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              Przewodnicząca  Rady Miejskiej 

                                                                                                              w Świebodzicach 

                                Pani Halina Mądra 

 

 Dotyczy: interpelacji z dnia 20.04.2022 r. Pana Radnego Sebastiana Białego w sprawie ruin 

kościoła Św. Anny. 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że: 

1. Gmina Świebodzice nie wykonała zaleceń DWKZ wydanych decyzją z dnia           

09.10.2018 roku, ponieważ w budżecie roku 2019 i kolejnych lat nie było 

wprowadzonego zadania dotyczącego prac konserwatorskich i restauratorskich na tym 

obiekcie. W roku 2020 powołano zespół w sprawie reaktywacji linii kolejowej nr 285 

i Gmina zadeklarowała chęć wzięcia udziału w projekcie, w ramach którego planuje 

wykonać renowację i oświetlenie  ruin kościoła św. Anny. 

2. Gmina nie wystąpiła o wydłużenie ważności pozwolenia, ponieważ stoi na stanowisku, 

że o pozwolenie i pozostałe wymagane uzgodnienia na wykonanie prac wystąpi w 

momencie pozyskania środków na realizację zadania. Przedmiotowa decyzja o 

zgodzie na prowadzenie prac konserwatorskich przed przystąpieniem do tych prac 

obligowała Gminę do pozyskania dodatkowo pozwolenia na prowadzenie badań 

archeologicznych i wykonanie programu tych badań. Uważamy, że przygotowanie 

dokumentacji nie może być zbyt odległe w czasie od prowadzonej inwestycji, gdyż 

dokumentacja wówczas nie oddaje stanu aktualnego. 

3. Ostateczny koszt renowacji będzie znany po wykonaniu dokumentacji i kosztorysu. 

4. Prace zespołu dotyczące uruchomienia trasy turystycznej w oparciu o reaktywowaną 

linię kolejową 285, rozpoczynającą się w Jaworzynie Śląskiej a biegnącą m.in. przez 

Świdnicę Przedmieście, Kraszowice, Walim, Głuszycę, Jedlinę Zdrój, Wałbrzych, 

Świebodzice, Jaworzynę Śląską, rozpoczęły się w połowie 2020 roku.  Ostateczny 

wniosek został złożony 28.02.2022 roku.  W ramach zadania mają zostać wykonane 

w Świebodzicach: gabloty informacyjne, punkt informacji turystycznej, renowacja 

ruin kościoła św. Anny, budowa parkingu przy dworcu PKP, budowa parkingu dla 

rowerów przy murach obronnych. 

 Nakłady na realizację zadania oszacowane zostały na kwotę 725 000,00 zł. Nie znamy jeszcze 

terminu przyznania dotacji, 15 marca projekt został ujęty w Uchwale Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów 

niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na 

obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji. 

 

otrzymują: 

1 x Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach Pani Halina Mądra 

1 x Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach Pan Sebastian Biały 

1 x IT aa 

 

Sprawę prowadzi: 

M. Osiewacz-Drab tel. 74 666 95 30 

 


