
Informacja o działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Opolu 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu znajduje się na szóstym 

piętrze budynku przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu. Ten budynek należy do 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest otwarty od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:30 do 15:30.

Na czele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

stoi Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Elżbieta Molak. Wykonuje ona w imieniu wojewody 

zadania służące ochronie zabytków. Pomaga jej grupa 

pracowników.



Czym zajmuje się Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków? 

Jednym z podstawowych zadań Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków jest troska o zabytki i ich ochrona przed zniszczeniem. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ocenia prace prowadzone przy 

zabytkach i określa działania potrzebne do ich ocalenia przed zniszczeniem.



Prowadzi spisy zabytków i gromadzi informacje o ich historii. 



Aby zabytki mogły być utrzymane w jak najlepszym stanie, Opolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków wydaje pisma – zgody i opinie. Kontroluje zabytki 

i sprawdza, czy wykonywane prace są zgodne z wydanymi pozwoleniami. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pomaga finansowo w pracach 

zabezpieczających zabytki przed zniszczeniem.



 

Dostępność architektoniczna



Budynek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest przystosowany do 

obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest 

w ścisłym centrum Opola, 

otoczony ulicami: 

Piastowską, Norberta 

Barlickiego i Ostrówek.



Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków można dojechać samodzielnie 

lub środkami komunikacji publicznej.

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej w zakładce: 

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami/ Deklaracja dostępności 

Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków

Aby załatwić sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą: 

1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków W Opolu, ul. Piastowska 14,45-082 Opole,

2. wysłać e-mail na adres: biuro@wuozopole.pl, 

3. skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej na 

numer: 7745 24 433, 

4. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy po 

wcześniejszym umówieniu się. 



W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo 

do skorzystania z usług tłumacza PJM.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: 

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami/ Informacja dla osób 

niesłyszących lub słabo słyszących
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