
OŚWIADCZENIE

w sprawie rozbiórki schronów bojowych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach

W związku z pojawiającymi się w mediach, w tym mediach społecznościowych,
nieprawdziwymi informacjami, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę czy
pozwolenie na rozbiórkę trzech z sześciu schronów bojowych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach,
stanowiących element Obszaru Warownego „Śląsk”, w związku : planowaną budową centrum
logistycznego oświadczam, że na żadnym etapie nie uczestniczyłem w postępowaniuzakończonym
wydaniem pozwolenia na budowę dla tej inwestycji.

Pozwolenie na budowę obejmujące zgodę na budowę centrum logistycznego, jak i na
rozbiórkę wspomnianych schronów bojowych, zostało wydane w dniu 1 lipca br. przez Prezydent
Rudy Śląskiej po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkóww Rudzie Śląskiej.

Schrony bojowe przy ul. Kalinowej w Rudzie Śląskiej są objęte ochroną wynikającą z faktu
ujęcia ich w gminnej ewidencji zabytków. Wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią przepisu art. 39 ust. 3
Prawa budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu
budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, tu: Prezydent Miasta Ruda
Śląska, w uzgodnieniu zwojewódzkim konserwatorem zabytków. Na mocy porozumienia z dnia
19.04.2004 r. zawartego przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Ruda Śląska zadanie w postaci
dokonywania wspomnianych uzgodnień przekazane zostało Gminie i dokonuje ich Miejski
Konserwator Zabytkóww Rudzie Śląskiej.

Schrony bojowe w Rudzie Śląskiej nie zostały wpisane do rejestru zabytków ponieważ
w ostatnim czasie udało się nam wypracować z Inwestorem, który nabył teren, na którym się
znajdują, kompromis gwarantujący zachowanie 3 z 6 schronów bojowych, następnie
wyremontowanie ich oraz planowe udostępnienie zainteresowanym podmiotom i publiczności.
Obecnie staramy się także, aby wymontowane elementy metalowe ze schronów objętych rozbiórką
zostały przekazane zainteresowanym stowarzyszeniom lub muzeom. Schrony te będą również
zinwentaryzowane, a miejsca ich posadowienia zostaną oznaczone we wznoszonych obiektach.
Zaznaczam, że rozbiórka schronów została wstrzymana do czasu ich zinwentaryzowania. Natomiast
przeprowadzona przeze mnie pod koniec maja br. wizja lokalna przekonała mnie, że w minionych
dziesięcioleciach obiektom tym towarzyszyło raczej mało aktywne zainteresowanie. Z drugiej strony
wpis do rejestru zabytków, w świetle wypowiedzi przedstawicieli Inwestora, skutkowałby uwikłaniem
Skarbu Państwa w wieloletni spór sądowy w sprawie odszkodowania, którego wynik jest dziś trudny
do przewidzenia. Pragnę nadmienić, że w całości o problemie schronów bojowych w Rudzie Śląskiej-
Kochłowicach i kolizją z planowaną inwestycją, dowiedziałem się na przełomie kwietnia imaja
bieżącego roku. Żaden z zainteresowanych podmiotów nie wnioskował także o ich wpisanie do
rejestru zabytków.

Natomiast o fakcie rozpoczęcia rozbiórki schronów dowiedziałem się 15 lipca bieżącego
roku mimo, iż w toku prowadzonej z Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej korespondencji dotyczącej
schronów, prosiłem obieżące informowanie mnie o wydawanych postanowieniach idecyzjach
związanych z ww. inwestycją.

Zatem stawianie mi zarzutu, iż wyraziłem zgodę, czy wydałem pozwolenie na budowę
centrum logistycznego, a szczególnie na rozbiórkę wspomnianych trzech schronów bojowych
znajdujących się na terenie planowanej inwestycji, jest w sposób oczywisty nieuzasadnione i, mam



nadzieję, jest wyłącznie efektem braku posiadania pełnej informacji o okolicznościach sprawy przez
osoby stawiającemi takie zarzuty.
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