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-dot: prośba o informację w sprawie wykonania zaleceń wydanych właścicielowi Pałacu w
Bycinie a wynikających z obowiązku opieki nad zabytkami wpisanymi do rejestru
zabytków.
W imieniu społeczności Byciny zatroskanej ciągle pogarszającym się stanem
technicznym budowli jakim jest Pałac Paczyńskich w Bycinie i wobec braku jakichkolwiek
widocznych działań ze strony właściciela Pałacu zwracam się z prośbą o przekazanie nam
informacji czy po wydanych zaleceniach z dnia 26.03.2011r. były wykonane jakiekolwiek
prace na przedmiotowej budowli i czy właściciel został rozliczony z obowiązku wykonania
prac zabezpieczających zabytek przed postępującą degradacją i totalnym zniszczeniem
zgodnie z poniżej załączoną treścią zaleceń wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach?
Dla ułatwienia i szybszego rozeznania sprawy w załączeniu przesyłam odpowiedź Starosty
Gliwickiego jaka została nadesłana Fundacji „Ratujemy polskie zabytki”, która to się o nasz
byciński zabytek upomniała….
Odpowiedź starosty gliwickiego w sprawie pałacu w Bycinie
sobota, 26 marca, 2011 | Autor: ratujemy polskie zabytki | W odpowiedzi na pismo z dnia 8
marca 2011r. w sprawie wyżej wymienionej nieruchomości /dot. Pałacu Paczyńskich w
Bycinie/, informuję, że zabytkowy barokowy pałac w Bycinie jest własnością osoby fizycznej i
na niej, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 w późń. zm.) ciąży obowiązek jego zabezpieczenia przed
dalszym niszczeniem i dewastacją.
Aktualny stan zabytku stanowił przedmiot kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym, przez
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkach w Katowicach, z udziałem przedstawicieli
Starostwa.
Mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować
uszczerbek dla wartości zabytku, właściciel obiektu pałacowego zobowiązany został przez
kontrolującego do :
- uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach gdzie są ubytki, aby zapobiec dalszemu

przeciekaniu wody opadowej,
- założenia rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbki blacharskiej,
- usunięcie wody z piwnicy oraz podjęcia działań mających na celu odwodnienie pałacu,
poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu
(drenaż opaskowy, izolacja pozioma, izolacja pionowa,)
- ustalenie przyczyny zalewania obiektu
- zabezpieczania otworów okiennych i arkad,
oraz poinformowania o sposobie wykonania powyższych zaleceń. Jednocześnie pouczono
właściciela o skutkach ich nie wykonania i wynikających z tego tytułu konsekwencjach (art. 110 i
119 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Jesteśmy żywo zainteresowani stanem tej zabytkowej monumentalnej budowli, która wpisana w
nasza historię jest nieodłącznym elementem architektonicznym sołectwa. W roku jubileuszowym dla
sołectwa Bycina – 750 lecie istnienia – 1263-2013 – jest to dla nas szczególnie ważne i nie możemy
się pogodzić z takim a nie innym stanem faktycznym. Od kilkunastu już nie obserwujemy żadnych
prac na niszczejącym pałacu a taki stan rzeczy niebawem doprowadzi, do faktu, że ten zabytek będzie
już tylko do obejrzenia na fotografiach.
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