
WIELKOPOLSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-500 Kalisz, ul. Tuwima 10.

Ka-WN.ś143.4952.2018 Kalisz, dnia 08.02.2022 r.
Za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA NR 15/2022

Działając na podstawie art.6 ust.1 pkt I lit. o, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt., art. 92 ust. 6

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (t..: Dz. U. z 2021 r. poz.

710 ze zm.)art. 104 i 155 Kpa, w związku z pismem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława

Biskupa w Trzcinicy, ul. Jana Pawła TI 14, 63-620 Trzcinica, z dnia 31.01.2022 r. (data wpływu

02.02.2022 r.), w sprawie przesunięcia terminu wykonania decyzji nr 145/2018 z dnia 31.10.2018 r
nakazującej doprowadzić zabytek tj. kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy do

jak najlepszego stanu w zakresie określonym w miniejszej decyzji, Wielkopolski Wojewódzki

Konserwator Zabytków w Poznaniu
orzeka

zmienić decyzję nr 145/2018 z dnia 31.10.2018 r. nakazującą doprowadzić zabytek do jak najlepszego

stanu poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych kościoła parafialnego p.w.

św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy, w ten sposób, iż termin określony ma dzień 31.12.2027 r.

zastępuje się terminami: dla prac konserwatorskich 31.05.2023 r., dla robót budowlanych 31.12.2026

r.

Pozostałe zapisy powyższej decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy wnioskiem z dnia 31.01.2022 r.

wystąpiła o zmianę decyzji nr 145/2018 z dnia 31.10.2018 r., nakazującej doprowadzić zabytek b.

kościół parafialny p.w.św.Stanisława Biskupe w Trzcinicy do jak najlepszego stanu w zakresie

określonym w niniejszej decyzji. Parafia Rzymskokatolicka w Trzcinicy systematycznie prowadzi prace

konserwatorskie wyposażenia kościoła, które stanowią duże obciążenie finansowe. Zmiana terminu

spowoduje zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem zabytku. Uwzględniając żądanie wnioskodawcy

oraz biorąc pod uwagę interes społeczny stwierdza się, że prolongata terminu nie budzi zastrzeżeń ze

Stanowiska konserwatorskiego, tym bardziej, ze jedyną strona postępowania (wnoszącą jednocześnie 0

zmianę decyzji, a więc wyrażającą na to zgodę), jast sam wnioskodawca 4. Parafia Rzymskokatolicka w

Trzcinicy. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
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