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Gdańsk, 13 stycznia 2015 r.

Pan
Dariusz Chmielewski
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Pohulanka 2
80-807 Gdańsk

Panie Konserwatorze,
niniejszym pismem wnioskuję o rozważenie możliwości wszczęcia z urzędu procedury wpisu
do rejestru zabytków województwa pomorskiego części terenów postoczniowych oraz
zlokalizowanych tam, najbardziej wartościowych budynków magazynowych i innych obiektów,
w oparciu o art. 9 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 24.10.2014 r. poz. 1446 tekst jednolity).
Aktualnie na interesującym nas obszarze, jak Panu wiadomo, znajduje się 67 obiektów
włączonych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w tym dwa wpisane wcześniej
do rejestru zabytków. Część obiektów ewidencyjnych objętych jest także ochroną konserwatorską
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla których zdefiniowany został zakres
ochrony.
Wpisy do rejestru zabytków, zarówno obszarowy jak i indywidualne w mojej ocenie, z jednej
strony, umożliwiłby organowi konserwatorskiemu podejmowanie skuteczniejszych działań
administracyjnych zmierzających do uratowania dziedzictwa postoczniowego, z drugiej zaś
przyspieszyłyby procedurę utworzenia na tym terenie Pomnika Historii.
Niezależnie od działań związanych z wpisem do rejestru, których mam nadzieję podjąłby się Pan,
chcę zapewnić, że miasto w dalszym ciągu pracuje nad utworzeniem Parku Kulturowego.
Zważywszy jednak na rangę tematu, oczekiwanie opinii publicznej, organizacji pozarządowych
czy wreszcie osobiste zaangażowanie się Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się, że przeprowadzenie procedury wpisu do rejestru zabytków
uda się zrealizować szybciej aniżeli utworzenie Parku Kulturowego, na co wskazują doświadczenia
innych miast. Poza tym wpis do rejestru zabytków daje mocniejsze instrumenty prawne dla
ochrony zabytków objętych takim wpisem.
Wobec powyższego, a także z uwagi na wzmożone zainteresowanie społeczne proszę
o potraktowanie mojego wniosku w sposób szczególnie pilny.
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