
                      

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

      90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99    

        Łódź, 10 czerwca 2020 r.

WUOZ-ZRR.5178.9.2019.NK 

DECYZJA

Na  podstawie  art.  105  §  1 Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  kodeks  postępowania

administracyjnego (Dz.U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z  art. 89 ust. 2  Ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 r. poz. 282 ze zm.) 

 Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

umarza

postępowanie w sprawie dot. Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego ED73-001 z 1997 r. 

Uzasadnienie

Dnia 18.07.2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony za pośrednictwem platformy

ePUAP   przez  Fundację  Kolejową  „Stacja  Lubsko/Sommerfeld”  reprezentowaną  przez  Pana

Roberta  Kotowskiego  dot.  wpisu  do  rejestru  zabytków  ruchomych  Elektrycznego  Zespołu

Trakcyjnego ED73-001 z 1997 r. w związku z obawą zniszczenia obiektu. Tożsame wnioski złożyło

dn.  19.07.2020  r.  Stowarzyszenie  „Stacja  Chrzanów”  reprezentowane  przez  Pana  Krzysztofa

Brandysa  oraz  Polskie  Stowarzyszenie  Miłośników  Kolei  reprezentowane  przez  Panią  Judytę

Kurowską-Ciechańską. Oprócz ww. wniosków, w przedmiotowej sprawie wpłynęła do tut. Urzędu

korespondencja  w  formie  elektronicznej,  przesłana  przez  osobę  prywatną  tj.  Pana  Michała

Borowskiego  (z  dn.  14.07.2019  r.)  oraz  Stowarzyszenie  Klub  Miłośników  EKS/WKD

reprezentowane przez Pana Macieja Radeckiego (z dn. 30.07.2019 r.). 
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W oparciu o przesłane informacje ustalono, że wszystkie pisma  dot. Elektrycznego Zespołu

Trakcyjnego  ED73-001,  wyprodukowanego  w  1997  r.  przez  Państwową  Fabrykę  Wagonów

„Pafawag”. Po analizie materiałów, mając na uwadze obowiązujące od dn. 10.10.2016 r. kryteria

oceny  dla  ruchomych  zabytków  techniki,  włączanych  do  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków,

opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, które

sporządzone  zostały  w  oparciu  m.in.  o  wytyczne  Generalnego  Konserwatora  Zabytków  z  dn.

23.03.2001  r.  znak:  DR-ZM-071-58a/01,  stwierdzono,  iż  pojazd  nie  spełnia  jednego  z  trzech

podstawowych kryteriów tj. ma mniej niż 30 lat. Obiekt ten znajduje się również poniżej granicy

wieku branego pod uwagę w przypadku jednostkowych produkcji tj. 25 lat. Należy zaznaczyć, iż

wspomniane kryteria dotyczą procedury włączania zabytków ruchomych techniki do wojewódzkiej

ewidencji zabytków, która jest niższą formą ochrony niż wpis do rejestru zabytków. Do rejestru

zabytków  wpisywane  są  obiekty  unikatowe  pod  względem  posiadanej  wartości  artystycznej,

historycznej i  naukowej.  Sam fakt  istnienia jednego egzemplarza obiektu,  jak ma to miejsce w

przypadku przedmiotowego  Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego, nie świadczy o jego wyjątkowym

zabytkowym  charakterze.  Należy  również  zaznaczyć,  iż  wpisanie  do  rejestru  zabytków  lub

wojewódzkiej ewidencji zabytków tożsamego pojazdu lub podobnego pod względem posiadanych

parametrów  nie  przesądza  o  objęciu  podobnego  obiektu,  ustawową  formą  ochrony  w  innym

województwie. 

Pomimo  powyższego,  ŁWKZ  podjął  próbę  przeprowadzenia  oględzin  obiektu,  których

termin wyznaczono na  dn. 12.08.2019 r.,  w celu oszacowania jego zabytkowego charakteru. Z

uwagi na to, dn. 25.07.2019 r. wystosowano pismo do ówczesnego właściciela obiektu tj. spółki

Przewozy  Regionalne,  ul.  Wileńska  14A,  03-414  Warszawa  oraz  wszystkich  wnioskodawców,

zawiadamiając o terminie oględzin Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego. 

Planowane  oględziny  nie  doszły  do  skutku.  W dniu  12.08.2019  r.,   po  przyjeździe  do

Zakładu  Napraw   Taboru  z  siedzibą  w  Kruszewcu,  Kruszewiec  104,  26-300  Opoczno,  spółka

Przewozy  Regionalne  poinformowała  osoby  biorące  udział  w  oględzinach,  iż  obiekt  został

sprzedany dn. 1.08.2019 r. Z uwagi na zmianę stanu prawnego oświadczyła, iż przedmiot oględzin

nie  jest  jej  własnością  i  nie  dysponuje  zgodą  nowego  właściciela  na  udostępnienie  obiektu.

Odmówiła  również  udzielenia  informacji  na  rzecz  kogo  został  zbyty  przedmiotowy  pojazd.

Jednocześnie do tut. Urzędu w dn. 12.08.2019 r. została dostarczona pisemna informacja o zbyciu

pojazdu.  Na  oględzinach  nie  pojawił  się  żaden  z  wnioskodawców,  pomimo  prawidłowego

zawiadomienia o terminie planowanej czynności. 

 Tut.  Urząd  niezwłocznie,  tj.  dn.  13.08.2019 r.,  wystosował  pismo do  spółki  Przewozy

Regionalne  z  prośbą  o  podanie  danych  nowego  właściciela  obiektu,  jednakże  nie  uzyskał
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odpowiedzi. Spółka, pismem z dn. 2.09.2019 r. poinformowała tut. Urząd, że wystąpi o zgodę do

nowego właściciela, jednakże do dnia wydania niniejszej decyzji nie uzyskaliśmy odpowiedzi. 

Dnia 13.08.2019 r. otrzymaliśmy od Pana Łukasza Romanieckiego, prezesa Stowarzyszenia

Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej, wiadomość elektroniczną z informacją, iż przedmiotowy

pojazd  został  zlikwidowany.  Informacja  o  kasacji  obiektu  została  również  uwzględniona  w

wiadomości elektronicznej z dn. 7.05.2020 r., nadanej przez Pana Roberta Kotowskiego, prezesa

zarządu Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”, będącej jednym z wnioskodawców.  

Biorąc pod uwagę, iż nie jest znany obecny właściciel Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego

ED73-001 z 1997 r. i ŁWKZ nie ma możliwości przeprowadzenia oględzin obiektu celem oceny

jego  walorów  zabytkowych  oraz  w  związku  z  uzyskanymi  informacjami,  iż  prawdopodobnie

przedmiot  przestał  już  istnieć  (wiadomości  elektroniczne  z  dn.  13.08.2019  r.  i  7.05.2020  r.  ),

zgodnie z art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

(Dz.U.  2020  r.  poz.  256  ze  zm.)  należy  wszczęte  postępowanie  umorzyć,  gdyż  stało  się

bezprzedmiotowe w całości.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w termi-

nie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnie-

sienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawo-

mocna (art. 127a. § 1 i § 2 Kpa)

3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli

jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do

wniesienia  odwołania (podstawa 130 § 4 Kpa)

Aleksandra Stępień

 Łódzki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
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Otrzymują:

1. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

2.  Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

3. a/a

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie Stacja Chrzanów, 32-500 Chrzanów

2. Pan Robert Kotowski, prezes zarządu Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/ Sommerfeld”,  43-430  Skoczów 

(ePUAP)

3.  Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

4.  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa 

(ePUAP) 

Pismo sporządziła: Natalia Kubiak - insp. ochrony zabytków ruchomych,, tel. 42 635-80-04
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