężnej

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

nakłada na Parafię Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Trzcinicy, ul. Jana Pawła
II 14, 63-620 Trzcinica, karę pieniężną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy
złotych) z powodu wykonania prac budowlanychprzy zabytku wpisanym dorejestru — tj. kościół
parafialny p.w. św. Stanisława BM w Te bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Karę administracyjną należy uiścić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nr 61
1130 1017 0000 0389 4420 0003 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzjaojej nałożeniu
stała się ostateczna. W tytule przelewu bankowego lub na formularzu wpłaty gotówkowej należy
wpisać „Kara; Wielkopolski WKZ; Ka-WN.5143.4615.2018”
Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości
określonejjak dla zaległości podatkowych.

Uzasadnienie
Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy wzniesiony wlatach 1804-

1806 w miejscu poprzedniego, w stylu klasycystycznym. Kościół zlokalizowany w centralnej
części wsi, w niewielkiej odległości od kopca podworskiego (tzw. grodziska stożkowatego) z
okresu nowożytnego (relikt siedziby pańskiej z XVII w.),nie utracił kontekstu przestrzennego,
który określa go jako dokument historii dziewiętnastowiecznej zabudowy miejscowości oraz
materialnego świadka historii wsi, identyfikując go jako obiekt o walorach historycznych,
naukowychi artystycznych wskazany w treści decyzji z 15 lipca 1969 r. w sprawie wpisania
dobra kultury do rejestru zabytków pod nr rejestru 686/A.

Przedmiotowy zabytek jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława
BM wTrzcinicy, zgodnie z aktualnym odpisem księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy wKrotoszynie za numerem kwKZ1E/0003 1470/3.



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, po uzgodnieniu
terminu z Proboszczem Parafii księdzem Wiesławem Cieplikiem, w dniu 07.09.2018 r. dokonała

oględzin we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Trzcinicy. Podczas

oględzin stwierdzono m. in. „.malowanie ścian wraz z detalem architektonicznym z wyłączeniem

partii cokołowej oraz sklepień. Elementy profilowane detalu jak gzymsy, boczne ścianki pilastrów

są nie wyprowadzone pod względem formy i pomalowane pastą pozłotniczą.

...
Do kościoła

Została doprowadzona instalacja gazowa z rozprowadzeniem wewnątrz poprzez poddasze i chór

muzyczny, z kotłem w zakrystii. W nawie i prezbiterium zamontowano 4 nagrzewnice (2. przy
kalustradzie chóru oraz Ż. wtęczy prezbiterium). Ponadto nad drzwiami wejściowymi do

kościoła zamontowano trzy urządzenia nadmuchowe. Na chórze i zakrystii zamontowano po
jednym grzejniku. Na chórze wykonano nową podłogę z desek sosnowych, lakierowanych i

"balustradę schodów”. Zgodnie z oświadczeniem księdza Proboszcza prace rozpoczęto wmaju
2018 r. a instalacja grzewczanie została jeszcze podłączonado sieci.

W trakcie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami kościoła parafialny p.w. św. Stanisława BM w Trzcinicy przeprowadzonej w dniu
22.02.2019 r., potwierdzono stan zachowania zabytku ustalony w trakcie oględzin w dniu

07.09.2018 r., dodatkowo uszczegółowiając wniesione do protokołu uwagi Proboszcza Parafii,

który poinformował, że prace instalacyjne nie zostały jeszcze ukończone i planowane są do

wykonania prace obejmujące „„.. montaż skraplacza na dachu kościoła wystającego ok. 20-30 em

ponad połać dachowąi napełnienie instalacji gazem.”
W trakcie kontroli ustalono, że „prace instalacyjne i malowanie prowadzone są bez

wymaganego prawem pozwolenia WWKZ. Prowadzone prace mogą przyczynić się do

uszkodzenia zabytku poprzez naruszenie warstw|malarskich bez—rozpoznania
konserwatorskiego ". Inwestor nie posiadał projektu, na podstawie którego wykonywane były

powyższe prace. Nie wskazano też osoby nadzorującej prace, posiadającej wymagane
kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu robót przy obiektach zabytkowych, przez co

budynek został narażony na zniszczenie i utratę Wartości zabytkowych. Zgodnie z
oświadczeniem księdza proboszcza Wiesława Cieplika prace rozpoczęto w maju 2018 r. i

przerwano 31.08.2018 r., po wstępnym telefonicznym wezwaniu WUOZwPoznaniu Delegatura
wKaliszu o konieczności wstrzymania wszelkich prac realizowanych w kościele; instalacja

grzewcza nie została podłączona do sieci.
W związku z tym, że prowadzone roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w trybie

decyzji administracyjnej, zgodnie Z art. 36 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie

zabytkówi opiece nad zabytkami (t..: Dz. z 2018 r. 2067 ze zm.),a podejmowane samowolnie

działania mogły doprowadzić do przekształcenia wyglądu obiektu oraz zniszczenia i utraty

chronionych walorów, w dniu 10.09.2018 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

wydał decyzję nr [25/2018 Ldz. Ka-WN.5143.4615.2018 wstrzymującą prowadzone prace.
Następnie, po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego, decyzją nr

145/2018z dnia 31.10.2018 r. WWKZ nałożył na Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława
BM w Trzcinicy obowiązek doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu poprzez
przeprowadzenie profesjonalnych prac konserwatorskichi robót budowlanych obejmujących
malowanie wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem konserwacji detalu architektonicznego i

omamentyki zwłaszcza na ścianie zamykającej prezbiterium, stanowiącej oprawę ołtarza

głównego, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowaw art. 37 a i c ustawy

o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami, w terminie do 31.12.2021 r.
Ponadto, w odrębnym postępowaniu administracyjnym, nakazem nr 4/2019 z dnia

12.03.2019 r. WWKZ nałożył na Parafię Rzymskokatolicką p.w.Św. Stanisława BM w Trzcinicy
obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie
wstrzymanych robót budowlanych przy zabytku, polegających m. in. na montażu instalacji

gazowej. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2019 r., pozwoleniem nr 147/2019/A z dnia
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20.03.2019 r. WWKZ udzielił pozwolenia ma montaż wewnętrznej instalacji gazowej i

centralnego ogrzewania z wykonaniem dwóch kominów spalinowego i wentylacyjnego w
obudowie ceramicznej, o wysokości do 30 cm ponad połać dachową, na okres pięciu lat tj. do
czasu docelowego rozwiązania sposobu ogrzewania kościoła.

W wyniku postępowań administracyjnych opisanych powyżej, organ konserwatorski
skorzystał z instytucji doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu, albowiem stan poprzedni
zabytku fizycznie nie jest możliwy do osiągnięcia, nie jest także pożądany, z uwagi na wtórne
przemalowania z przypadkowym doborem kolorystyki oraz duże wcześniejsze zniekształcenia
plastyki detalu architektonicznego. Nieudolnie prowadzone roboty budowlane przy zabytku przez
osoby bez uprawnień konserwatorskich, bez właściwego nadzoru osób z kwalifikacjami
konserwatorskimi, pogłębiły proces sukcesyjnego niszczenia elementów|wystroju
architektonicznego świątyni oraz ekspozycji ołtarza głównego.

W ocenie tut. organu nieprofesjonalne pomalowanie ścian i sklepień, jak również
prowadzenie prac instalacyjnych, bez wymaganego pozwolenia WWKZ,bez jakiegokolwiek
rozpoznania konserwatorskiego technik malarskich, badań i analiz konserwatorskich, materiałami
nieszlachetnymi (pasta pozłotnicze imitujące złocenia, farba o nicznanym składzie i

właściwościach) oraz nowej aranżacji i sposobu opracowania plastycznego nieznanego
autorstwa, jest niewłaściwe, a wręcz szkodliwe dla zachowania zabytku i niezgodne z
historycznym przekazem i zabytkowym charakterem świątyni.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami kto podejmuje działania, o których mowa wart. 36 ust. 1 pkt 1-5, bez pozwolenie
wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do
500 000 zł.

Zgodnie z art. 189d k.pa, wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ
administracji publicznej bierze pod uwagę następujące okoliczności:
1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia,
ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub
wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszeni
2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego
rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być
nałożona kara;
3) uprzednie ukaranie za to samo zachowanie, za przestępstwo, przestępstwo skarbowe,
wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;
4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do
powstania naruszenia prawa;
5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutkównaruszenia prawa;
6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lubstraty, której uniknęła;
7) w przypadku osoby fizycznej - warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara
pieniężna jest nakładana.

Wskazane wyżej dyrektywy wymiaru kary znajdą zastosowanie w odniesieniu do kar
pieniężnych, w których ustawodawca określił wysokość kary w sposób „widełkowy”, tj
wprzedziałach „od-do”, a więc przyznając organowi pewną swobodę w jej ustaleniu. W taki
właśnie sposób uregulowane zostały wysokości wszystkich kar pieniężnych nakładanych przez
organy ochrony zabytków na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytkówi opieki nad
zabytkami.

Zawiadomieniem z dnia 10.09.2018 r. (dostarczonym wdniu 17.09.2018 r.), WWKZ
poinformował stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary
pieniężnej. Postanowieniem nr 479/2018 z dnia 25.09.2018 r. i nr 115/2019 z dnia 12.03.2019 r.
dopuścił następujące dowody w przedmiotowej sprawie: protokół z kontroli z dnia 22.02.2019 r.,



protokół z oględzin z dnia 07.09.2018 r., fotografie stanu zachowania zabytku z dnia kontroli i

oględzin, decyzję nr 125/2018 z dnia 10.09.2018 r. wstrzymującą roboty budowlane prowadzone

przyzabytku bez wymaganego pozwolenia; decyzję nr 145/2018 z dnia 31.10.2018 r., nakaz nr

4/2019 z dnia 12.03.2019 r., decyzję z dnia 15.07.1969 r. w sprawie wpisania dobra kultury do

rejestru pod nr 686/A,kartę ewidencyjna zabytku architektury i budownictwaz 1979 r. Pismem z

dnia 12.03.2019 r. (dostarczonym w dniu 14.03.2019 r.) strona została poinformowana o

możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowegojak wyżej. Parafia

Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Trzcinicy pismem z dnia 15.03.2019 r. (data

wpływu: 18.08.2019 r.) poinformowała o nie wniesieniu uwag i zastrzeżeń do toczącegosię
postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Wymierzając administracyjną karę pieniężną organ konserwatorski stwierdził, że

niniejsze naruszenie prawa polegające na prowadzeniu robót budowlanych bez pozwolenia

wojewódzkiego konserwatora zabytkównie było długotrwałe i było działaniem świadomym, nie

wpłynęło na zagrożenie życia czy zdrowia. Na skutek prowadzonych bez pozwolenia prac

naruszony został interes publicznym. W substancji zabytkowej powstał uszczerbek polegający na
naruszeniu tkanki zabytkowej bez jakiegokolwiek rozpoznania konserwatorskiego technik

malarskich, struktury tynków, badań i analiz konserwatorskich, a brak nadzoru

konserwatorskiego wywołał ryzyko pogłębienia procesu sukcesyjnego niszczenia elementów

wystroju architektonicznego świątyni, ekspozycji ołtarza głównego oraz. wyglądu i estetyki

wnętrza. Uszczerbek ma charakter odwracalny, jednakże całkowite przywrócenie zabytku do

stanu poprzedniego nie jest możliwe. W przeszłości nie stwierdzono niedopełnienia obowiązku

tego samego rodzaju. Wręcz przeciwnie wcześniej przy podejmowaniu prac konserwatorskich i

robot budowlanych w obrębie cokołu, związanych odwilgoceniem i przywróceniem profilowania,

wykonano rozpoznanie konserwatorskie w formie badań, uzyskano stosowne pozwolenia i

dokonano odbioru konserwatorskiego. Podejmując prace przy zabytku bez wymaganego
pozwolenia strona uniknęła wydatków związanych z potrzebą sporządzenia projektu oraz udziału

w pracach przy zabytku osób posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe.

Prace zostały wykonane w okresie od maja do sierpnia 2018 r.

W trakcie postępowania ustalono osobę odpowiedzialną za prowadzenie robót

budowlanych bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie

stwierdzono przyczynienia się innych podmiotów do powstania naruszenia prawa. Podejmując

prace przy zabytku bez wymaganego pozwolenia strona działała w interesie społecznym, na

własną odpowiedzialność, a poddany pracom zabytek jest wykorzystywany w celach sakralnych

miejscowej społeczności.
Strona podjęła następujące działania zmierzające do uniknięcia skutków naruszenia prawa,

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy i złożono wniosek z dnia 20.02.2019 r, na

podstawie którego WWKZ wydał pozwolenie nr 147/2019/A z dnia 20.03.2019 r., usuwając

częściowo skutki podjętych samowolnie działań. Nie stwierdzono okoliczności w postaci
warunków osobistych strony wpływających na wymiar kary.

Mając na względzie fakt, że na skutek prowadzonych bez wymaganego pozwolenia prac
zabytek nie został zniszczony, a strona podjęła stosowne działania mające ma celu

zminimalizowanie ich negatywnych skutków dla zabytku, organ nie znalazł podstaw do

nałożenia na stronę kary w maksymalnej określonej przepisami wysokości. Podkreślenia wymaga
jednakże, że właścicielem zabytku jest parafia reprezentowana przez księdza, który zarządza

zabytkiem na potrzeby lokalnej społeczności i od której należyoczekiwać należytej staranności

w podejmowaniu wszelkich działań przy zabytku. W tej sytuacji również kary o najniższej

wysokości nie można byłoby uznać za wystarczającą. Z uwagi na zagrożenie jakie stworzyło dla

zabytku prowadzenie prac bez wymaganego pozwolenia oraz wartość tego zabytku organ uznał
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za słuszne i uzasadnione nałożenie na stronę w okolicznościach niniejszej sprawy kary w
wysokości 20 000 zł

Nie stwierdzono, że do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej. W
sprawienie wystąpiły okoliczności uzasadniające odstąpienie od nałożenia kary.

Z uwagi na samowolne prowadzenie prac bcz wymaganego pozwolenia oraz wartość tego
zabytku organ uznał za słuszne i uzasadnione nałożenie na stronę wokolicznościach niniejszej
sprawykary wnałożonej wysokości.

Wobec powyższego na podstawie art. 107d ust. 1, 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067 ze zm.) w
związku z art. 104 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. DZ.U.z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) orzeczonojak w sentencji

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem—Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,

a decyzja staje się ostatecznai prawomocna.
z Zaleca się powiadomienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Otrzymują:
"U Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BMw Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinica

Do wiadomości
2. WWKZwPoznaniu, ul, Gołębia 2, 61 - 831 Poznań
3, WUOZ w Poznaniu, ul. Gołębia 2,61 - 831 Poznań (księgowość)
4. ala

spaw ranadzi

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dalsze informacje dotyczące ochrony
"Priama danych osobowych znajdują sięna stronie WWWpod adresem: htp:/ponan woz gov nlochron-"lanysh-osohowych0


