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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1448/2007, którą złożył Henryk Demps (Polska), w sprawie
zabytkowego mostu w Tczewie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że konserwacja 837-metrowego zabytkowego mostu nad Wisłą 
w Tczewie w północnej części Polski wymaga przeprowadzenia szeregu prac renowacyjnych. 
Ponieważ władzom lokalnym odpowiedzialnym za zarządzanie tym najważniejszym 
zabytkiem europejskiej konstrukcji i sztuki jest coraz trudniej finansować jego konserwację, 
składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w zdobyciu funduszy 
unijnych na ten cel.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję, obywatel Polski mieszkający w Hamburgu (Niemcy), informuje Komisję 
o potrzebie przeprowadzenia prac renowacyjnych na zabytkowym moście nad Wisłą 
w Tczewie. Most wybudowano w połowie XIX w.

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w pozyskaniu funduszy 
unijnych na renowację i konserwację mostu, zważywszy że – zdaniem składającego petycję –
władzom lokalnym jest coraz trudniej finansować działania na rzecz renowacji i konserwacji 
konstrukcji oraz zabezpieczenia jej na przyszłość.

Znaczenie mostu podkreślają historycy. Podczas wystawy, która odbyła się w Newcastle Arts 
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Centre w czerwcu 2008 r., most ten opisano jako główny zabytek konstrukcji technicznej 
o wyjątkowym znaczeniu europejskim i światowym. Na wystawie podkreślono, że jest to 
jedyny tego rodzaju most, o takich wymiarach, który przetrwał z tego ważnego okresu historii 
przemysłowej Europy.

Komisja uznaje znaczenie owego mostu i gratuluje osobom, które podejmują jakże znaczące 
starania na rzecz jego ochrony. Komisja jest także świadoma faktu, iż renowacja 
i konserwacja zabytków takich jak wspomniany most wymagają znacznych inwestycji oraz 
specjalistycznej wiedzy.

Komisja zwraca uwagę na fakt, iż ochrona, konserwacja i renowacja dziedzictwa kulturowego 
leżą w gestii właściwych władz krajowych. Na mocy art. 151 ust. 2 Traktatu ustanawiającego 
WE Wspólnota ma wspierać współpracę w dziedzinie kultury pomiędzy państwami 
członkowskimi na szczeblu europejskim, na przykład poprzez podkreślanie znaczenia 
dziedzictwa kulturowego.

Działania Wspólnoty powinny jednak stanowić uzupełnienie środków podejmowanych na 
szczeblu krajowym, w tym odnośnie do ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
europejskim.

Komisja może wspomagać przedsięwzięcia dotyczące dziedzictwa kulturowego na dwa 
sposoby:

1. W ramach programu „Kultura” na lata 2007-2013: Komisja może zapewniać środki na 
rzecz informowania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego, współpracy w dziedzinie 
kultury, wymiany informacji i badań. Współorganizatorem wystawy, która odbyła się 
w Newcastle na temat mostu w Tczewie, była instytucja finansowana ze środków 
programu – Europa Nostra. Komisja chciałaby zauważyć, że w ramach programu nie 
finansuje konserwacji ani renowacji dziedzictwa kulturowego w poszczególnych 
państwach członkowskich. Działania te leżą w gestii władz krajowych.

2. W ramach polityki spójności na lata 2007-2013: w dniu 6 września 2007 r. Komisja 
Europejska zatwierdziła program rozwoju regionalnego dla województwa 
pomorskiego w Polsce na lata 2007-2013, noszący nazwę „Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego”. Program ten obejmuje wsparcie ze strony Wspólnoty 
dla województwa pomorskiego w ramach celu „konwergencji”. Budżet programu 
wynosi ogółem około 1,3 mld euro, zaś pomoc Wspólnoty w ramach EFRR – 885 mln 
euro. Priorytet 6. programu dotyczy turystyki i dziedzictwa kulturowego: budżet 
wynosi 59 mln euro, z czego kwota 44,2 mln euro stanowi wkład UE. Atrakcyjność 
turystyczna województwa jest kluczem do jego zrównoważonego rozwoju. 
Przedsięwzięcia powinny zmierzać do zapewnienia zróżnicowanej oferty turystycznej 
oraz obejmować infrastrukturę turystyczną i dziedzictwo kulturowe, a także tworzyć 
i wspierać (sieciowe) usługi turystyczne, w tym rozwijać zintegrowany system 
informacji turystycznej. Środki przeznaczone na priorytet programu dotyczący 
transportu (priorytet 4.) wynoszą 271 mln euro (wkład UE – 203,5 mln euro). 
Odnośnie do wspierania infrastruktury transportowej pierwszeństwo nadane jest
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drogowym i kolejowym połączeniom o znaczeniu regionalnym, łączącym region 
z międzynarodową siecią transportową.

W odniesieniu do wsparcia udzielanego na rzecz inwestycji w dziedzinie kultury itp. 
w ramach polityki spójności Komisja chciałaby podkreślić, że zastosowanie ma zasada 
pomocniczości, co oznacza, że inicjatywa w zakresie wyboru przedsięwzięć należy do 
państw członkowskich, a nie do Komisji (za wyjątkiem dużych przedsięwzięć, których 
całkowity koszt przekracza 25 mln euro (w przypadku ochrony środowiska 
naturalnego) lub 50 mln euro (w przypadku innych dziedzin); przedsięwzięcia te 
muszą zostać przyjęte przez Komisję). Organem zarządzającym Programem 
Operacyjnym Województwa Pomorskiego jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Na szczeblu krajowym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zawiera 
jeden priorytet dotyczący kultury i dziedzictwa kulturowego (oś priorytetowa 11.: 
budżet w wysokości 576 mln euro, z czego kwota 490 mln euro stanowi wkład UE). 
Celem osi priorytetowej jest wspieranie przedsięwzięć dotyczących ochrony 
i renowacji zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym zabytków 
widniejących na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez 
prezydenta Polski za Pomniki Historii. Działania, które mają zostać podjęte, związane 
są z renowacją, restaurowaniem, odnową i zabezpieczeniem obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, a także zespołów wraz z ich otoczeniem. Organem zarządzającym 
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W związku z powyższym działania na rzecz renowacji mostu w Tczewie, o które zwraca się 
składający petycję, leżą w gestii państwa członkowskiego.
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