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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Bytomiu1, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, Regon 000515684 

 

Mariusz Wołosz, Prezydent Bytomia2 od dnia 19 listopada 2018 r. W okresie 
objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Damian Bartyla, 
Prezydent Bytomia od dnia 8 października 2012 r.  

 (akta kontroli str. 7-8, 385-386) 

 

Ochrona zabytków techniki w województwie śląskim. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2021 r. 
(badania kontrolne objęły również działania i zdarzenia zaistniałe przed 1 stycznia 
2018 r., w przypadkach gdy miały wpływ na działalność objętą kontrolą). 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  1.
do kontroli nr LKA/168/2021 z 3 sierpnia 2021 r. 

 Michał Nowak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKA/207/2021 z 15 września 2021 r. 

 Artur Stekla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 3.
nr LKA/208/2021 z 15 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Prezydent Bytomia lub Prezydent. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W Gminie Bytom5 prowadzono Gminną Ewidencję Zabytków6, w której do  
30 czerwca 2021 r. ujętych było 70 zabytków techniki, z czego 10 podlegało 
dodatkowej ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa śląskiego. Gmina podejmowała niezbędne działania w zakresie 
ochrony i opieki nad zabytkami techniki, a także rozpoznawania i identyfikacji 
nowych zabytków techniki, czego efektem było m.in. objęcie ochroną jednego 
i poszerzenie ochrony drugiego zabytku techniki. W Urzędzie funkcjonowała 
jednostka organizacyjna – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków7, któremu 
przypisano odpowiednie zadania i uprawnienia. Gmina opracowała i wdrożyła 
gminny program opieki nad zabytkami8, w którym zawarto m.in. zapisy o zabytkach 
techniki, ich stanie, znaczeniu dla Gminy oraz działaniach niezbędnych dla 
zachowania ich właściwości i wartości. Terminowo przedstawiono Radzie Miejskiej 
sprawozdanie z I etapu realizacji Programu. Podejmowano właściwe działania 
służące zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytkowych budynków i zespołów obiektów 
należących do Gminy. Przyjęte przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego9 oraz decyzje Prezydenta Bytomia o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz warunkach zabudowy, oddziałujących bezpośrednio na tereny 
z zabytkami techniki zawierały zapisy o ochronie zabytków i były uzgadniane  
ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków10. Wobec właścicieli zabytków 
techniki znajdujących się w złym stanie technicznym Gmina podejmowała niezbędne 
działania, takie jak zawiadomienia kierowane do ŚWKZ, Prokuratury Rejonowej 
i Policji. Gmina realizowała działania z zakresu popularyzacji i upowszechniania 
wiedzy o zabytkach techniki. Pracownicy Urzędu brali udział w szkoleniach 
z zarządzania dziedzictwem kulturowym. Prezydent Bytomia i pracownicy Biura 
MKZ, podejmowali niezbędne czynności w stosunku do dwóch zabytków techniki11 
będących w rękach prywatnych właścicieli, jednakże działania te nie przyczyniły się 
zatrzymania procesu ich niszczenia i dewastacji. Planowano minimalne kwoty  
na wydatki bieżące Biura MKZ, w tym na dotacje na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Gmina kontynuowała zainicjonowane w 2017 r. działania w celu pozyskiwania przez 
nią i prywatnych partnerów środków zewnętrznych na zaplanowane działania 
rewitalizacyjne w obrębie czterech zabytków techniki będących w złym stanie 
technicznym, jednakże NIK zauważa, że do czasu zakończenia kontroli nie 
przyniosły one efektu w postaci remontu tych zabytków. Gmina prawidłowo 
realizowała zadania ŚWKZ wynikające z zawartego z Wojewodą porozumienia, 
powierzającego jej do realizacji zadania z zakresu ochrony zabytków. 

Jako działanie nieprawidłowe NIK oceniła, że pomimo istotnych zmian zaistniałych 
w zakresie stanu faktycznego dwóch zabytkowych zespołów obiektów i jednego 
budynku objętego ochroną konserwatorską, nie opracowano nowych kart 
adresowych 11 zabytków techniki zawierających prawidłowe, aktualne dane. 
 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej: Gmina lub Miasto. 
6 Dalej: GEZ. 
7 Dalej: MKZ. 
8 Dalej: Program. 
9 Dalej: MPZP. 
10 Dalej: ŚWKZ. 
11 Budynku wieży wyciągowej Szybu Krystyna dawnej KWK Szombierki oraz zespołu zabudowy Elektrowni 
Szombierki. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie ewidencji zabytków techniki oraz 
podejmowanie działań w zakresie identyfikacji 
potencjalnych nowych zabytków techniki 

1.1. W okresie objętym kontrolą GEZ obejmowała następującą liczbę zabytków: 
a) na dzień 31 grudnia 2017 r.:13 2850 zabytków nieruchomych w tym: 

80 zabytków techniki (w tym siedem wpisanych do rejestru zabytków, 
11 stanowiło własność lub współwłasność Gminy lub było w jej zarządzie); 

b) na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r.:14 2780 zabytków 
nieruchomych w tym: 70 zabytków techniki (w tym 10 wpisanych do rejestru 
zabytków, w tym 10 stanowiło własność lub współwłasność Gminy lub było  
w jej zarządzie); 

c) na dzień 31 grudnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r.:15 2312 zabytków 
nieruchomych w tym: 70 zabytków techniki (w tym 10 wpisanych do rejestru 
zabytków, z których dziewięć stanowiło własność lub współwłasność Gminy lub 
było w jej zarządzie, w dniu 31 sierpnia 2021 r. Urząd przejął na majątek Gminy 
budynek straży pożarnej przy ul. Strażackiej - jako dziesiąty zabytek techniki). 

 
W okresie objętym kontrolą ŚWKZ zwrócił się do Prezydenta Miasta o włączenie  
do GEZ jednego zabytku techniki - szybowej wieży wyciągowej szybu „Rejtan”, 
zagrożonej rozbiórką. Wniosek został uwzględniony. Dnia 21 lipca 2021 r.  
weszło w życie zarządzenie nr 283/21 Prezydenta Bytomia zmieniające zarządzenie 
nr 425/18 Prezydenta Bytomia w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków. 
Do GEZ włączona została wieża wyciągowa szybu „Rejtan” KWK „Centrum”,  
stąd liczba zabytków na terenie Gminy po ww. zmianie wynosiła 2313 zabytków 
nieruchomych, w tym: 71 zabytków techniki (z czego 10 było wpisanych do rejestru 
zabytków).  
Zmniejszenie liczby zabytków techniki w GEZ z 80 do 70, Prezydent Bytomia 
wyjaśnił faktem aktualizacji GEZ poprzez Zarządzenie Prezydenta Miasta 
(…).Wprowadzono zmiany zapisów obiektów (np.: połączono pojedyncze obiekty 
w zespoły (…) Faktycznie wykreślono zabytki techniki tj.: hala dawnej zajezdni 
tramwajowej przy ul. Witczaka 135, którą wyburzono w październiku 2013 r., 
budynek dawnego nadszybia szybu Skarga – decyzja PINB Bytom, budynek 
modelarni Huty Zygmunt przy ul. Fabrycznej ze względu na utratę walorów 
zabytkowych.  

Liczba zabytków techniki ujętych w GEZ obejmowała 10 zabytków nieruchomych 
wpisanych przez ŚWKZ do rejestru zabytków nieruchomych16. GEZ nie obejmowała 
                                                      
12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13 Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXI/425/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014-2017”. 
14 Na podstawie Zarządzenia nr 425/18 Prezydenta Bytomia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 
gminnej ewidencji zabytków Miasta Bytomia. 
15 Na podstawie Zarządzenia nr 406/20 Prezydenta Bytomia z dnia 23 września 2020 r. zmieniającego 
zarządzenie nr 425/18 Prezydenta Bytomia w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta Bytomia. 
16 Tj.: 1) KWK Rozbark i najbliższe otoczenie; 2) Budynek siłowni dawnej Huty Bobrek; 3) zespół zabudowy 
Elektrowni Bobrek (obecnie Elektrociepłowni Szombierki); 4) Zespół Wodociągów Miejskich (komin maszyny 
parowej), budynek spalarni śmieci i maszynowni dawnej oczyszczalni ścieków, komin oraz ich najbliższe 
otoczenie i elementy wyposażenia; 5) Wodociągowa  wieża ciśnień, ogrodzenie; 6) Budynek maszyny 
wyciągowej kopalni Preusen (późniejsze Miechowice); 7) Budynek Nadszybia Szybu Wentylacyjnego 
Zachodniego wraz ze stalową konstrukcją szybową kopalni Preusen (późniejsze Miechowice); 8) Budynek 
dawnej cechowni KWK Rozbark; 9) Wieża wyciągowa szybu Krystyna dawnej KWK Szombierki wraz 
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najbliższego otoczenia zabytkowego zespołu zabudowy Elektrowni Bobrek  
(ob. Elektrociepłowni Szombierki17). W GEZ do czasu zakończenia kontroli nie  
ujęto informacji o nastawni kolejowej18, ze względu na toczące się postępowanie 
odwoławcze przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 

(akta kontroli str. 49-60, 457, 461-468, 476-599, 957, 962)  
GEZ prowadzona była w formie papierowej19. Sposób prowadzenia ewidencji 
pozwalał na agregację danych ujętych w tym zbiorze oraz ich bieżące uzupełnianie. 
GEZ była również udostępniona cyfrowo w nakładce „SOWA-Zabytki”, która 
umożliwiała tworzenie kart adresowych zabytków oraz ich wykazy20.  
Karty adresowe 71 zabytków techniki posiadały elementy określone w §17 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem21 i były zgodne z odpowiednim 
wzorem karty określonym w rozporządzeniu.  

 (akta kontroli str. 49-51, 457, 466-467, 728-747, 1168, 1170-1171)  
Nie opracowano nowych kart adresowych 11 zabytków, mimo wystąpienia  
istotnych zmian w zakresie ich stanu faktycznego, zawierających prawidłowe dane, 
co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 
 
Po wejściu w życie22 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia 
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem23, Gmina poinformowała trzech prywatnych właścicieli zabytków techniki 
o fakcie ujęcia zabytku w GEZ24. 

 (akta kontroli str. 49-51, 457, 467, 548-623) 
1.2. W Gminie podejmowano działania w zakresie identyfikacji istniejących na jej 
terenie obiektów dziedzictwa kultury przemysłowej (potencjalnych zabytków 
techniki) i uzyskiwania dodatkowych eksperckich informacji o tych obiektach, celem 
objęcia ich ochroną. Przed 2018 r. dokonywano weryfikacji obiektów zabytkowych 
w terenie. Urząd współpracował z Narodowym Instytutem Dziedzictwa25, w wyniku 
czego Oddział Terenowy NID w Katowicach w 2020 r. przygotował opracowanie26 
zawierające zaktualizowany wykaz obiektów nieruchomych wskazanych do objęcia 
ochroną w przygotowywanym przez Gminę miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego27 dla obszaru Śródmieścia Bytomia, przekazał też wytyczne 

                                                                                                                                       
z najbliższym otoczeniem oraz pozostałościami wyposażenia w postaci elektrycznej maszyny wyciągowej 
przedziału zachodniego i elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału wschodniego; 10) Budynek dawnej Straży 
Pożarnej przy ul. Strażackiej znajdujący się w obszarze układu urbanistycznego miasta Bytomia. 
17 Dalej: EC Szombierki. 
18 Objętej decyzją ŚWKZ nr A/850/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. o jej wpisie do rejestru zabytków nieruchomych. 
19 Załączniki do Zarządzeń Prezydenta Bytomia ws. przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta oraz zbiór kart 
adresowych zabytków prowadzonych w segregatorach. 
20 GEZ była dostępna też na mapach jako jeden z elementów informacji przestrzennej w gminnym  
Geoportalu, który był częścią Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, dostępnej zarówno  
dla pracowników Urzędu jak i (w ograniczonym zakresie)i dla wszystkich zainteresowanych 
(https://sitplan.um.bytom.pl/?profile=9231924). 
21 Dz. U. z 2021 r., poz. 56. Dalej: „rozporządzenie w sprawie rejestru zabytków”. 
22 W dniu 19 października 2019 r. 
23 Dz. U. z 2019 r. poz. 1886. 
24 Wieży wyciągowej Szybu „Rejtan” KWK „Centrum”; Nadwieszonej stalowej części budynku modernistycznej 
bramowej nastawni kolejowej "Bt"; najbliższego otoczenia zabytkowego zespołu zabudowy Elektrowni Bobrek 
(obecnie EC Szombierki). 
25 Dalej: NID. 
26 https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/materialy/aktualizacja-opracowania-studialnego-pt-bytom-srodmiescie-z-
rozbarkiem-aktualizacja-czesci-konserwatorskiej-studium-architektoniczno-konserwatorskiego/ 
27 Dalej: MPZP. 
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konserwatorskie do ustaleń planu oraz nową propozycję stref ochrony 
konserwatorskiej dla ww. obszaru wraz z wytycznymi konserwatorskimi do ustaleń 
planu. 
W wyniku rozpatrzenia wniosku i informacji Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców 
przeprowadzono postępowanie administracyjne w celu ujęcia nastawni kolejowej  
do rejestru zabytków, które zakończone zostało wpisem tego obiektu do rejestru 
zabytków.  
W obliczu zagrożenia wyburzeniem obiektu wieży wyciągowej „Szybu Rejtan”, 
miejskie i wojewódzkie służby konserwatorskie przeprowadziły analizy związane 
z umieszczeniem obiektu w ewidencji zabytków, zakończone ujęciem zabytku 
w GEZ.  
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” wykonało 
i przekazało Miastu i ŚWKZ analizę kontekstu historycznego i zabytkowego 
bytomskiego dworca, potwierdzającą jego unikatowy charakter.  

 (akta kontroli str. 49-60, 449-458, 467-468, 548-599, 624-646) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

MKZ, prowadzący w imieniu Prezydenta Bytomia GEZ, zaniechał jej aktualizacji 
poprzez nieopracowanie nowych kart adresowych dla jedenastu zabytków  
techniki,  w celu zastąpienia nimi dotychczasowych kart adresowych28, pomimo iż 
w przypadku czterech obiektów dawnej KWK Rozbark (cechowni, kotłowni, 
maszynowni, muru oporowego i ich otoczenia) w okresie objętym kontrolą nastąpiły 
istotne zmiany stanu faktycznego, wynikające z przeprowadzonych prac 
remontowych i ich przebudowy29, a w przypadku pozostałych obiektów (wieży 
wyciągowej szybu Krystyna dawnej KWK Szombierki oraz maszynowni, pompowni, 
kotłowni i wodnej wieży - zegarowej w zespole zabudowy EC Szombierki) Biuro 
MKZ było w posiadaniu dokumentów potwierdzających wydanie przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postulatów dotyczących stanu zachowania 
oraz koniecznej konserwacji tych obiektów i ich najbliższego otoczenia. Obowiązek 
ten wynikał z §18a rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków. 

(akta kontroli str. 64-71, 84, 96-117, 119-120, 124, 127-129, 131) 
Kierownik Biura MKZ w powyższej sprawie wyjaśniła m.in., że biorąc pod uwagę 
bogaty zasób obiektów zabytkowych ujętych w GEZ30 praca nad aktualizacją  
kart adresowych jest długotrwała, zaplanowana okresowo i nie mogła dotyczyć 
wszystkich obiektów jednocześnie. Ponadto, prace rewitalizacyjne na terenie po 
KWK Rozbark nie zostały ostatecznie zakończone ponieważ nie odbył się odbiór 
prac przez ŚWKZ, dopiero po zaakceptowaniu prac przez ŚWKZ zostanie 
wykonana aktualizacja kart obejmująca wyniki kwerendy i badań archiwalnych  
oraz wykonanie aktualnej fotografii obiektów. W kwestii wieży wyciągowej szybu 
Krystyna oraz obiektów EC Szombierki, Kierownik Biura wyjaśniła, że kwerenda  
dla tych zabytków została rozpoczęta, dodając że protokół kontroli wieży  
wyciągowej przeprowadzonej przez ŚWKZ został przekazany do Biura MKZ w dniu 
1 października 2021 r. 

(akta kontroli str. 370-379) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK wskazuje, że zgodnie z § 20 pkt 3 ww. 
rozporządzenia dotychczas wykonane karty adresowe zabytku nieruchomego stały 
się kartami adresowymi zabytku nieruchomego w rozumieniu przepisów tego 
rozporządzenia, natomiast §18a zobowiązuje prowadzącego gminną ewidencję 

                                                      
28 Pochodzących z okresu od listopada 2013 r. do 24 kwietnia 2018 r. 
29 Co potwierdziły wyniki przeprowadzonych w dniu 8 października 2021 r. oględzin. 
30 Łącznie 2313 obiektów, w tym 5 układów urbanistycznych i 72 stanowiska archeologiczne. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

7 

zabytków do sporządzenia nowej karty adresowej zabytku zawierającej dane 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym w przypadku stwierdzenia konieczności 
zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, zawartych 
w karcie adresowej zabytku odpowiednimi prawidłowymi danymi31 lub ujawnienia 
nowych danych albo usunięcia błędnych danych. Aktualny wzór karty adresowej 
zabytku stanowiący załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia przewiduje 
zamieszczenie w niej m.in. fotografii z opisem wskazującym orientację w stosunku 
do sąsiednich terenów lub stron świata; historii, opisu i wartości zabytku oraz opisu 
stanu zachowania i postulatów dotyczących konserwacji. Dane na temat historii, 
opisu i wartości zabytku znajdują się w decyzjach administracyjnych ŚWKZ 
w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków nieruchomych, informacje 
o wydanych postulatach konserwatorskich dla wieży wyciągowej szybu Krystyna 
i obiektów EC Szombierki Biuro MKZ uzyskało w okresie od 28 października 2019 r. 
do 13 maja 2021 r., a informacje o złym stanie zachowania i aktualnym wyglądzie32 
zabytku MKZ mógł uzyskać z dokumentacji pokontrolnej ŚWKZ z 2019 i 2020 r. lub 
pozyskać samodzielnie w toku oględzin lub kontroli, stosownie do art. 4 pkt 5 ustawy 
o ochronie zabytków, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym33. 

(akta kontroli str. 66-67, 84-85, 387-392, 396-414, 445-448) 
 

Gmina podejmowała niezbędne działania analityczne w zakresie rozpoznawania 
i identyfikacji nowych zabytków techniki, czego efektem było m.in. objęcie ochroną 
zabytku dawnej techniki kolejowej i poszerzenie zakresu ochrony dawnej 
o najbliższe otoczenie EC Szombierki.  

Jako działanie nieprawidłowe NIK oceniła, że pomimo istotnych zmian zaistniałych 
w zakresie stanu faktycznego dwóch zabytkowych zespołów obiektów i jednego 
budynku objętego ochroną konserwatorską, karty adresowe dla 11 zabytków nie 
zostały zaktualizowane poprzez opracowanie nowych kart zawierających 
prawidłowe, aktualne dane. 

 

2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami techniki 

2.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie funkcjonowała komórka organizacyjna, 
realizująca zadania związane z tematyką niniejszej kontroli – samodzielny referat34 -
Biuro MKZ. Do jego zadań, określonych w Regulaminach Organizacyjnych35 
należały sprawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
a w szczególności: 
• opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami; 
• planowanie i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków; 
• prowadzenie GEZ; 
• realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie 

ochrony zabytków; 

                                                      
31 Zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym. 
32 M.in. fotografii zabytku. 
33 Dz.U. z 2021 r., poz. 1372. 
34 W pionie I Zastępcy Prezydenta Bytomia. 
35 Wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 275/17 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zmienionym Zarządzeniami Prezydenta Bytomia  
nr 550/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. oraz  nr 207/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. i wprowadzonym Zarządzeniem 
Prezydenta Bytomia nr 585/20 z dnia 13 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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• inne zadania wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków. 
Do zadań MKZ należało m.in: 
• opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie wynikającym 

z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zasad 
ochrony konserwatorskiej; 

• opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ww. 
zakresie; 

• opracowywanie i przygotowywanie pozwoleń na prowadzenie prac w obiektach 
zabytkowych i montaż urządzeń na nich, oraz ew. przygotowywanie decyzji 
wynikających z prowadzenia nadzoru nad ww. pracami; 

• prowadzenie postępowań w sprawach wstrzymania prac prowadzonych  
bez pozwolenia, o przywróceniu zabytku do stanu poprzedniego lub 
zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku; 

• nadzorowanie prac konserwatorskich i budowlanych w obiektach zabytkowych; 
• przeprowadzanie kontroli dóbr kultury pod kątem stwierdzenia, czy wykonywane 

w nich prace są zgodne z uzgodnieniami konserwatorskimi; 
• prowadzenie postępowań w celu wstrzymania samowolnie prowadzonych  

prac i nakazywania przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu. Badanie 
przedmiotów o przypuszczalnej wartości historycznej, naukowej, w celu 
stwierdzenia czy stanowią dobro kultury, określenia ich stanu zachowania 
i dokumentacji; 

• dokumentacja fotograficzna obiektów zabytkowych; 
• przygotowywanie opinii dot. zagadnień związanych z ochroną dóbr kultury  

dla potrzeb planowania przestrzennego (zmiany planów, uwagi do opinii 
urbanistycznych itp.); 

• współpraca z innymi wydziałami i jednostkami Gminy w sprawach związanych 
z ochroną zabytków; 

• przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją o wpis do rejestru zabytków; 
• reprezentowanie Biura MKZ w przetargach na prace konserwatorskie; 
• prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace w obiektach 

zabytkowych; 
• upowszechnianie wiedzy o zabytkach; 
• współpraca ze ŚWKZ. 

 (akta kontroli str. 16-36) 

2.2. Gmina w kontrolowanym okresie nie kierowała wniosków o wpis do rejestru 
zabytków w stosunku do obiektów, których jest właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym gruntu. Zabytkom techniki, które nie zostały objęte indywidualnym 
wpisem do rejestru zabytków zapewniono ochronę poprzez ujęcie w GEZ oraz 
objęcie formą ochrony wynikającą z MPZP. Jak wyjaśnił Prezydent Miasta:  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wystosowało pismo do Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem analizy i zapewnienia odpowiedniej 
ochrony Szybu „Witczak” oraz ochrony konserwatorskiej wieży szybowej Rejtan" 
kopalni Centrum". Rezultatem tych działań było ujęcie wieży szybowej Rejtan" 
w gminnej ewidencji zabytków.  

(akta kontroli str. 458, 468, 1168, 1171-1172) 
2.3. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wykreślenia gminnych 
zabytków techniki z rejestru zabytków.  

 (akta kontroli str. 458, 468, 957) 
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2.4. Gmina posiadała aktualny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia  
na lata 2018-202136. W Programie uwzględniono wszystkie elementy określone  
w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami37, tj.:  
• uwarunkowania ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej; 

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich zachowania; 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego; 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 
sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami. 

W Programie zawarto zapisy o zabytkach techniki, w tym: 
• zidentyfikowano liczbę i rodzaj zabytków techniki z terenu Gminy – załącznik  

do Programu stanowiła GEZ, zawierająca m.in. zabytki techniki wykazane  
przez Urząd; Ponadto w tekście Programu zawarto charakterystykę zabytków 
przemysłowych, ich stan oraz opisano ich rolę w dziedzictwie kulturowym 
Miasta; 

• w Priorytecie I – Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego Miasta zawarto  
m.in. następujące zadania: zlecanie robót budowlanych i prac konserwatorskich 
w obiektach zabytkowych, do których Miasto posiada tytuł prawny; 
rewaloryzacja obszarów i obiektów zabytkowych poprzemysłowych 
z możliwością ich adaptacji do nowych funkcji; Kontynuowanie bieżących 
napraw w wodociągowej wież ciśnień przy ul. Oświęcimskiej i przy 
ul. Gombrowicza; remont budynku spalarni śmieci i maszynowni dawnej 
oczyszczalni ścieków oraz komina, zmiana sposobu użytkowania lub adaptacja 
nieużytkowanych obiektów zabytkowych do nowych funkcji; zapoznanie 
właścicieli i dysponentów obiektów zabytkowych z możliwościami uzyskania 
dotacji i środków pozabudżetowych na określone zadania z zakresu ochrony 
i opieki nad zabytkami. 

W Programie, w ramach planowanych działań na rzecz rewitalizacji Gminy, 
przewidziano m.in. rewitalizację obiektów po byłym zakładzie naprawczym 
zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej; ratowanie przed rozbiórką 
i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni „Rozbark” poprzez utworzenie unikatowego 
w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych; rewitalizację terenów 
poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki. Zawarto również zapis 
o promocji zabytków techniki poprzez ich udostępnienie dla ruchu turystycznego, 
w tym poprzez organizację Industriady oraz udział w Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego38. 

(akta kontroli str. 958-959, 965-969) 

                                                      
36 Przyjęty Uchwałą nr LXXIV/918/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018-2021, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
ŚWKZ, dalej: Program. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
http://dzienniki.slask.eu/eli/POL_WOJ_SL/2018/6522/ogl/pol/pdf. 
37 Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm., dalej: Ustawa o ochronie zabytków. 
38 Dalej: SZT. 
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2.5. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia  
na lata 2018-2021 – Etap I – lata 2018-201939 zostało sporządzone i przedstawione 
terminowo Radzie Miasta. W Sprawozdaniu w sposób ogólny poinformowano 
o opiece nad zabytkami techniki w Gminie, wskazano zabytki techniki, które  
w latach 2018-2019 zostały poddane remontom w ramach rewaloryzacji zabytkowej 
architektury, tj.: Budynek spalarni śmieci i maszynowni dawnej oczyszczalni ścieków 
oraz obiekty po byłej KWK Rozbark, zawarto zapis o promocji zabytków przez 
udostępnianie dla ruchu turystycznego, m.in. poprzez organizację Industriady 
(z udziałem Śląskich Kolei Wąskotorowych oraz obiektu EC Szombierki), 
Europejskich Dni Dziedzictwa oraz udział w SZT. W sprawozdaniu wskazano 
również obiekty objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, w tym dawną KWK 
Rozbark.  

(akta kontroli str. 958-959, 965-1096, 1176, 1179) 
2.6. Do zabytków techniki (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.), stanowiących 
własność lub współwłasność Gminy lub będących w jej zarządzie, należały 
następujące obiekty: 
- zespół byłych warsztatów naprawczych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych40– 

własność Gminy (jeden z budynków wydzierżawiono Stowarzyszeniu 
Miłośników Motoryzacji NOYNA); 

- zespół dawnej KWK Rozbark i jego najbliższe otoczenie  – własność Gminy – 
wydzierżawiony Klubowi Sportowemu Skarpa Bytom41;  

- dawny budynek administracyjny KWK Rozbark (obecnie bursa) oraz budynek 
dawnej cechowni w otoczeniu KWK Rozbark – – własność Gminy – obiekty 
użyczone Bytomskiemu Teatrowi Tańca i Ruchu Rozbark; 

- Zespół Wodociągów Miejskich, budynek spalarni śmieci i maszynowni dawnej 
oczyszczalni ścieków, komin oraz ich najbliższe otoczenie i elementy 
wyposażenia, stacja pomp w Zespole Wodociągów Miejskich, wodociągowa  
wieża ciśnień, wieża ciśnień przy ul. Witolda Gombrowicza - własność spółki 
gminnej BPK Sp. z o.o.; 

- budynek dyrekcji dawnej KWK Powstańców Śląskich,  –– własność Gminy; 
oddany do korzystania na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
 

Na terenie zespołu byłych warsztatów GWK rocznym kontrolom okresowym stanu 
technicznego (o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane42) poddawano trzy z 16 budynków (lokomotywowni), straży 
pożarnej oraz budynek znajdujący się w środkowej części zespołu, obecnie 
dzierżawiony). Pozostałe budynki zespołu ze względu na ich zły stan techniczny 
były wyłączone z użytkowania i nie poddawano ich okresowym (rocznym lub 
pięcioletnim) kontrolom stanu technicznego. Wszelkie prace w nich prowadzone 
miały charakter porządkowy i zabezpieczający. 

Na podstawie zapisów protokołów z rocznych kontroli stanu technicznego  
dwóch budynków wchodzących w skład ww. zespołu (budynku magazynu – łaźni 

nieużytkowanego i lokomotywowni - użytkowanego) ustalono, że pierwszy 
z obiektów był w złym stanie technicznym oraz wymagał rozbiórki, bądź 
kompleksowego kapitalnego remontu. W przypadku drugiego z obiektów wymagany 
był kapitalny remont. 

                                                      
39 Dalej: Sprawozdanie. 
40 Dalej: byłych warsztatów GWK. 
41 Umowa dzierżawy z 27 marca 2017 r. 
42 Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej: Prawo budowlane. 
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W wyniku oględzin43 przeprowadzonych w ww. dwóch budynkach (magazyn-łaźnia 
i lokomotywownia)  potwierdzono zły stan techniczny pierwszego z nich oraz 
stwierdzono, że w przypadku tego obiektu (nieużytkowanego) Urząd nie podjął 
działań wskazanych w ostatnim protokole przeglądu rocznego (z 5 sierpnia 
2016 r.44). W przypadku drugiego z budynków realizowane były prace remontowe 
wskazane w ostatnim protokole przeglądu rocznego (z 17 czerwca 2021 r.) 
w związku z jego planowanym wydzierżawieniem.  

Brak przeprowadzenia prac remontowych ww. obiektów Prezydent Miasta wyjaśnił 
faktem, że w 2019 r. unieważniono przeprowadzone postępowanie o udzielenie 
zamówienia na rewitalizację obiektu ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty 
przekraczała znacząco kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia, a w 2020 r. ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, 
zaszła konieczność transferu wydatków na cele priorytetowe związane 
z zapobieganiem pandemii, nie wszczynano i nie realizowano postępowań 
inwestycyjno-remontowych. Od roku 2021 prowadzone były działania, mające na 
celu przygotowanie się do przeprowadzenia niezbędnych czynności remontowych 
budynku Dyrekcji, w budynku łaźni nie planuje się remontu, ze względu na brak 
środków finansowych. Sytuacja finansowa Gminy Bytom uległa znacznemu 
pogorszeniu wobec czego nakłady finansowe na obiekt będą sukcesywnie 
ponoszone w następnych latach – w miarę możliwości i w minimalnym zakresie.  

(akta kontroli str. 457, 465-466, 481-547, 748-830, 843-907, 960-961, 1097-1167, 
1169, 1174-1177, 1179-1180) 

Natomiast w wyniku przeprowadzonych oględzin wybranych zabytków techniki 
należących do Gminy: kotłowni i maszynowni szybu Bończyk oraz cechowni 
w zespole obiektów dawnej KWK Rozbark45 stwierdzono, że ww. budynki zostały 
wyremontowane, bądź przebudowane i zaadaptowane na nowe cele: w przypadku 
budynków kotłowni46 i maszynowni47 jako obiekty sportowo-rekreacyjne, a wnętrze 
budynku cechowni przekształcono w obiekt kultury – teatr.  

(akta kontroli str. 96-111) 
 
Teren po byłej kopalni „Rozbark”, na której zlokalizowane były budynki dawnej 
maszynowni i kotłowni szybu „Bończyk” były wynajęte przez Gminę Klubowi 
Sportowemu. Teren był ogrodzony i nadzorowany. W ramach zrealizowanej przez 
Klub inwestycji zostało utworzone centrum sportowe. Prezydent Bytomia podał: 
Wszelkie wykonywane prace realizowane są za zgodą i pod nadzorem 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Na dzień dzisiejszy 
budynek dawnej maszynowni „Bończyk” jest już oddany do użytkowania (…). 
W budynku dawnej kotłowni nadal trwają prace budowlano – montażowe oraz 
wykończeniowe. W budynku dawnej cechowni od 2014 r. funkcjonuje siedziba 
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”. Dawna cechownia w latach  
2018-2021 podlegała całodobowemu dozorowi pracowników ochrony, a teren 
przylegający do budynku był objęty systemem monitoringu. Budynek dawnej 
administracji KWK Rozbark od 2014 r. przynależał do Bytomskiego Teatru Tańca 

                                                      
43 W dniu 7 października 2021 r. 
44 Za wyjątkiem zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Osoba przeprowadzająca 
przedmiotową kontrolę stanu technicznego podała, że obiekt wymaga wykonania niezbędnego remontu 
kapitalnego lub jego likwidacji. 
45 Które według kart adresowych zabytku nieruchomego z listopada 2013 r. i kwietnia 2018 r. były one wówczas 
w stanie znacznej degradacji technicznej. 
46 Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa, adaptacja wnętrza budynku na wewnętrzne ścianki wspinaczkowe była 
w trakcie końcowej fazie realizacji. 
47 Siłownia, sale do ćwiczeń, szatnie, sauny, recepcja. 
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i Ruchu „Rozbark” i funkcjonował jako obiekt noclegowy. Budynek i jego najbliższa 
okolica w okresie objętym kontrolą były objęte systemem monitoringu. 

(akta kontroli str. 458, 468-469, 647-684) 
 
Stwierdzono, że w przypadku ww. zespołu budynków Gmina podjęła skuteczne 
działania w zakresie opieki nad zabytkami skutkujące ich należytym 
zabezpieczeniem i utrzymaniem wraz z ich otoczeniem w stanie, umożliwiającym 
korzystanie z nich w sposób zapewniający zachowanie ich wartości. 

(akta kontroli str. 96-116) 
 
W toku niniejszej kontroli (3 września 2021 r.) Rada Miejska w Bytomiu podjęła 
uchwałę48 popierającą współpracę Gminy z Województwem Śląskim w celu 
przejęcia EC Szombierki, co według Rady powinno być podstawą skutecznych 
działań podejmowanych dla ochrony spuścizny poprzemysłowej i architektonicznej 
Śląska. W dniu 22 września 2021 r. Zastępca Prezydenta Bytomia, po uzyskaniu 
poparcia Marszałka Województwa Śląskiego49, w związku z pogarszającym się 
stanem technicznym i brakiem należytego zabezpieczenia zabytkowych budynków 
EC Szombierki, zwrócił się do Prezesa Zarządu Fortum Silesia S.A.50 (pierwotnego 
właściciela obiektu) z wnioskiem o rozważenie możliwości skorzystania przez tę 
Spółkę z prawa odkupu od obecnego właściciela (Rezonator S.A.) przedmiotowych 
nieruchomości. Uzasadnieniem wniosku, według Zastępcy Prezydenta Bytomia było 
niewywiązanie się obecnego właściciela ze zobowiązania do szczególnej dbałości 
o zachowanie walorów kulturowych i zabytkowych obiektów elektrociepłowni oraz  
do prowadzenia w obiekcie działalności kulturalnej, edukacyjnej, wystawienniczej 
i koncertowej, co było warunkiem akceptacji przez Gminę Bytom sprzedaży  
EC Szombierki przez Fortum na rzecz Rezonator S.A. Zastępca potwierdził 
zainteresowanie nabyciem (we współpracy z Województwem Śląskim) 
nieruchomości wchodzących w skład kompleksu EC Szombierki do zasobu,  
po skorzystaniu przez Fortum z powyższego uprawnienia. 

(akta kontroli str. 244-245, 1236-1238) 

Ww. działania poprzedzone były wcześniejszymi nieskutecznymi próbami nabycia 
przez Gminę w 2014 r. i przez Województwo Śląskie w 2016 r. prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości51 oraz prawa własności budynków niemieszkalnych 
i urządzeń EC Szombierki.  

W dniu 12 września 2013 r. ówczesny Prezydent Miasta Damian Bartyla uzyskał  
od Fortum Bytom S.A. pisemną propozycję sprzedaży na rzecz Gminy prawa 
użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębnego od gruntu prawa własności 
budynków i budowli znajdujących się na trzech ww. działkach za cenę 1,23 zł brutto. 
W dniu 23 kwietnia 2014 r. ww. strony zawarły przedwstępną umowę sprzedaży 
użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 23 933 m2 oraz własności 
zespołu budynków i urządzeń52, w tym m.in. budynków niemieszkalnych, budynku 
biurowego, trzech kominów przemysłowych i dróg wewnątrzzakładowych 
(brukowanych). Strony zobowiązały się do zawarcia do dnia 31 lipca 2014 r. umowy 
przyrzeczonej sprzedaży ww. składników majątkowych za kwotę 123,00 zł brutto. 
Na mocy aneksów zmieniających przedwstępną umowę sprzedaży strony zmieniły 
termin zawarcia umowy przyrzeczonej, najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. 

                                                      
48 Nr XLVII/642/21. 
49 Z 13 września 2021 r. (pismo nr KN-OP-043.16.2021), poprzedzonej przyjęciem w dniu 30 sierpnia 2021 r. 
przez Sejmik Województwa uchwały nr VI/35/14/2021 w sprawie poparcia współpracy Województwa Śląskiego 
z Miastem Bytom w celu przejęcia Elektrociepłowni Szombierki. 
50 Dalej: Fortum 
51 Składającej się z trzech działek gruntu: 1787/9 i 970/9 i 1709/9. 
52 Akt notarialny Rep. A nr 5111/2014. 
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Ostatecznie jednak do zawarcia powyższej umowy przyrzeczonej sprzedaży nie 
doszło. Odpowiadając na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
z 2 grudnia 2016 r. Prezydent Bytomia Damian Bartyla w dniu 7 grudnia 2016 r.53 
wyjaśnił, że do nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz 
prawa własności budynków urządzeń nie doszło, ponieważ strony tejże umowy nie 
porozumiały się co do wszystkich istotnych warunków zawarcia umowy sprzedaży. 
Prezydent nie sprecyzował ww. informacji. 

(akta kontroli str. 174, 177-179, 251-295) 
Po ww. próbie nabycia nieruchomości i zabytkowych obiektów EC Szombierki, 
w listopadzie i grudniu 2015 r. przedstawiciele Gminy Bytom54 brali udział 
w posiedzeniach i pracach zespołu roboczego powołanego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego do sprawy wypracowania możliwości przyszłego 
zagospodarowania EC Szombierki55. W wyniku prac zespołu ustalono m.in.,  
że priorytetem Fortum było – wówczas - przekazanie ww. obiektu organowi 
samorządowemu, który mógł zapewnić jego przyszłość oraz zachować jego wartości 
historyczne i architektoniczne. Przedstawiciele Gminy przekazali, że Gmina nie 
posiadała środków na przejęcie i zagospodarowanie obiektów Elektrociepłowni 
i wykluczyli możliwość jej nabycia. Ponadto w dniu 16 grudnia 2015 r. Zastępca 
Prezydenta Bytomia zadeklarowała, że Gmina nie ma zamiaru ingerować w decyzję 
Fortum poprzez wskazanie konkretnego oferenta. Z kolei przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego zakomunikowali wolę uruchomienia i prowadzenia dwustronnych 
rozmów ze Spółką Fortum przy wsparciu Gminy i zainteresowanie przejęciem 
Elektrociepłowni.  

(akta kontroli str. 148-161) 

Powyższa próba przejęcia składników majątkowych EC Szombierki na majątek 
Województwa Śląskiego również zakończyła się niepowodzeniem. W dniu 9 lutego 
2016 r. do Urzędu wpłynęło pismo zaadresowane do Zastępcy Prezydenta 
Bytomia56, które zawierało informację o wstępnym zainteresowaniu nabyciem 
nieruchomości stanowiącej obiekt Elektrociepłowni przez anonimowych fundatorów. 
W piśmie w sposób bardzo ogólnikowy nakreślono plany fundatorów jakie miały być 
realizowane na ww. terenie, po uprzednim przystosowaniu i modernizacji budynków 
i infrastruktury. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Damian Bartyla w piśmie 
skierowanym do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.57 zarekomendował 
Fundację Generator i proponowaną przez nią inwestycję, jako tę o największym 
potencjale dla Gminy, wpływającą w znacznym stopniu na jego rozwój i pozytywny 
wizerunek w kraju i świecie. NIK zauważa, że w dacie skierowania ww. pisma 
rekomendowana Fundacja nie istniała, natomiast Fundacja EC GENERATOR 
została wpisana do rejestru fundacji KRS dopiero w dniu 30 maja 2017 r. Ponadto, 
w dniu 20 czerwca 2016 r. Prezydent Bytomia podpisał wraz z Prezesem Zarządu 
Fortum oraz Prezesem Zarządu REZONATOR S.A.58 porozumienie, którego strony 
zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie przekształcenia funkcji obiektów  
EC Szombierki dla potrzeb realizacji szeroko rozumianej działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, wystawienniczej i koncertowej. Według zapisów porozumienia Prezes 
Zarządu REZONATOR S.A. przedstawił koncepcję programowo-przestrzenną, 

                                                      
53 Pismo nr AN.1710.1.2016. 
54 M.in. Zastępca Prezydenta Miasta i Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu. 
55 W pracach tego zespołu brali także udział przedstawiciele Spółki Fortum, Zarządu Województwa Śląskiego, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz strony społecznej (Stowarzyszenia „Miasto dla 
Mieszkańców”). 
56 Który brał udział w posiedzeniach i pracach opisanego wcześniej roboczego zespołu. 
57 Jedynego akcjonariusza Spółki Akcyjnej Fortum Bytom, wykreślonej z KRS w dniu 6 września 2016 r. - MSiG 
178/2016 (5063), poz. 285271. 
58 Spółka ta została zarejestrowana w KRS cztery dni wcześniej, w dniu 16 czerwca 2016 r. z kapitałem 
akcyjnym wynoszącym 100,0 tys. zł. 
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określającą podstawowe założenia architektoniczne, funkcjonalne i organizacyjne 
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na nieruchomości EC Szombierki, 
a Prezydent Miasta w imieniu Gminy oświadczył, że w pełni akceptuje tę koncepcję 
i zadeklarował wolę wsparcia fundatora przyszłej Fundacji pn. „Fabryka Muzyki 
GENERATOR” przy jej realizacji.  

(akta kontroli str. 135-137, 164-171, 382) 
Dnia 25 października 2016 r. Fortum i REZONATOR S.A. zawarły umowę  
sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu prawa odkupu, obejmujące sprzedaż  
praw użytkowania wieczystego 12 działek gruntowych oraz praw własności 
posadowionych na tych działkach budynków, urządzeń59 i dróg wewnętrznych, 
stanowiących zabudowę EC Szombierki, za cenę 984,0 tys. zł (800,0 tys. zł netto). 
W okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. Gmina wielokrotnie proponowała 
właścicielowi obiektu - REZONATOR S.A. przejęcie ww. nieruchomości 
(nieodpłatnie bądź za cenę równą cenie nabycia tej nieruchomości od poprzedniego 
właściciela). 

(akta kontroli str. 189-216, 723-727) 
Uchwałą nr 2509/157/V/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa 
Śląskiego nadał EC Szombierki kategorię „obiekt w zagrożeniu” SZT, ponieważ 
obiekt ten nie spełniał wówczas minimalnych kryteriów regulaminowych obecności 
w sieci, a kolejną uchwałą (nr 74/97/VI/2020 z 22 stycznia 2020 r.) postanowił 
o natychmiastowym rozwiązaniu umowy z dnia 17 lutego 2017 r.60, zawartej 
z Rezonator S.A. o współpracy w ramach SZT, w związku z niespełnianiem przez 
Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu kryteriów minimalnych wskazanych w §4 
pkt 6.a-c Regulaminu funkcjonowania SZT. 

 (akta kontroli str. 458, 469-470) 

2.7. W okresie objętym kontrolą łącznie pięć uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu 
dotyczyło przyjęcia bądź zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego61 w odniesieniu do obszarów, na których znajdowały się zabytki 
techniki: 
W uchwalonych planach lub zmianach planów ustalono strefy ochrony 
konserwatorskiej obejmujące wskazane obiekty zabytkowe oraz sformułowano 
związane z tym zakazy i nakazy zmierzające do ochrony znajdujących się na tym 
obszarze zabytków. Urząd zwracał się też do ŚWKZ o uzgodnienie ww. MPZP.  
W latach 2018-2021 zostało wydanych pięć decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz sześć decyzji o warunkach zabudowy, odnoszących się  
do obszarów, na których znajdowały się zabytki techniki.  
W ww. decyzjach zawarto62 zapisy o ochronie zabytków, takie jak wskazanie 
zabytków znajdujących się na terenie objętym decyzją (z wyszczególnieniem 
zabytków znajdujących się w rejestrze i w GEZ). Ponadto, zamieszczono treść 
zaleceń ŚWKZ wydanych w celu ochrony danego zabytku. 

(akta kontroli str. 1177-1178, 1180-1183, 1256-1550) 
 
2.8. W okresie objętym kontrolą w złym stanie technicznym  - według Prezydenta 
Miasta – znajdowały się dwa zabytki techniki należące do prywatnych właścicieli: 
zespół obiektów EC Szombierki i budynek wieży wyciągowej Szybu Krystyna.  

(akta kontroli str. 458-459, 470-472 

                                                      
59 W tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
60 Nr 365/KL/2017. 
61 Dalej: MPZP. 
62 W punkcie 2 – Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, a także dziedzictwa kulturowego oraz zabytków i dóbr 
kultury współczesnej. 
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Gmina uzyskiwała od ŚWKZ i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Bytomiu63 informacje o pogarszającym się stanie utrzymania obiektów: budynku 
wieży wyciągowej szybu Krystyna64 i obiektów EC Szombierki65 oraz o działaniach 
podejmowanych w stosunku do nich przez ww. organy. Wynikało z nich m.in., że do 
czerwca 2019 r. właściciel wieży wyciągowej szybu Krystyna nie zrealizował zaleceń 
pokontrolnych wydanych we  wrześniu 2016 r. przez ŚWKZ po przeprowadzonej 
w tym obiekcie kontroli: właściwe zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób 
trzecich (w związku z odpadającą okładziną elewacyjną budynku), zabezpieczenie 
okładziny elewacyjnej w miejscach, w których odpadła, poprzez skucie oraz 
zastosowanie obrzutki cementowo-wapiennej; zabezpieczenie otworów okiennych 
na wszystkich czterech elewacjach szkłem organicznym (pleksi), do czasu 
przeprowadzenia docelowego remontu budynku; zabezpieczenie dachu głównego 
poprzez uszczelnienie i naprawy wraz z wykonaniem koryt odwadniających; 
usunięcie gruzu zalegającego na stropach w celu ich odciążenia na wszystkich 
poziomach; zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych we wnętrzu obiektu. W wyniku 
kolejnej kontroli ŚWKZ w czerwcu 2019 r.66 stwierdzono, że stan techniczny obiektu 
uległ dalszemu pogorszeniu i podano, że konstrukcja oraz elementy wyposażenia 
mogą zagrażać bezpieczeństwu oraz sformułowano dodatkowe zalecenia. 
W październiku 2021 r. do Urzędu wpłynęły informacje, z których wynikało, 
że właściciel wieży wyciągowej do 16 września 2021 r. nie zrealizował ww. zaleceń 
pokontrolnych ŚWKZ w zakresie prac zabezpieczających elewacji i wnętrza 
obiektu67, ani zaleceń pokontrolnych z  czerwca 2019 r68. Na terenie ww. obiektu 
oględziny w dniu 12 lutego 2021 r. przeprowadził też PINB, który nie stwierdził 
potwierdzonego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi bądź 
stabilności konstrukcji oraz w piśmie z 15 lutego 2021 r.69 PINB potwierdził 
występowanie uszkodzeń oszklenia okien, zabezpieczeń otworów w ścianach oraz 
ogrodzenia zewnętrznego obiektu oraz wskazał na konieczność przystąpienia  
do robót zabezpieczających obiekt przed dostępem osób postronnych.  

(akta kontroli str. 64-82) 

W sprawie zespołu budynków EC Szombierki ŚWKZ poinformował Gminę 
o ustaleniach z oględzin przeprowadzonych we  wrześniu 2019 r., w toku których 
stwierdzono m.in. ubytki w pokryciu dachu budynków kotłowni, pompowni 
i maszynowni oraz wieży zegarowej70, ubytki w szkleniu okien budynków zespołu, 
zawilgocenie i zagrzybienie ścian wewnętrznych budynku zarządu oraz 
niewystarczające zabezpieczenie zespołu przed dostępem osób trzecich. 
W przekazanym Urzędowi wystąpieniu pokontrolnym ŚWKZ z 27 lutego 2020 r. 
sformułowano następujące zalecenia konserwatorskie: (1) zabezpieczenie dachu 
głównego wieży zegarowej poprzez uszczelnienie pokrycia i naprawę 
zdegradowanych elementów konstrukcji dachu; (2) zabezpieczenie dachu głównego 
budynku maszynowni poprzez uszczelnienie pokrycia i naprawę zdegradowanych 
elementów konstrukcji dachu; (3) zabezpieczenie dachu głównego budynku 
pompowni i kotłowni poprzez uszczelnienie pokrycia; (4) zabezpieczenie 
zewnętrznej okładziny elewacyjnej budynku kotłowni w miejscach, w których 
odpadła poprzez skucie odparzonych fragmentów elewacji oraz zastosowanie 

                                                      
63 Dalej: PINB. 
64 Przy ul. Zabrzańskiej 7, wpisany w dniu 30 grudnia 2004 r. do rejestru zabytków województwa śląskiego pod 
pozycją A/145/04.  
65 Przy ul. Kosynierów 30; dalej: „EC Szombierki”, wpisanej w dniu 14 stycznia 2013 r. do rejestru zabytków 
województwa śląskiego pod pozycją A/398/13.  
66 Data wpływu do Urzędu: 21.06.2019 r. 
67 Stwierdzono wyłącznie nieskuteczne odgrodzenie budynku metalową siatką. 
68 Za wyjątkiem usunięcia banneru reklamowego z elewacji budynku.  
69 Data wpływu do Urzędu: 19.02.2021 r.  
70 Zwanej także Wieżą wodną. 
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obrzutki cementowo-wapiennej; (5) zabezpieczenie otworów okiennych budynku 
kotłowni do czasu przeprowadzenia docelowego remontu budynku. W dniu 13 maja 
2021 r. wpłynęło do wiadomości Urzędu pismo PINB z 30 kwietnia 2021 r.71, 
w którym poinformowano, że przeprowadzone na terenie ww. obiektów oględziny72 
potwierdziły, że wejście na ich teren jest ogólnodostępne, co stwarza realne 
zagrożenie dewastacji zabudowy przez osoby postronne. Zwrócono także uwagę  
na niezrealizowanie przez właściciela większości zaleceń ŚWKZ z 27 lutego  
2020 r.73 oraz na nieskuteczne dozorowanie obiektu i jego otoczenia74. W dniu  
30 września 2021 r. PINB poinformował NIK75, że ramach prowadzonych działań,  
w dniu 30 kwietnia 2021 r. poinformowano Prokuraturę Rejonową w Bytomiu  
o prowadzonych przez ten organ w latach 2007-2020 postępowaniach 
administracyjnych w przedmiocie powyższego zespołu obiektów. 

(akta kontroli str. 83-95) 

W sierpniu 2021 r. Gmina przejęła od Skarbu Państwa prawo własności 
nieruchomości położonej przy ul. Strażackiej 3 (budynek b. Straży Pożarnej).  
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu 
systematycznie informował potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych 
o możliwości wparcia realizowanych i planowanych projektów oraz na bieżąco 
udzielał odpowiedzi indywidualnym osobom, właścicielom np. zabytkowych 
kamienic, przedsiębiorcom w zakresie możliwości wsparcia z funduszy unijnych  
(ale też funduszy z innych źródeł, np. WFOŚ, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu) działań rewitalizacyjnych i remontowych.  
W 2016 r. Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora prowadził 
kompleksowe działania informacyjne, konsultacje i spotkania z różnymi podmiotami 
związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ 
i załącznika do programu zawierającego projekty planowane do realizacji na terenie 
miasta. Równocześnie potencjalnym beneficjentom wskazywano możliwości 
wsparcia projektów ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020, czego 
konsekwencją było skorzystanie ze wsparcia zarówno na renowację zabytków 
będących własnością miasta, jak i innych beneficjentów m.in. Klubowi Sportowemu 
Skarpa, który zagospodarowywał zabytkowe obiekty na terenie dawnej KWK 
Rozbark na cele centrum sportów wspinaczkowych i siłowych.  
W 2019 r. przeprowadzono dodatkowy nabór projektów do GPR i zidentyfikowano 
kolejne projekty obejmujące obiekty zabytkowe lub objęte ochroną konserwatorską, 
które następnie zgłoszono do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata  
2014-2020. Wsparcie otrzymały m.in. projekty dotyczące terenów po byłej kopalni 
Rozbark. 
Do załącznika 2 obejmującego listę planowanych przedsięwzięć do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ wpisane zostały też projekty dotyczące 
zabytkowych obiektów poprzemysłowych będących własnością prywatnych 
podmiotów, w tym: Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem 
dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego. 
Projekt dotyczący szybu Krystyna nie był zgłaszany do dofinansowania. 
Natomiast projekt dotyczący EC Szombierki zgłoszony został do wsparcia  
ze środków unijnych (nazwa wniosku: „GENERATOR KULTURY - utrwalenie 
zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie 
wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej”) w ramach działania   
                                                      
71 Skierowane do właściciela obiektu.  
72 Z dnia 2 listopada 2020 r. 
73 Za wyjątkiem wykonania częściowej obrzutki cementowo-wapiennej zewnętrznej okładziny elewacyjnej 
budynku kotłowni oraz miejscowego uzupełnienia ubytków w murowanym ogrodzeniu. 
74 Które decyzją WKZ w Katowicach nr A/720/2020 z 26 października 2020 r. zostało wpisane do rejestru 
zabytków województwa śląskiego. 
75 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania (dla projektu 
przyznano wsparcie w wysokości 13,8 mln zł), jednakże właściciel nie skorzystał 
z przyznanej dotacji i nie podpisał umowy o dofinansowanie. 

 (akta kontroli str. 687, 723-728) 
Gmina, w przypadku stwierdzenia, że właściciel zabytku techniki nie dopełniał 
obowiązków zapewnienia odpowiedniej opieki nad zabytkiem, informowała o tym 
fakcie ŚWKZ z prośbą o podjęcie przez niego czynności kontrolnych. 
I tak w zakresie dotyczącym EC Szombierki dokonano następujących zawiadomień: 
• wielokrotnie (w sierpniu 2019 r., we wrześniu, październiku i listopadzie  

2020 r., w styczniu 2021 r.) informowano pisemnie ŚWKZ o nieprawidłowym 
sprawowaniu przez właściciela opieki nad tym zabytkiem; 

• w lutym 2021 r. Gmina zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Bytomiu 
o możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia z art. 108 ustawy o ochronie 
zabytków. 

W zakresie dotyczącym Szybu Krystyna wysłano następujące pisma: 
• w marcu 2019 r. skierowano zapytanie do WKZ o realizację zaleceń 

pokontrolnych; 
• w czerwcu 2021 r. wystosowano pismo do WKZ z prośbą o sprawdzenie stanu 

zachowania zabytku. 
Zgodnie z informacją przekazaną przez Prokuraturę Rejonową w Bytomiu, 
w badanym okresie do Prokuratury wpłynęły trzy zawiadomienia na podstawie 
których prowadzono następujące postępowania: 
a) w sprawie nieumyślnego niszczenia i uszkadzania zabytku w postaci wieży 

wyciągowej Szybu Krystyna wraz z jej wyposażeniem w postaci elektrycznej 
maszyny wyciągowej, wyrok wydany w sprawie obejmował karę łączną 
w wysokości roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności, ponadto wobec 
sprawcy orzeczono nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony 
Zabytków,  

b) w sprawie nieumyślnego uszkodzenia dróg wyłożonych kostką brukową 
w zabytkowym zespole zabudowy EC Szombierki, postępowanie zostało 
umorzone w marcu 2021 r. wobec stwierdzenia, iż czyn ten nie zawierał znamion 
czynu zabronionego,  

c) w sprawie doprowadzenia w okresie od nieustalonego dnia 2016 r. do 3 marca 
2021 r. przez zaniechanie do uszkodzenia budynku w postaci EC Szombierki, 
przez sprawcę na którym ciążył prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia 
skutkowi, tj. o przestępstwo z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków,   
do dnia zakończenia niniejszej kontroli śledztwo pozostawało w toku. 

(akta kontroli str. 459, 470-472, 691-708, 840-842) 
 
2.9. W latach 2018-2021 w Gminie nie ustanawiano społecznych opiekunów 
zabytków. Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, wynikało to z braku wniosków w tej 
sprawie. 

(akta kontroli str. 457, 467) 

2.10. Gmina podejmowała działania w celu popularyzowania i upowszechniania 
wiedzy o zabytkach techniki oraz ich znaczeniu dla historii i kultury76, takie jak:  
• publikowanie informacji na temat zabytków techniki wraz z ilustracją 

fotograficzną na stronie Urzędu (www.bytom.pl – w aktualnościach i na 
podstronach), stronie poświęconej rewitalizacji www.bytomodnowa.pl, 
w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Rynek 7”, w przewodniku turystycznym 
„Bytom zaprasza”, w albumie „Bytom rozmaity”, na mapie turystycznej  Bytomia. 

                                                      
76 Poprzez Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu. 
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Materiały promocyjne i informacyjne były dystrybuowane zarówno wśród 
mieszkańców Bytomia, jak i turystów odwiedzających Bytom;  

• tworzenie materiałów filmowych informujących o zabytkach techniki w ramach 
Bytomskiego Serwisu Informacyjnego i publikowanie ich w miejskich kanałach 
w serwisach społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) oraz 
na stronie bytom.pl; 

• publikowanie postów i zdjęć informujących o zabytkach techniki w kanałach 
w mediach społecznościowych Miasta w serwisach Facebook, Twitter, 
Instagram; 

• tworzenie podcastów z udziałem historyków i pasjonatów dziejów Miasta  
na temat zabytków techniki i publikowanie w mediach społecznościowych: 
YouTube, Spotify, PodcastApple.com, ListenNotes.com, Podcasts.Google.com, 
RadioPublic.com, CastBox.fm, BreakerAudio oraz odsyłanie do tych nagrań 
w mediach społecznościowych oraz za pomocą fotokodów w czasopiśmie 
„Rynek 7” oraz w albumie „Bytom rozmaity”;  

• organizowanie dla mieszkańców Bytomia oraz turystów spacerów 
z przewodnikami – historykami i pasjonatami, przewodnikami PTTK. Na trasie 
spacerów niejednokrotnie znajdowały się zabytki techniki; 

• organizowanie we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików 
warsztatów fotograficznych dla mieszkańców i miłośników Miasta na terenie 
Bytomia z uwzględnieniem lokalizacji zabytków techniki, poszerzalnie bazy 
zdjęć tych obiektów, przygotowanie wystawy fotograficznej podsumowującej 
warsztaty w ramach projektu „Bytom uśmiecha się do Ciebie”; 

• informowanie o wydarzeniach związanych ze Świętem Szlaku Zabytków 
Techniki – Industriadą, m.in. poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych oraz 
za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych Urzędu w Bytomiu; 

• wydawanie i dystrybuowanie wśród mieszkańców Bytomia oraz turystów 
różnego rodzaju materiałów promocyjnych: magnesów, pocztówek, kalendarzy 
z ilustracjami zabytków techniki. 

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu regularnie prowadził monitoring 
mediów w zakresie efektywności prowadzonych działań komunikacyjnych, jednak, 
jak wyjaśnił Prezydent Bytomia: (…) do tej pory nie prowadziliśmy specjalistycznych 
badań efektywności działań promocyjnych w tym konkretnym zakresie. Odbiór 
materiałów tekstowych i filmowych przez internautów wskazuje, że świadomość 
wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa poprzemysłowego jest duża. 
W latach 2017 – 2021 Gmina77 ogłaszała konkursy na realizację zadań publicznych. 
W warunkach konkursu we wszystkich wskazanych latach określała priorytety oceny 
dla realizowanych w zadaniach publicznych przedsięwzięć: promocja, rozwój, 
utrzymanie i ochrona udostępnianych publicznie bytomskich przestrzeni i obiektów 
postindustrialnych należących do SZT oraz organizacja przedsięwzięć w ramach: 
„Industriady”. 

 (akta kontroli str. 459, 472-475, 709-710) 
Gmina Bytom nie składała wniosków w kontrolowanym okresie o przystąpienie  
do Szlaku Zabytków Techniki.  

 (akta kontroli str. 459, 475, 1169, 1172) 

2.11. W okresie objętym kontrolą do Gminy nie wpłynęły skargi ani wnioski 
dotyczące objęcia ochroną zabytków techniki bądź wpisania lub skreślenia zabytków 
techniki z rejestru zabytków. 

(akta kontroli str. 37-48) 

                                                      
77 Wydział Kultury i Sportu. 
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2.12. W okresie objętym kontrolą czterech przedstawicieli Gminy78 uczestniczyło 
w szkoleniach z zarządzania dziedzictwem kulturowym określonych w Krajowym 
programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, pod tytułem 
Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji dla 
województwa śląskiego, które odbyło się w czerwcu 2021 r. Zakres przedmiotowy 
szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 
• Dziedzictwo – edukacja o dziedzictwie, planowanie przestrzenne – strategiczne; 
• Prawo ochrony zabytków; 
• Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo; 
• Nowe funkcje obiektów zabytkowych; 
• Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie. 

 (akta kontroli str. 459, 475, 711-722) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

3. Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami techniki 
3.1. Ogółem w Gminie zaplanowane (w uchwale budżetowej) łączne nakłady  
na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (we wszystkich rozdziałach) wyniosły: 
68 127,8 tys. zł (14 954,8 tys. zł w 2018 r., 25 169,7 tys. zł, 18 260,2 tys. zł  
i 9 743,0 tys. zł w I półroczu 2021 r.), w tym na zabytki techniki zaplanowano  
4 490,4 tys. zł (1 908,3 tys. zł w 2018 r., 829,4 tys. zł w 2019 r., 1 339,0 tys. zł  
w 2020 r. i 413,5 tys. zł w 2021 r.).  

(akta kontroli str. 296-297) 
 

W budżecie Miasta w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) 
ujmowano wydatki bieżące Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków79. W kolejnych 
latach okresu 2018-2020 zaplanowano w ww. rozdziale wydatki bieżące w kwotach 
odpowiednio: 95,0 tys. zł, 80,0 tys. zł i 80,0 tys. zł, a na rok 2021 kwotę 50,0 tys. zł.  
Według wyjaśnień Skarbnika Miasta planowane kwoty wydatków Biura MKZ  
na ww. lata ustalano na podstawie przebiegu wykonania wydatków za lata ubiegłe, 
do czego Biuro nie zgłaszało zastrzeżeń.  

(akta kontroli str. 306-319) 
Kierownik Biura MKZ wyjaśniła, że Biuro planuje środki finansowe w danym roku 
budżetowym w ramach limitów przekazanych przez Prezydenta Miasta oraz że 
planowanie i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków w Biurze MKZ 
ogranicza się do prac konserwatorskich, restauratorskich zabytkowych detali 
i udzielenia dotacji celowej.  

(akta kontroli str. 370-372, 899-811, 825-830) 
Według wyjaśnień Kierownika Biura MKZ i informacji Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu80, komórka ta również nie planowała środków finansowych 
na prace remontowe przy zespole byłych warsztatów GWK, z uwagi na prowadzone 
bieżąco działania mające na celu ustalenie nowego celu ich użytkowania (obecnie 
trwa poszukiwanie inwestora oraz wstępne szacowanie kosztu bieżącego remontu 
budynku dyrekcji dawnych warsztatów naprawczych). Wydział Realizacji Inwestycji 
i Remontów Urzędu we wrześniu 2017 roku, zgłosił wniosek o ujęcie w budżecie 
Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania pn. Rewitalizacja obiektów 

                                                      
78 Pracownicy Biura MKZ. 
79 Dalej: „MKZ”. 
80 Administrującego ww. obiektami. 
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po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej  
w Bytomiu81. Wniosek i zadanie zostały przyjęte Uchwałą Rady Miasta82 z dnia  
27 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na 
lata 2018-2046. W 2019 roku, przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia na 
jego realizację został unieważniony (co opisano w pkt 2.6 wystąpienia), w związku 
z powyższym w sierpniu 2019 r. rozwiązana została umowa o dofinansowanie, 
a w październiku 2019 r. Wydział zrezygnował z realizacji z zadania, wobec czego 
usunięto je z budżetu Miasta i WPF.   
Dla pozostałych zabytków techniki Urząd nie planował wydatków z następujących 
przyczyn: w jednym przypadku Gmina stała się właścicielem obiektu w II półroczu 
2021 r.83, w jednym przypadku trwał proces przejmowania budynku od byłego 
dzierżawcy84, w trzech przypadkach obiektami zarządzała spółka gminna85, 
natomiast w przypadku obiektów po dawnej KWK Rozbark zakończyły się ich 
remonty przeprowadzone przed 2018 r.86 lub po 2018 r. ale  przez podmioty, którym 
oddano je do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych87. 
W latach 2018-2021 w budżecie Miasta zaplanowano też88 wydatki na bieżące 
remonty użyczonych przez Gminę od PKP S.A.89 obiektów i infrastruktury oraz 
nabycie i remonty taboru Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w łącznej kwocie: 
1 091,7 tys. zł (1 000,0 tys. zł w 2018 r.90, 0 zł w 2019 r.91, 10,0 tys. zł w 2020 r.92 
i 81,7 tys. zł 2021 r. 93).  

(akta kontroli str. 1558-1575) 
 

3.2. Poniesione w Gminie nakłady na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 
w latach 2018-2021 (I półrocze) wyniosły ogółem 44 519,8 tys. zł94, tj. 65,3 % 
zaplanowanych nakładów (9 599,0 tys. zł w 2018 r., 18 979,6 tys. zł w 2019 r., 
12 626,6 tys. zł w 2020 r. i 3 314,6 tys. zł w I półroczu 2021 r.).  

(akta kontroli str. 296-297) 

W ramach rozdziału 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) Biuro MKZ 
Urzędu wydatkowało w latach objętych kontrolą, odpowiednio: 64,1 tys. zł w 2018 r., 
(67,5% zaplanowanej kwoty wydatków), 79,8 tys. zł w 2019 r. (99,8% zaplanowanej 
kwoty), 1,0 tys. zł w 2020 r.(1,3% zaplanowanej kwoty) i 0 zł do 31 sierpnia 2021 r. 
(z zaplanowanych 50,0 tys. zł na cały 2021 r.). 

                                                      
81 Wynikający z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Wartość ww. zadania wynosiła 20 000,0 tys. zł, 
w tym 3 000,0 tys. zł udział własny miasta, 17 000,0 tys. zł udział środków RPO WSL; zadanie zaplanowane 
zostało na lata 2018-2021. Zostało ono ujęte w dziale 900 rozdział 90095 § 6059. 
82 Nr LVIII/766/17, Załącznik nr 2, poz. 1.1.2.39. 
83 Budynku dawnej straży pożarnej przy ul. Strażackiej. 
84 Budynek po kopalni przy ul. Strzelców Bytomskich 127. 
85 Wieża ciśnień przy ul. Oświęcimskiej, budynek spalarni śmieci i maszynowni dawnej oczyszczalni ścieków 
przy ul. Zabrzańskiej, komin przy ul. Zabrzańskiej. 
86 Budynku cechowni, obecnie teatru. 
87 Budynku kotłowni i maszynowni szybu Bończyk oraz muru oporowego. 
88 W rozdziale 60095 i 90095. 
89 Dyrekcja Kolei Dojazdowych w likwidacji. 
90 Plan po zmianach 737,0 tys. zł a wykonanie 586,7 tys. zł. 
91 Plan po zmianach 411,5 tys. zł a wykonanie 400,4 tys. zł. 
92 Plan po zmianach 150,0 tys. zł a wykonanie 139,6 tys. zł. 
93 Plan po zmianach 119,2 tys. zł a wykonanie 0 zł. 
94 W tej kwocie nakładów (wydatków) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, 8 346,74 tys. zł stanowiły 
nakłady na: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację projektu 
„Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”, wydanie publikacji informacyjnych na temat dziedzictwa 
przyrodniczego i poprzemysłowego Bytomia, wykonanie kart adresowych ewidencyjnych stanowisk 
archeologicznych, digitalizację i opracowania w języku polskim wybranych teczek adresowych bytomskiej 
architektury sprzed 1945 roku, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz 
szkoleń pracowników Biura MKZ. 
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W 2018 r. z kwoty 65,0 tys. zł zaplanowanych na zakup usług remontowych, 
wydatkowano 38,0 tys. zł na remonty zabytków techniki. W latach 2019-2021 
poniesione wydatki na usługi remontowe nie dotyczyły zabytków techniki. 

(akta kontroli str. 306-319) 
 

3.3. Urząd posiadał uchwalony w dniu 23 lutego 2005 r. przez Radę Miejską 
w Bytomiu tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków95 oraz zasady 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków96, zawierające uregulowania dotyczące 
składania wniosków o dotacje, ocen wniosków, zawierania umów i sposobu 
rozliczania udzielonych dotacji. 
W latach 2018-2021 (I półrocze) Prezydent Miasta udzielił dwóch dotacji na ww. cel 
na łączną kwotę 51,0 tys. zł (21,0 tys. zł w 2018 i 30,0 tys. zł w 2019 r.), z których 
żadna nie dotyczyła zabytku techniki.  
Biuro MKZ Urzędu prowadziło wymagany art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie  
zabytków pisemny wykaz dotacji udzielonych od 2005 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

(akta kontroli str. 322-349) 
3.4. Gmina w latach 2018 - I półrocze 2021 r. kontynuowała zainicjonowane w lutym 
2017 r.97 działania w celu pozyskiwania przez Gminę i prywatnych partnerów  
środków zewnętrznych na zaplanowane działania, w tym na pięć projektów98 
przewidujących rewitalizację czterech zabytków techniki bądź lub ich zespołów 
(budynków po dawnych warsztatach kolei wąskotorowej; zespołu dawnej KWK 
Rozbark, EC Szombierki i budynku Szybu Krystyna dawnej KWK Szombierki99). 
Według Prezydenta Miasta celem powyższych działań było umożliwienie 
właścicielom i zarządcom obiektów poprzemysłowych korzystania z dostępnych 
zewnętrznych źródeł finansowania. Z powyższych projektów i obiektów Gmina 
przygotowała i zgłosiła w 2018 r. do dofinansowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jeden wniosek 
na realizację projektu Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym 
zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej100. Ww. projekt został wybrany  
do dofinansowania, jednakże ostatecznie Gmina, z uwagi na brak wystarczających 
środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia wyższego niż zakładano 
wkładu własnego, zdecydowała się na rozwiązanie umowy o dofinansowanie. 
 
Gmina oraz podległe jej jednostki nie pozyskały dotacji od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego101 i ŚKWZ na prace konserwatorskie, restauratorskie 
oraz roboty budowlane dotyczące  zabytków techniki (poprzemysłowej) wpisanych 
do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego lub do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Gmina uzyskała w 2020 r. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
wydatkowała i rozliczyła pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 
769,4 tys. zł na realizację projektu pn. Modernizacja odcinka infrastruktury 
Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom102. Organizatorem 
                                                      
95 Uchwała nr XXXVIII/584/05. 
96 Uchwała nr XXXVIII/585/05. 
97 Podjęciem w dniu 27 lutego 2017 r. przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/487/17 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2000+. 
98 A od 2019 r. projektów rewitalizacyjnych. 
99 W 2019 r. z listy rewitalizowanych obiektów (zespołów) usunięto zespół budynków po dawnych warsztatach 
kolei wąskotorowej i budynek Szybu Krystyna a dodano zespół budynków starej oczyszczalni ścieków przy 
ul. Łagiewnickiej 2. 
100 Dotyczący obiektów przy ul. Brzezińskiej. 
101 Do czasu zakończenia kontroli Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
102 Obiekt ten przynależy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. 
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dostępności do przewozów w ramach zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej 
było Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.  

(akta kontroli str. 1184-1223) 

3.5. W latach 2018-2021 na promocję zabytków Bytomia103 (w tym na promocję 
zabytków techniki) poniesiono nakłady w łącznej kwocie 951,4  tys. zł (290,6 tys. zł 
w 2018 r., 80,8 tys. zł w 2019 r., 115,0 tys. zł w 2020 r. i 465,0 tys. zł w I półroczu 
2021 r.) Natomiast na działania związane promocją zabytkowych obiektów  
techniki (poprzemysłowej i kolejowej104) wydatkowano łącznie 238,0 tys. zł  
(174,0 tys. zł w 2018 r. 22,0 tys. zł w 2019 r., 32,0 tys. zł w 2020 r. i 10,0 tys. zł  
w I półroczu 2021 r.).  

(akta kontroli str. 301-304, 384) 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

4. Realizacja zadań objętych Porozumieniem z Wojewodą 
Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru 
konserwatorskiego sprawowanego nad zabytkami 
techniki 

4.1. Prezydent Miasta stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków 
w dniu 3 czerwca 2004 r. zawarł z Wojewodą Śląskim porozumienie, na mocy 
którego w powierzono Gminie Bytom prowadzenie niektórych zadań z zakresu 
ochrony zabytków sprawowanej przez ŚWKZ105:  
a) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym106: 
• uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów 

i obszarów objętych ochroną konserwatorską wynikającą z postanowień 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
z wyłączeniem obiektów techniki i obiektów zielonych (art. 60 ust. 1 i art. 53 
ust. 4 pkt 2). 

b) z ustawy Prawo Budowlane: 
• uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów 

budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną 
konserwatorską wynikającą z postanowień planów miejscowych 
z wyłączeniem obiektów techniki i terenów zielonych (art. 39 ust. 3); 

• uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę 
obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia 
do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów nienadających się do remontu, odbudowy  
lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną 
konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych (art. 67 
ust. 3). 

                                                      
103 Publikacje w czasopismach, produkcja gadżetów reklamowych i fotografiami architektury, wydawnictwa 
reklamowe (mapy, przewodniki, kalendarze, pocztówki, albumy), warsztaty fotograficzne, organizacje wycieczek, 
dofinansowanie organizacji imprez Industriady w Elektrociepłowni Szombierki i Górnośląskich Kolejach 
Wąskotorowych, dofinansowanie funkcjonowania Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 
104 Dofinansowanie organizacji imprez Industriady w Elektrociepłowni Szombierki i Górnośląskich Kolejach 
Wąskotorowych, dofinansowanie funkcjonowania Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 
105 Dalej: Porozumienie. 
106 Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. 
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c) z ustawy o ochronie zabytków: 
• przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich 

określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia 
i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, 
które mogą być wprowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów 
objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów 
miejscowych (art. 27); 

• prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy 
zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru (art. 29 ust. 1); 

• udzielanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego 
miasta Bytomia, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1152/70 z dnia 
29 grudnia 1970 r. z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych  
do rejestru zabytków. Przekazane kompetencje nie obejmują wydawania 
pozwoleń na prace konserwatorskie i restauratorskie (art. 36 ust. 1 pkt 1); 

• udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru 
urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów wyłącznie 
w odniesieniu do układu urbanistycznego Miasta Bytomia, wpisanego  
do rejestru zabytków decyzją nr 1152/70 z dnia 29 grudnia 1970 r. 
z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków 
(art. 36 ust. 1 pkt 10); 

• wydawanie decyzji o wstrzymywaniu prac budowlanych wykonywanych  
bez pozwolenia w odniesieniu do robót budowlanych na obszarze układu 
urbanistycznego Miasta Bytomia, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
nr 1152/70 z dnia 29 grudnia 1970 r., prowadzonych bez pozwolenia 
konserwatora zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych 
do rejestru oraz robót prowadzonych w sposób odbiegający od zakresu 
i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie §1  
pkt 8 Porozumienia (art. 43); 

• wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie 
§1 pkt 8 Porozumienia oraz w wypadku prac budowlanych wykonywanych 
bez pozwolenia konserwatora zabytków w układzie urbanistycznym  
Miasta Bytomia, wpisanych do rejestru zabytków decyzją nr 1152/70 z dnia 
29 grudnia 1970 r. z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych  
do rejestru zabytków (art. 45). 

Za prawidłowe wykonanie ww. zadań odpowiadał Prezydent Miasta, w imieniu 
którego zadania i powierzone kompetencje w tym zakresie wykonywał Kierownik 
Referatu Ochrony Zabytków – MKZ. 
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania 
przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Wojewodzie przyznano prawo do natychmiastowego rozwiązania 
Porozumienia w przypadku wykonywania przez Gminę powierzonych zadań 
w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Porozumienia. 

(akta kontroli str. 365-369, 459, 475) 
4.2. MKZ przekazywał do ŚWKZ sprawozdania ze swojej działalności za lata  
2018-2020, każdorazowo na wniosek skierowany przez ŚWKZ107. Z treści  
ww. sprawozdań wynika, że Gmina rzetelnie wywiązywała się z obowiązków 
powierzonych jej w ww. Porozumieniu, a w szczególności w latach 2018-2020 – 
w odniesieniu do wszystkich zabytków, w tym również zabytków techniki: 

                                                      
107 Sprawozdania pt. Działalność Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (odpowiednio za rok 2018, 2019 
i 2020), miały formę tabelaryczną, zgodnie z wzorem przesłanym przez ŚWKZ.  
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wydano łącznie 722 zalecenia konserwatorskie (art. 27 ustawy o ochronie 
zabytków), uzgodniono 572 pozwolenia na budowę i rozbiórkę w stosunku  
do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy 
Prawo budowlane). 

 (akta kontroli str. 908-956) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek 
pokontrolny: 

Opracowanie nowych kart adresowych dla 11 zabytków techniki i zapewnienie 
aktualizacji kart adresowych zabytków niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności 
zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych 
w karcie adresowej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 29 października 2021 r. 

 

 

Kontroler 

Tomasz Raszka 
Gł. Specjalista kontroli państwowej 
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