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Realizacja Uchwały Rady 
Ministrów z 1960 r. o za
gospodarowaniu obiektów  

zabytkow ych

Z działalności Ośrodka Do
kum entacji Zabytków  (w e
ryfikacja zabytków  archi
tek tu ry  i ewidencja miast)

dawstwie precyzuje też zakres działania muzeów, ich strukturę organiza
cyjną i zasady zabezpieczenia muzealiów. W sumie w istniejących warunkach 
stwarza optymalne ramy dla zachowania dziedzictwa kulturalnego oraz dla 
pełnego włączenia tego dziedzictwa w służbę narodu.

mgr Stanisław Bujas

Uchwała nr 418 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. o zasadach w y
korzystania obiektów zabytkowych do celów użytkowych została podjęta na 
wniosek Rządowej Komisji do spraw zagospodarowania obiektów zabytko
wych i stała się poważnym czynnikiem w kierunku zainteresowania 
inwestorów pozakonserwatorskich odbudową i adaptacją zabytków architek
tury dla ich potrzeb. Pewną trudność w  rozpoczęciu realizacji Uchwały 
w 1961 r. stanowił fakt, że lim itowe kwoty jednostek gospodarki uspołecz
nionej oraz rad narodowych na okres planu 5-letniego były już w tym cza
sie ustalone. Starania służby konserwatorskiej w  1961 r. poszły w  tym kie
runku, ażeby w drodze bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi czyn
nikami terenowymi przekonać potencjalnych inwestorów o korzyściach eko
nomicznych i społecznych, wynikających z wykorzystania Uchwały.

W 1961 roku w czternastu jednostkach terenowej służby konserwatorskiej 
uzyskano użytkowników dla 43 różnych obiektów zabytkowych. Przeważały 
remonty kapitalne. Z uwagi jednak na stosunkowo późne przekazanie kre
dytów w  teren zrealizowano plan 1961 roku w  91 procentach. Realizując 
Uchwałę w  1962 r., do dnia 1 marca szesnastu wojewódzkich i miejskich 
konserwatorów zawarło umowy na dofinansowanie odbudowy lub remontu 
133 obiektów zabytkowych, przy czym dość poważny jest tu udział kwot 
inwestycyjnych. Największą ilość obiektów w  tym zakresie zgłosiły: woj. 
rzeszowskie (26), dalej woj. zielonogórskie (17) i wrocławskie (13). Zasadniczo 
akcją zagospodarowania w  ramach Uchwały 418/60 objęto wszystkie te woje
wództwa, w których problem zabytków nie użytkowanych jest nadal aktualny.

Ogólne nakłady na odbudowę lub remont nowo zagospodarowanych za
bytków, zgłoszonych do dofinansowania w 1962 r., wyniosą około 220 min. 
złotych.

mgr inż. arch. Feliks Kanclerz

Ośrodek Dokumentacji Zabytków, o którego powołaniu donosiliśmy 
w nrze 1 1962 „O.Z.”, przystąpił od stycznia 1962 r. do weryfikacji zabyt
ków architektury i budownictwa, koniecznej dla ustalenia hierarchii po
trzeb konserwatorskich i prowadzenia ogólnej gospodarki obiektami zabyt
kowymi w  Polsce oraz dla ustalenia listy tych obiektów, którymi władze 
konserwatorskie nie będą się zajmować z racji ich minimalnej wartości 
artystycznej, historycznej czy naukowej.

Weryfikacja przebiegać będzie w  dwóch etapach.
Etap I : powołani, w  liczbie 22, rzeczoznawcy weryfikacyjni w porozumie

niu z konserwatorami dokonają podziału zabytków architektury, budownic
twa i ich zespołów na grupy zależnie od ich wartości w  oparciu o dotych
czasowe ewidencje i inne opracowania. Wyniki tego podziału zostaną przed
stawione Radom Konserwatorskim i Wojewódzkim Komisjom d's zagospo
darowania zabytków. Wyniki w eryfikacji I etapu oceni Zespół Konsulta
tywny d/s Weryfikacji, działający w składzie: przewodniczący — doc. dr 
K. Malinowski, sprawozdawcy — mgr M. Charytańska i mgr P. Maliszewski,
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