
Kalisz, dnia 12 sierpnia 2021 roku
WBUA.0003.0004.2021
D2021.08.01108

Pan
Tadeusz Skarżyński
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

W  nawiązaniu  do  Pana  pisma  w  sprawie  udzielenia  informacji  na  temat
podejmowanych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się ulicą
Śródmiejską,  wynikających  ze  złego  stanu  nieruchomości  przy  ul.  Śródmiejskiej  29,
uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Budynek zlokalizowany w Kaliszu przy ul.  Śródmiejskiej  29 jest  własnością  Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatem nie jest zarządzany bądź
administrowany przez Miasto Kalisz. Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Poznaniu  znak  WD-401/2046/22R/2009  z  dnia  24.06.2009  r.  budynek  został  wpisany  do
rejestru zabytków pod Nr 755/Wlkp/A.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) prowadzenie robót budowlanych
przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  wymaga  pozwolenia  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Zatem do prowadzenia postępowania w sprawie robót budowlanych
na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, właściwy jest
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. 

Z  informacji  pozyskanych  od  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla
miasta Kalisza wynika, że w obawie przed zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników ulicy
Śródmiejskiej w 2016 r. organ ten wydał decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości w
terminie natychmiastowym wyłącznie zabezpieczenie elewacji frontowej fragmentu budynku
po  byłym  Banku  Spółdzielczym  w  Kaliszu,  będącą  w  bardzo  złym  stanie  technicznym.
Kontrola wykazała, że nakaz decyzji został wykonany i w 2017 r. PINB dla miasta Kalisza
wystosował do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu



pismo informujące o zabezpieczeniu elewacji frontowej budynku przy ul. Śródmiejskiej 29 w
Kaliszu  i  jednocześnie  zawiadomił,  że  działania  Inspektoratu  dotyczące  budynku  zostały
zakończone.

Reasumując  powyższe  informuję,  że  Prezydent  Miasta  Kalisza  nie  jest  organem
właściwym  w  sprawie  będącej  przedmiotem  Pana  pisma.  Mam  nadzieję,  iż  przekazane
informacje  w  sposób  wystarczający  wyjaśniają  zgłoszony  przez  Pana  Przewodniczącego
problem.
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