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7, dnia 31.10.2018 r.Ka-WN.5143.4952.2018 Kali
za dowodem doręczenia

DECYZJA NR ub 2018
Działając na podstawie art. 4 pkt 2,3, 5, art. 6 ust.1 pkt I lit. c, art. 7 pkt 1, art. 45 ust. 1, 5.
art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkówi opiece nad zabytkami. (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2062), art. 104 ustawyz dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Lj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze
zm.), Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytkóww Poznaniu

nakazuje
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Trzcinicy doprowadzić zabytekij.
kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy, wpisany do rejestru zabytkówna
podstawie decyzji z dnia 15.07.1969 r pod nrrej. 686/A, do jak najlepszego stanu poprzez
przeprowadzenie profesjonalnych prac konserwatorskichi robót budowlanych obejmujących
malowanie wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem konserwacji detalu architektonicznegoi
ormamentyki zwłaszcza na ścianie zamykającej prezbiterium, stanowiącej oprawę oltarza
głównego, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ai c
ustawyo ochronie zabytkówi opiece nad zaby kami; w terminie do 31.12.2021 r.

Uzasadnienie

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy wzniesiony w latach
1804-1806 w miejscu poprzedniego, w stylu klasycystycznym, jest wpisany do rejestru
zabytkówpod nr 686/A decyzją z dnia 15.07.1969 r. Kościół zlokalizowany w centralnej
części wsi, w niewielkiej odległości od kopca podwon erodziska stożkowatego) z
okresu nowożytnego (relikt siedziby pańskiej z XVII w.). nic utracił kontekstu
przestrzennego, który określa go jako dokument historii dziewiętnastowiecznej zabudowy
miejscowości oraz materialnego świadka historii wsi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 it. c ustawyo ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami
ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome będące, w
szczególności działami architektury i budownictwa. Właściwość rzeczowa organu
konserwatorskiego w przedmiotowej sprawie wynika z faktu, że dotyczy ona obiektu objętego
formą ochrony zabytkówokreśloną wart. 7 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy, stanowiącymo
wpisaniu do rejestru zabytków.

Wramach indywidualnego wpisu obiektu do rejestru zabytków ochronie i opiece
podlega m. in. sakralna w odniesieniu do historycznie ukształtowanych parametrów, a w
szczególności gabarytów, ukształtowania i stylistyki bryły, wystrój elewacji i wnętrz w tym
kolorystyka i faktury, pokrycia dachowe i stolarka z okuciami. Projektowane zmiany nic
mogą ingerować w sposób znaczący w pierwotny wygląd i stylistykę obiektu, a użyte
materiały budowlane w miarę możliwości muszą być typowe dla okresu, w którym obiekt
powstał.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt I wyżej cyt. ustawy, prowadzenie robót budowlanych przy
zabyiku wpisanym do rejestru wymaga użyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków wydanego w trybie decyzji adminisuacyjnej.



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, po
pisemnych anonimowych informacjach i uzgodnieniu terminu z Proboszczem Parafii

księdzem Wiesławem Cieplikiem, w dniu 07.09.2018 r. dokonała oględzin wc wnętrzu
kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Trzcinicy. Podczas oględzin stwierdzono m.

in. „malowanie ścian wraz z detalem architektonicznymz wyłączeniem parlii cokolowej

oraz sklepień. Elementy profilowane detalu jak gzymsy, boczne ścianki piłastrów ... są nie

wyprowadzone pod względem formyi pomalowane pastą pozłotniczą,

...
Do kościoła została

doprowadzona instalacja gazowa z rozprowadzeniem wewnątrz poprzez poddasze i chór

muzyczny,zkotlem w zakrystii. W nawiei prezbiterium zamontowano 4 nagrzewnice (2. przy
balustradzie chóru oraz 2, w tęczy prezbiterium). Ponadto nad drzwiami wejściowymi do

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

balustradę schodów”. Zgodnie z oświadczeniem księdza Proboszcza prace rozpoczęto w

maju 2018 r. a prace malarskie „...miały mieć charakter czysto estetyczny— odświeżenie

ścian
Wobec powyższych ustaleń oraz zgromadzonego materiału dowodowego takichjak:

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

oględzin, decyzja z dnia 15.07.1969 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru pod nr
G86/A, karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa z 1979 r. należy stwierdzić, że

roboty budowlane obejmujące malowanie wnętrza świątyni oraz wykonanie instalacji

gazowej z rozprowadzeniem oraz montażemurządzeń technicznych grzewczych (prace objęte
odrębnym postępowaniem)nie uzyskały wymaganego pozwolenia WWKZ.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Trzcinicy zawiadomieniemz
dnia 04.10.2018 r. została poinformowanao wszezęciu postępowania w sprawie prowadzenia

prac bez wymaganego pozwolenia WWKZ, i zawiadomieniem z dnia 10.10.2018 r. o

zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Strona skorzystała z prawa
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów i złożyła pismo wyjaśniające z

dnia 23.10.2018 r.
Po analizie istomych dla sprawy materiałów i_ustaleniu negatywnego wpływu

podjętych działań ma obiekt zabytkowy stwierdza się naruszenie wartości zabytku

podlegającego prawnej ochronie, Zgodnieztreścią art. 4 ustawyo ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, ochrona zabytkówpolega, m. in. na podejmowaniu przez organy administracji

publicznej działań mających ma celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i

finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i

utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości

zabytkóworaz udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków. Z przepisu

tego wynika, że organy ochrony zabytków mają obowiązek zapobiegania działaniom

niekorzystnym dla zabytku, Nie ulega więc wątpliwości, że zobowiązanie do doprowadzenia

zabytku do jak najlepszego stanu poprzez działania wskazane w sentencji niniejszej decyzji,

usuwające skutki robót budowlanych prowadzonych bez wymaganego pozwolenia, stanowi

jeden z instrumentów mających na celu zapewnienie warunków ochrony obiektu i obszaru o

wartościach zabytkowych.

Stosownie do treści art.45. ust. 1. ustawy o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami

w przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

wykonano przy zabytku wpisanym dorejestru m. in. roboty budowlane — wojewód:

konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego

stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo

zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w

określonym terminie.
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 wtóme przemalowaniazprzypadkowym
doborem kolorystyki oraz duże wcześniejsze zniekształcenia plastyki

—
detalu

architektonicznego. Nicudolnie prowadzone roboty budowlane przy zabytku przez osoby bcz



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 ściani sklepień, bez wymaganego

pozwolenia WWKZ, bez jakiegokolwiek rozpoznania konserwatorskiego technik malarskie!
badań i analiz konserwatorskich, materiałami nieszlachetnymi (pasta pozłotnicze imitujące
złocenia, farba o nieznanym składzie i właściwościach) oraz nowej aranżacji i sposobu
opracowania plastycznego nicznanego autorstwa, jest niewłaściwe, a wręcz szkodliwe dla
zachowania zabytku i niezgodne z historycznym przekazem i zabytkowym charakterem
świątyni.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt prowadzenia prac bcz wymaganego
pozwolenia, wobec groźby uszkodzenia lub zniszczenia zabytku oraz zmiany pierwotnego
wyglądu budynku świątyni, w ramach posiadanych kompetencji i zadań wojewódzkiego
konserwatora zabytków wynikających z treści przepisówart. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4
ustawy o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami, do których należą w szczególności
wydawanie zgodnie z właściwością m.in. decyzji w sprawach określonych w cytowanej
powyżej ustawie oraz w przepisach odrębnych, należało orzecjak na wstępie.

W przypadku niezastosowania się do niniejszej decyzji mogą być zastosowane środki
przewidziane przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji (tekst jednolity: Dz. U.z2018 r. poz. 1314).

Pouczenie
Docyzja niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zsbyiku wpisanym do rjestu
zabytków oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (ar 49 ust. 2 ustawy z
dnia 2 lipcu 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwolanie do Ministra Kulury
Diedziciwa Narodowego złożone ża moim pośrednietwem w terminie L4 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie ź an. 127a. $ I kpa w trakcie
biegu termiau dn wniesienia odwolania strone mo?e 7r70s się prawa do wniesienią odwalania woboe organu. administracji publicznej który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organów administracji publicznej oświadczenia o zezeczeniu sę prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnize stron postępowania, decyzja staje się ostaeczna  prawomoca (art 1270 2 kpa)

DPReymkokolcka pe w. Stanislawa BM w Trzeinicy, ol. Jana Pawła I 14, 63-620 Trzcinica
Zu. Wielkoposk sa Wojewódzkiego

Du wiadomości: Konserwatiis Zabków
2.—Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnis, ul 49, 63-600 Kępno ji

5. WWKZ w Poznaniu, ul. Gołębia, 61 - 831 Poznań Beata Ma. ki da Kierownik Deljatury w Kaliszu
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