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Wągrowiec, 10 sierpnia 2021 r 

GZGKiM.2213-7/20.DZ 

l.dz.1378 

 

Minister 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu  

 

PONAGLENIE NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA 

W związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie 

rozpatrzenia zażalenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu z dnia 17 marca 2021 r. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nr 179/2021 z 4 marca 2021 r. znak: PO-WN.5151.1999.2.2021,   

wnoszę o: 

1) wyznaczenie terminu załatwienia sprawy, 

2) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych przewlekłości, 

3) podjęcie środków zapobiegających przewlekłości w przyszłości, 

4) stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie miało miejsce z 

rażącym naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie 

Postanowieniem Nr 179/2021 wydanym w dniu 4 marca 2021 r. Wielkopolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł o odmowie uzgodnienia projektu decyzji              

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie         

2 zbiorników naziemnych na wodę pitną o objętości 150 m3 każdy wraz z rurociągami 

technologicznymi na dz. nr ewid. 92/2, 92/8, 92/9 obr. Kaliszany, gm. Wągrowiec. W ocenie 

konserwatorskiej planowana inwestycja znacząco ingeruje w teren zabytkowego parku. 

Zdaniem WWKZ nieuzasadnione jest wprowadzanie na terenie parków wpisanych do rejestru 

zabytków urządzeń technologicznych, które wiążą się z budową obiektów wraz z 

infrastrukturą. W związku z powyższym Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

w wydanym postanowieniu, zalecił znalezienie innego miejsca do budowy ww obiektów.  

Na powyższe postanowienie Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Wągrowcu za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Poznaniu złożył zażalenie, wyjaśniając jednocześnie cel zamierzenia inwestycyjnego jakim 

jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności  150 m3 każdy oraz odnosząc  się 

do stwierdzenia Konserwatora, jakoby możliwa była modernizacja istniejącej stacji w 

granicach i gabarytach istniejącej zabudowy tj. bez dodatkowych zbiorników naziemnych. W 

zażaleniu wskazano, że potrzeba realizacji inwestycji modernizacji  istniejącej stacji 
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uzdatniania wody w Kaliszanach wynika z faktu, że istniejący podziemny zbiornik retencyjny 

jest skorodowany, a jego zdolność magazynowania wody jest zbyt niska do aktualnych 

potrzeb gospodarstw rolnych zaopatrywanych  z tego ujęcia. Istniejąca od 1980 roku Stacja 

Uzdatniania Wody w Kaliszanach poprzez sieć wodociągową o długości ponad                      

13 kilometrów zaopatruje w wodę 128 gospodarstw domowych oraz 77 gospodarstw rolnych 

z okolicznych wsi tj.: Kaliszany, Kaliszanki, Toniszewo, Kamienicę i część mieszkańców wsi 

Grylewo. W pomieszczeniach Stacji znajdują się urządzenia służące do uzdatniania wody tj. 

system do napowietrzania wody, zbiornik powietrza,  chloratory i  filtry oczyszczające wodę z 

nadmiaru manganu i żelaza, tak by woda trafiając  do mieszkańców spełniała warunki 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Zważywszy na 

powyższe, Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu wskazał, że niemożliwa do realizacji jest koncepcja Konserwatora  tj znalezienie 

innego miejsca do budowy ww obiektów, a odmowa uzgodnienia lokalizacji zbiorników 

retencyjnych, pozbawia ponad 560 mieszkańców gminy oraz około 83 tys zwierząt dostępu 

do wody pitnej.  

Od 19 kwietnia 2021 r. dokumentacja związana z prowadzonym postępowaniem 

administracyjnym znajduje się w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Jedyną korespondencją w tej sprawie jest wydane dnia 21 czerwca 2021 r. zawiadomienie o 

przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31 lipca 2021 r. W rozpatrywanej sprawie 

Ministerstwo dysponuje dokumentami przekazanymi wraz z zażaleniem przez Skarżącą oraz 

dokumentami przekazanymi przez Konserwatora. Według przekazanej przez Konserwatora 

Karty Przeglądowej,  pełna dokumentacja obejmuje 48 stron. Od 19 kwietnia do 31 lipca  

minęło 103 dni, a zatem wydaje się, ze jest to okres wystarczająco długi by zapoznać się z 

przekazaną dokumentacją. Zauważyć należy, że planowana inwestycja dotyczy obszaru 

zaopatrzenia ludności w wodę. W dobie panującej pandemii bezpieczeństwo zaopatrzenia w 

wodę traktowane winno być priorytetowo,  dlatego brak załatwienia sprawy we wskazanym 

okresie, należy uznać za niewytłumaczalną opieszałość.   

Z uwagi na powyższe okoliczności wnoszę jak na wstępie. 

 

 

Dyrektor 

 

/Agnieszka Ciemachowska/ 

 
                                                                                                      

(Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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