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W sprawie poprawy współpracy Miejskiego Konserwatora Zabytków z Ośrodkiem ds. Światowego
Dziedzictwa  działającego  w  ramach  Narodowego  Instytutu  Dziedzictwa  w  celu  ochrony  Hali
Ludowej/Hali Stulecia wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rada Miejska Wrocławia kierując się troską o zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa

Hali  Ludowej/Hali  Stulecia  oraz  jego  otoczenia,  jako  obiektu  wpisanego  na  listę  Światowego

Dziedzictwa  UNESCO,  wzywa  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  do  poprawy  współpracy  z

Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa Narodowego w Instytucie Dziedzictwa Narodowego (NID).

Dotychczasowa współpraca budzi szereg zastrzeżeń oraz wątpliwości związanych z opóźnieniami w

procedurach informowania i konsultowania działań w ramach podjętych działań konserwatorskich,

co  zostało  wyrażone  w  stanowisku  Sekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego z dnia 8 maja 2015 r. 

Na obszary poprawy współpracy wskazuje się sytuacje powstałe podczas budowy parkingu wokół

Hali  Ludowej/Hali  Stulecia.  Poza  licznymi  kontrowersjami  mieszkańców  Wrocławia  dotyczących

braku alternatywy parkingowej, jak i celowego ograniczenie miejsc parkingowych w promieniu 2 km

od  wskazywanego  miejsca,  kontrowersje  budziła  również  współpraca  z   Komitetem  UNESCO  w

sprawie realizacji inwestycji.

W dalszym ciągu brakuje informacji dotyczących działań podjętych w ramach wydania pozwoleń  na

remont i przebudowę dawnego dziennego sanatorium dla dzieci (dawny Hotel „Pod Misiami”), co do

którego wydane została negatywna opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wspomniana  opinia

zawiera  zastrzeżenia  wskazujące  na  prawie  całkowitą  wymianę  substancji  budowlanej  i  nowego

rozwiązania  spełniającego  warunki  spójności  z  formą  i  architekturą  obszaru  Hali  Ludowej/Hali

Stulecia.   Obiekt ten został wpisany do rejestru ewidencji  zabytków i usytuowany jest na terenie

strefy wpisu „Hali Stulecia we Wrocławiu” na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, co wiąże się ze

skrupulatnym przestrzeganiem wytycznych konserwatorskich,  podlegających ocenie  zewnętrznych

ekspertów. 

Niestety,  Instytut  Dziedzictwa  Narodowego  w ramach  wydawanych  opinii  dotyczących  projektu ,

został  włączony  dopiero  na  etapie  starania  się  o  wsparcie  finansowe  ze  środków  Ministerstwa

Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Konieczność  bliższej  współpracy  z  Instytutem  Dziedzictwa

Narodowego potwierdza obecna sytuacja związana z remontem Hali Ludowej/Hali Stulecia, która ma

doprowadzić  do  zwiększenia  pojemności  widowni.  Zwiększenie  miejsc  na  widowni  wyżej



wskazywanego  obiektu  oraz  przebudowa  wewnętrznej  infrastruktury  wymaga  wcześniejszych

konsultacji oraz akceptacji odpowiednich organów nadzorczych. 

W przedstawianym przypadku Narodowy Instytut Dziedzictwa powinien zostać włączony w większym

stopniu i  już na wczesnym etapie planowania zamierzeń polegających na przebudowie widowni i

adaptacji wnętrza hali na potrzeby boiska sportowego.

Mając na uwadze powyżej przytoczone przykłady, Rada Miejska Wrocławia wyraża stanowisko, że w

celu  ochrony  unikatowej  wartości  obiektu  Hali  Ludowej/Hala  Stulecia  konieczna  jest  dobra

współpraca  z  Ośrodkiem  ds.  Światowego  Dziedzictwa  działającego  przy  Narodowym  Instytucie

Dziedzictwa. Podstawą tej współpracy powinno być wczesne informowanie wskazywanego Ośrodka

o zamierzeniach inwestycyjnych jeszcze przed podjęciem prac projektowych. Takie działania ułatwią

prace projektowe i umożliwią wczesną ocenę realności zamierzeń inwestycyjnych, jak i poprawność

działań konserwatorskich. 
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