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Odpowiedź na ustne zapytanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie
przyczyn nie wpisania Drewnianego kościoła p.w. św. Marcina w Sierakowicach do rejestru zabytków.
Drewniany kościół p.w. św. Marcina w Sierakowicach teoretycznie jest wpisany do rejestru zabytków
decyzją z dnia 14.11.2001 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr
PWKZ.5340/7/2001/7607 pod numerem w rejestrze zabytków A-1729. Jednak według mojej
interpretacji po przeniesieniu w nowe miejsce, obiekt ten powinien zostać wykreślony z
dotychczasowej decyzji i otrzymać odrębną decyzję o wpisie do rejestru uwzględniającą nową
lokalizację. Według mnie jego status prawny jest niepewny i nie można go traktować jako obiekt
rejestrowy, skoro znajduje się na zupełnie innej działce niż to jest wymienione w decyzji o wpisie do
rejestru zabytków. Zgłaszałam ten problem do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku, jednak pani inspektor, która w tym czasie zajmowała się wpisami do rejestru zabytków
uznała, że według niej kościół nadal należy traktować jako wpisany do rejestru zabytków na
podstawie starej decyzji, a zmiana lokalizacji kościoła nie ma na to wpływu. W Programie Opieki nad
Zabytkami Powiatu Kartuskiego na lata 2019-2022 pozwoliłam sobie zamieścić swoje zdanie na ten
temat.
Jeśli chodzi o dotację to Powiat Kartuski nigdy nie udzielił dotacji na drewniany kościół. Dotacja w
wysokości 60.000,00 zł przekazana została Parafii p.w. Św. Marcina w Sierakowicach na restaurację
zabytkowego muru wokół kościoła p.w. Św. Marcina (odtworzenie brakującej przynależności zabytku
poprzez naprawę części kamiennej i odbudowę części ceglanej). Mur ten znajduje się na działce,
która jest wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru zabytków.
Jeśli wpłynąłby do nas wniosek o dotację na drewniany kościół w Sierakowicach , zwróciłabym się do
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o zajęcie oficjalnego stanowiska
czy kościół należy traktować jako obiekt wpisany do rejestru zabytków czy nie. Sama nie podjęłabym
decyzji o przyznaniu mu dotacji na prace konserwatorskie.
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