
 

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/276/2021 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gaworzyce na lata 2021-2024 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 87 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opieki nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Gaworzyce na lata 2021-2024, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Edward Białek 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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1. WSTĘP 

CEL OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY 

GAWORZYCE 

  Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Gminnego programu opieki 

nad zabytkami Gminy Gaworzyce na lata 2021 – 2024” jest ukierunkowanie polityki Samorządu, 

służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania 

oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to uzupełniający dokument 

w stosunku do innych aktów planowania gminnego. Zadaniem Programu jest także organizacja 

działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji 

powyższego założenia niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych m.in.  

w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

do których należą: 

− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 

 wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego

 i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

 i równowagi ekologicznej; 

− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

 ich zachowania; 

− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu  kulturowego; 

− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

 społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw  sprzyjających 

 wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

 sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

 związanych z opieką nad zabytkami  
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− zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami  Gminy, w tym 

także rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków  województwa i figurujących 

w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

− wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę  

nad zabytkami 

− uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie 

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

  Ochrona zabytków, dawnych materialnych i niematerialnych dóbr kultury jest 

obowiązkiem konstytucyjnym Państwa. w myśl art. 5 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska (...) 

strzeże dziedzictwa narodowego (...). Istotnym elementem tego dziedzictwa są zabytki, które 

w swych niematerialnych wartościach są dobrem wspólnym. Art. 82 Konstytucji wskazuje,  

iż „obowiązkiem Obywatela (...) jest troska o dobro wspólne”, z kolei art. 6 Konstytucji stanowi, 

że „Rzeczpospolita Polska, stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury 

(…)”. 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U.  z 2021, poz. 710, 954) 

  Obowiązująca ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami wprowadziła pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 3, użyte 

w ustawie określenia oznaczają: 

1)  zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące 

 dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

 minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie  społecznym 

 ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

2)  zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,                 

 o których mowa w pkt. 1; 
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3)  zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych,               

 o których mowa w pkt. 1; 

4)  zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 

 podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 

 złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź 

 ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem; 

5)  instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję 

 kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

 kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

6)  prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie 

 substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz 

 dokumentowanie tych działań; 

7)  prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości 

 artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

 uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych działań; 

8)  roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa 

 budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 

9)  badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii               

 i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów                     

 i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz 

 opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli 

 istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; 

10) badania architektoniczne – działania ingerujące w substancję zabytku, mające 

 na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu 

 budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń; 

11) badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, 

 udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie 

 miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki

 i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych 

 podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 
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13) historyczny zespół budowlany – powiązaną przestrzennie grupę budynków 

 wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane 

 materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 

14) krajobraz kulturowy –  postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 

 przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku 

 działania czynników naturalnych i działalności człowieka;  

15) otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego 

 terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku 

 oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 

 zewnętrznych. 

Zgodnie z art. 89 organami ochrony zabytków są: 

1)  minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

 w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny 

 Konserwator Zabytków; 

2)  wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, 

 wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

  W art. 4 zapisano, iż ochrona zabytków polega w szczególności na 

podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: 

1)  zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

 umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie 

 i utrzymanie; 

2)  zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

 zabytków; 

3)  udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

4)  przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków 

 za granicę; 

5)  kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

6)  uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

 przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 

  Art. 5 wskazuje, iż opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub 

posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 
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1)  naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

2)  prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

 przy zabytku; 

3)  zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym 

 stanie; 

4)  korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

5)  popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla 

 historii i kultury. 

  Ponadto, w art. 6, ustawa definiuje m.in. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 

i opieki nad zabytkami oraz przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. W art. 7 

określa także formy i sposób ochrony zabytków. 

  Ustawa definiuje obowiązki oraz kompetencje samorządu terytorialnego 

w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Szczegółowo określone obowiązki 

samorządu w stosunku do obiektów zabytkowych objętych ochroną, których samorząd 

jest właścicielem lub posiadaczem zawarte są w następujących artykułach: 5, 25, 26, 28, 

30, 31, 36, 71, 72. 

  Na mocy art. 21 ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów 

opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Art. 22 ust. 4 stwierdza, iż 

„Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.”. W ust. 5 tego 

artykułu zapisano, iż w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 

 miasta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   

  Jak wspomniano art. 87 ustawy określa obowiązek samorządu, dotyczący 

sporządzania i uchwalania gminnego programu opieki nad zabytkami: 

-  program winien być opracowany na okres 4 lat, 

-  program służy celom określonym w Ustawie, 

-  program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego 

 Konserwatora Zabytków, 
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-  program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

-  z realizacji programu władze gminy sporządzają co 2 lata sprawozdanie, które 

 przedstawiane jest radzie gminy. 

  Artykuły 18 i 19 nakazują samorządom uwzględnianie ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

  Dodatkowo należy wskazać odniesienia do zakresu ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zawarte w następujących aktach prawnych: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). 

• art. 7 ust. 1 pkt. 9   

„Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

9) kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami.” 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873). 

  Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym musi 

uwzględnić m.in.: wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej (art. 1. ust. 2, pkt 4). Ustawa określa, iż studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno w swej treści zawierać 

następujące elementy: 

-  uwzględnianie stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

 współczesnej (art. 10, ust. 1, pkt 4), 

-  określenie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

 dóbr kultury współczesnej (art. 10, ust. 2, pkt 4). 

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będącym aktem 

prawa miejscowego ustawa nakazuje obecność następujących elementów: 

-  obowiązkowe określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

 kulturowego (art. 15, ust. 2, pkt 3), 
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-  obowiązkowe określenie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 oraz dóbr kultury współczesnej (art. 15, ust. 2, pkt 4), 

-  określa się, w zależności od potrzeb, granice pomników zagłady oraz ich stref 

 ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie 

 działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 

 terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (art. 15, ust. 3, pkt 6). 

  Wymagania koncepcji ochrony zabytków uwzględnia się również na szczeblach 

wojewódzkim i krajowym planowania przestrzennego (art. 39, ust. 3, pkt 2; art. 47,  

ust. 2, pkt 2). Projekt planu wymaga uzgodnienia z właściwym Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

  W myśl tej ustawy jej przepisy nie naruszają przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru 

zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 2. , ust 2 pkt. 3). 

  W art. 5, ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawa stwierdza, iż obiekt budowlany należy 

użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 

środowiska oraz nakazuje projektowanie i budowanie obiektów budowlanych 

i związanych z nim urządzeń zapewniające ochronę obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

  W przypadku pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych 

obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską 

możliwe jest złożenie wniosku do właściwego ministra o zgodę na odstąpienie od 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy 

(art. 9, ust. 3, pkt 4). 

  Wg art. 30 ust. 2 w stosunku do prac budowlanych przy obiektach oraz obszarach 

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

wymagane jest zgłoszenie do właściwego organu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, 

zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do 

zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt. 2, oraz, 

w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, 

uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności 
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uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na 

zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 

dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1: 

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane 

po uprzednim: 

1)  przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

 albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli 

 jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

 środowisko, 

2)  uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, 

 pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, 

3)  wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii –  

w przypadku budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii 

przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy 

naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii 

elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów 

naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 

  Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym  

do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie 

tych robót, wydanego przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

(art. 39, ust. 1). 

  Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków 

może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 

działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków (art. 39, ust. 2). 

  W stosunku do obiektów budowlanych oraz  obszarów  niewpisanych do rejestru 

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-

budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39, ust. 3). 
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  Katalog działań budowlanych, w stosunku do których niewymagane jest 

pozwolenie na budowę, a które podlegają zgłoszeniu organowi budowlanemu określają 

kolejno art. 29, 29a, 30, 31 ustawy Prawo Budowlane. W stosunku do zamierzeń, które 

wymagają jedynie zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy właściwy organ może 

nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego 

obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja 

może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

spowodować m.in. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków. 

  Art. 29 ust. 7 stwierdza, że roboty budowlane, o których mowa w ust. 1–4, 

wykonywane: 

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji 

o pozwoleniu na budowę, 

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia 

– przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy 

dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 2020, 1038, 1243, 1535). 

  Określa ona, iż wśród zadań publicznych znajdą się działania m.in. w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4, ust. 1, pkt 16). 

Regulacje z tym związane zawarte są w art. 19, który określa prawa i obowiązki 

mieszkańców w zakresie realizacji wybranych przez nich działań, zarówno w ramach 

inicjatyw lokalnych, jak i za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Artykuł precyzuje też, iż jednostka 

samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy 

lokalnej z wnioskodawcą. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1973). 

  Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 3 tej ustawy przeznaczenie i sposób 

zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie 

jego walorów krajobrazowych. Dotyczy to także krajobrazu kulturowego. 
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  Art. 101 ust. 1 określa, iż ochrona powierzchni ziemi polega m. in. na zachowaniu 

wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). 

  Jednym z celów ochrony przyrody jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni 

w miastach i wsiach oraz zadrzewień (art. 2, ust. 2, pkt 5). Jako jedną z form ochrony 

przyrody w tym jej immanentnego składnika, jakim jest krajobraz ustawa ta przyjmuje 

w art. 6, ust. 1, pkt 3 park krajobrazowy. Zgodnie z art. 16, ust. 1,: park krajobrazowy 

obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości 

w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zarówno utworzenie parku krajobrazowego, 

jak i nadanie mu statutu należą do prerogatyw sejmiku wojewódzkiego (art. 16, ust. 3, 

ust. 5). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899, 815). 

  W świetle art. 6 pkt 5 jednym z celów publicznych tej ustawy jest opieka nad 

nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Art. 13, ust. 4 jasno określa, że: sprzedaż, zamiana, darowizna 

lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także 

wnoszenie tych nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, 

wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

  Cenę nieruchomości lub jej części (wyznaczonej zgodnie z art. 67) wpisanej do 

rejestru zabytków obniża się o 50% (zgodnie z art. 68 ust. 3). Właściwy organ może, za 

zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę 

bonifikatę. Identyczny zapis stosuje się w przypadku opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków (art. 

73, ust. 4) oraz w przypadku opłaty z tytułu trwałego zarządu (art. 84, ust. 4). 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170, z 2018 r. 2244, z 2019 r. 738, 1020, z 2020 r. 673, 1002, z 2021 r. 401). 

  Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 6 ustawa zwalnia od podatku od nieruchomości: 

grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich 

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
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Ustawa dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. 2020). 

  Według zapisów tej ustawy zarówno państwo (art. 1 ust. 2) jak i organy jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 1 ust. 4) sprawują mecenat nad działalnością kulturalną 

polegający m.in. na wspieraniu i promocji opieki nad zabytkami. 

Do powyższych ustaw należy dołączyć akty prawne, które w całej swojej treści 

odnoszą się do zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Są to: 

-  ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, 1641), 

-  ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479), 

-  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 (Dz. U. z 2020 r., poz. 164, z 2019 r. poz. 2020, z 2018 r. poz. 398), 

-  ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

 zagłady (Dz. U. z 2015 r., poz. 2120). 

  Ostatni element to akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Są to: 

-  Rozporządzenie MKiDN z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 56)

 w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 

 ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

 wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. W oparciu o art. 24 ust. 1 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 rozporządzenie określa sposób prowadzenia powyższych rejestrów i wykazów; 

- Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 

 konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

 zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 

 oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

 zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 

 i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81); 

- Rozporządzenie MKiDN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na 

 prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę 

 Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

 budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2017 r. poz. 

 1674, z 2021 r. poz. 731). 
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3. PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ  

 

  Przywołana na wstępie ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego 

w Polsce i wprowadza w tej materii szereg fundamentalnych definicji i pojęć. W myśl 

ustawy zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  

  Zgodnie z ustawą opiece podlegają – bez względu na stan zachowania – zabytki 

pogrupowane w trzech kategoriach:  

Zabytki nieruchome będące w szczególności: 

o krajobrazami kulturowymi,  

o układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

o dziełami architektury i budownictwa,  

o dziełami budownictwa obronnego, 

o obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakładami przemysłowymi,  

o cmentarzami,  

o parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

o miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji.  

Zabytki ruchome będące w szczególności:  

o dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,  

o kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych 

i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 

o numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, 

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,  
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o wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz 

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, 

charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 

dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,  

o materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479), 

o instrumentami muzycznymi,  

o wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami 

etnograficznymi,  

o przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji. 

Zabytki archeologiczne będące w szczególności:  

• pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,  

• cmentarzyskami,  

• kurhanami,  

• reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  

  Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, 

historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy  

lub jednostki osadniczej.  

 

4. FORMY PRAWNE OCHRONY ZABYTKÓW  

 

 Ustawodawca wyróżnia następujące formy ochrony zabytków:  

• wpis do rejestru zabytków, 

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

• uznanie za pomnik historii,  

• utworzenie parku kulturowego,  

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

 przestrzennego, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

 publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu 
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 na realizację inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii 

 kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

 lotniska użytku publicznego. 

Wpis do rejestru zabytków  

  Podstawą wpisu do rejestru zabytków jest decyzja administracyjna wydana 

przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z wnioskiem o taki wpis może 

występować właściciel zabytku nieruchomego oraz użytkownik wieczysty gruntu,  

na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Również wojewódzki konserwator 

zabytków ma prawo wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie wpisania zabytku 

nieruchomego do rejestru zabytków.  

  Rejestr zabytków prowadzi odpowiedni wojewódzki konserwator zabytków dla 

zabytków znajdujących się na terenie województwa. Do rejestru można wpisać także 

otoczenie oraz nazwę geograficzną, historyczną i tradycyjną zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków może wpisać 

także do rejestru historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny. Sprawy te reguluje 

ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2011 r. 

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56).  

Lista Skarbów Dziedzictwa 

  Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzi minister właściwy do spraw kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego. Na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisuje się zabytek 

ruchomy o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego zaliczany do jednej  

z następujących kategorii: 

1) zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat, wchodzą w skład 

 zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań 

 archeologicznych lub przypadkowych odkryć, 

2) elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju 

 wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej 

 niż 100 lat, 

3) wykonanych ręcznie dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł 
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 malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej 

 niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 150 000 euro oraz nie są własnością ich 

 twórców, 

4) wykonanych ręcznie na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które 

 mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 30 000 euro oraz nie są 

 własnością ich twórców, 

5) mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz rysunków 

 wykonanych ręcznie przy użyciu dowolnej techniki i na dowolnym materiale, 

 które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 15 000 euro oraz nie są 

 własnością ich twórców, 

6) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych 

 plakatów, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 15 000 euro 

 oraz nie są własnością ich twórców, 

7) oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co 

 oryginał, nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat, 

 ich wartość jest wyższa niż 50 000 euro oraz nie są własnością ich twórców, 

8) fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość 

 jest wyższa niż 15 000 euro oraz nie są własnością ich twórców, 

9) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach inkunabułów i manuskryptów 

 oraz map i partytur muzycznych, liczących więcej niż 50 lat, które nie są 

 własnością ich twórców, 

10) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 

 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 50 000 euro, 

11) map drukowanych, które mają więcej niż 200 lat, 

12) środków transportu, które mają więcej niż 75 lat i ich wartość jest wyższa niż 

 50 000 euro, 

13) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1–12, obejmujących zabytki, które 

 mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 50 000 euro 

– na podstawie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego. 
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Pomnik Historii  

  Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnych wartościach 

materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego 

kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się 

cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie 

jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.  

  Na elitarną listę Pomników Historii mogą zostać wpisane obiekty 

architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki 

techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci 

najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. 

Na rok 2020 w całym kraju było 105 miejsc i obiektów uznanych za pomnik historii.  

Park kulturowy  

  Kolejną formą ochrony jest utworzenie parku kulturowego w celu ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów 

z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej 

i osadniczej. Podstawą jego utworzenia jest uchwała rady gminy, którą podejmuje się  

po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

  Relacje pomiędzy ochroną zabytków a planami zagospodarowania 

przestrzennego są regulowane przez artykuły 18, 19 i 20 ustawy z 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przede wszystkim art. 18 wprowadza 

obowiązek uwzględniania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu 

i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 

województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów 

z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  
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  W wymienionych decyzjach, koncepcjach, strategiach, analizach, planach 

i studiach, winno się w szczególności uwzględnić krajowy program ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami, określić rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom 

dla zabytków i zapewnić im ochronę przy realizacji inwestycji oraz przywracania 

zabytków do jak najlepszego stanu oraz ustalić przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami. w przypadku 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, zabytków nieruchomych, 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych, ochrona ich 

musi być bezwarunkowo uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego i pozostałych decyzjach. 

 

5. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

OCHRONY ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

5.1 RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE KRAJOWYM: 

KRAJOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2019-2022 

  Krajowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 został przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 13 sierpnia 2019 roku i jest efektem wykonania upoważnienia ustawowego, 

zawartego w artykułach 84 i 85, ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jest 

programem rozwoju określonym w artykule 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Gminny Program Opieki nad Zabytkami opiera się na założeniach 

programu krajowego, jednak są one dość ogólne w odniesieniu do zabytków z terenu gminy. 

  Cel główny Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 

2019–2022 to Stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami. 

Został on opracowany na bazie wniosków płynących z realizacji i ewaluacji Programu 2014–2017, 

a także zmiany systemu ochrony zabytków wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r.  

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Cel 

główny dzieli się na trzy cele szczegółowe, zawierające kierunki działań. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego 

Kierunek działania 1.1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym 
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1.  Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania dziedzictwem 

kulturowym, w tym pracowników merytorycznych, z uwzględnieniem zagadnień 

planowania przestrzennego i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

2.  Budowanie zasobu wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym, 

regionalnym i centralnym 

3.  Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach 

4.  Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków nagradzający gminy za modelowe 

wdrażanie programów opieki nad zabytkami 

Kierunek działania 1.2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym 

1.  Wspieranie rozwijania kompetencji zawodowych pracowników służb konserwatorskich 

2.  Ewaluacja stosowanych standardów i metod konserwatorskich 

3.  Wsparcie działań dokumentacyjnych zasobu zabytkowego 

4.  Powołanie Centrum Architektury Drewnianej 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami 

Kierunek działania 2.1. Merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami 

1.  Upowszechnianie standardów i metod konserwatorskich dla wybranych zasobów 

zabytkowych (wybór zasobów, wypracowanie zaleceń dla opiekunów zasobu zabytkowego 

dotyczących metod konserwacji, adaptacji, dokumentacji i badań, upowszechnianie przez 

bazę wiedzy). 

Kierunek działania 2.2. Podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego 

1.  Podniesienie bezpieczeństwa zasobów ruchomych przez sprzyjanie intensyfikacji 

współpracy z opiekunami zabytków przez właściwe służby i  instytucje 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego 

Kierunek działania 3.1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i jego 

wartości 
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1.  Kampania społeczno–edukacyjna w mediach, z uwzględnieniem aspektu  profilaktyki  

w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i dostępności zabytków dla osób  

z niepełnosprawnościami 

2.  Tworzenie narzędzi edukacyjnych dla szkół i instytucji kultury, z  uwzględnieniem 

aspektu profilaktyki w dziedzinie ochrony zabytków i opieki  nad zabytkami 

Kierunek działania 3.2. Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami 

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU DO ROKU 2030 

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została przyjęta przez Radę 

Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r. Dokument określa zasady polityki państwa w dziedzinie 

przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. 

  Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju realizuje cele rozwoju kraju 

w odniesieniu do całości przestrzeni polskiej. Biorąc pod uwagę nowy paradygmat polityki 

rozwoju cel strategiczny (ponadczasowy) polityki przestrzennego zagospodarowania kraju można 

określić następująco: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych — 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności 

w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

  Tak sformułowany cel — przy doborze odpowiednich celów cząstkowych oraz 

instrumentów wdrożeniowych — realizowany jest przez wszystkie podmioty publiczne 

wykonujące zadania rozwojowe w zakresie swoich kompetencji na różnych poziomach 

zarządzania, w różnych obszarach tematycznych i w odniesieniu do różnych terytoriów. 

  Drogą do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju jest koncentracja działań podmiotów publicznych w wybranych 

obszarach tematycznych i na wyodrębnionych terytoriach. W odniesieniu do diagnozy sytuacji, 

uwarunkowań oraz trendów rozwojowych sformułowano sześć wzajemnie powiązanych celów 

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030:  

• Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 

w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności; 
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• Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania 

się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów; 

• Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach  przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 

• Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie  i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

• Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne 

i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa; 

• Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

  Koncepcja wskazuje, iż wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie zarządzania 

zasobem krajobrazów kulturowych i przyrodniczych będzie jednocześnie służyło wdrożeniu 

zapisów Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Podstawowymi formami ochrony krajobrazów 

powinny zostać formy dotychczas stosowane: parki krajobrazowe, pomniki historii, parki 

kulturowe oraz — dla obiektów rangi międzynarodowej — wpis na listę dziedzictwa kulturowego 

lub przyrodniczego UNESCO. 

  Stwierdzono, że promocja dziedzictwa kulturowego wpłynęła na wzrost 

rozpoznawalności i atrakcyjność polskiej przestrzeni. Dbałość o spuściznę kultury dawnych 

mieszkańców ziem polskich i wspieranie zachowanych tradycji lokalnych sprzyjają rozwojowi 

turystyki i wspomagają proces identyfikacji tożsamości kulturowej migrantów. Krajobraz ważny 

dla historii kultury jest chroniony na równi z krajobrazami charakterystycznymi dla regionów 

geograficzno- przyrodniczych w zintegrowanej z siecią przyrodniczą rozwiniętej sieci parków 

kulturowych i pomników historii. 

NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004 – 2013 ORAZ 

UZUPEŁNIENIE STRATEGII NA LATA 2004 – 2020  

  Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

zostały zawarte w dokumencie o nazwie Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013 

(przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r.) oraz jego uszczegółowieniu 
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„Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020” (przyjętym w 2005 r.). 

Są to rządowe dokumenty tworzące ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, 

a przede wszystkim dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej państwa, funkcjonującej 

w warunkach rynkowych, w połączeniu z perspektywami kolejnych okresów programowania Unii 

Europejskiej.  

  Głównym celem strategii jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturalnego 

regionów w Polsce.  

  Dokumentem służącym wdrożeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest Narodowy 

Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata 2004-2013”. 

W programie zapisano następujące priorytety i działania:  

➢  Priorytet 1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo 

kulturowe  

  Działania realizowane w ramach niniejszego priorytetu mają na celu materialną poprawę 

stanu zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców, 

turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionów, a także 

wykorzystanie przez nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 

• Działanie 1.1. Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych w sferze 

ochrony zabytków;  

• Działanie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, 

turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne; 

• Działanie 1.3. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości 

poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych.  

➢ Priorytet 2.  Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa 

 kulturowego  

• Działanie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej 

w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego; 

• Działanie 2.2.  Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym 

wwozem, wywozem i przewozem przez granicę.  
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  Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, opracowane 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., zawiera ważny z punktu 

widzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Program Operacyjny „Dziedzictwo 

kulturowe”.  

  Priorytet 1 tego Programu dotyczy rewaloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych. 

Celami tego priorytetu są:  

• poprawa stanu zachowania zabytków,  

• zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym także liczby stanowisk 

archeologicznych),  

• kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele inne niż kulturalne,  

• zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez 

tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych,  

• poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony 

zabytków i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed 

skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę oraz na 

wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego. 

5.2 RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO ROKU 2020 

  Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą 

nr XXXII/932/13 przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 28 lutego 2013 r. Strategia 

wytycza cele i kierunki rozwoju regionu, prezentuje potencjał Dolnego Śląska i określa wspólną 

płaszczyznę działań poszczególnych regionów. 

  Zasadnicze filary, na którym opierać się będzie rozwój Dolnego Śląska, to produkcja oraz 

usługi. Bogactwa naturalne, zasoby wiedzy oraz walory środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, przygraniczne położenie pozwolą na zwiększenie znaczenia Dolnego Śląska jako 

silnego regionu gospodarczego, realizującego model wzrostu złożony z: 
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- „Autostrady Nowej Gospodarki”- obszaru dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na 

najnowocześniejszych technologiach oraz nowoczesnych usługach, skupionych wokół 

istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych (transportowych 

i teleinformatycznych). 

- Obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych.  

  Strategia podkreśla wysoki potencjał turystyczny Dolnego Śląska, o czym decydują 

między innymi: 

-  zróżnicowane walory krajobrazowe, przyrodnicze, w większości objęte ochroną 

 prawną, 

-  walory kulturowe (zwłaszcza zasoby dziedzictwa materialnego).  

  Dokument stwierdza fakt, że województwo dolnośląskie zajmuje pierwszą pozycję 

w Polsce, ponad 83000 obiektów zabytkowych. Najwyższy udział w zasobach krajowych (24%) 

posiadają zespoły rezydencjonalne - zamki i pałace, oraz towarzyszące im zabytkowe założenia 

kształtowanej zieleni - parki i ogrody (12%). 

  Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego określa cztery podstawowe obszary 

integracji: 

1.  Wrocławski Obszar Integracji - Wrocław i otaczający go obszar, posiadający z nim silne 

powiązania funkcjonalne, 

2. Legnicko - Głogowski Obszar Integracji - obszar zagłębia miedziowego oraz jego 

zaplecza (szczególnie istotny z punktu widzenia gminy), 

3. Sudecki Obszar Integracji - południowy obszar województwa, 

4. Zachodni Obszar Integracji - tereny leżące przy zachodniej granicy regionu. 

  Działania związane z ochroną zabytków, wpisują się w cele związane z wieloma 

aspektami działań przewidzianych przez strategię, lecz głównie w działania związane z rozwojem 

turystyki. Turystyka powinna stanowić jeden z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego 

regionu. Materialne i kulturowe atrakcje należy wykorzystać dla rozwinięcia produktów 

turystycznych, zwłaszcza na bazie uzdrowisk oraz ofert adresowanych zarówno do 
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Dolnoślązaków, ale także do osób spoza regionu. Poza aspektami rekreacji i wypoczynku 

turystyka winna być wykorzystana jako instrument procesu edukacyjnego i wychowawczego. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 

  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został przyjęty 

Uchwałą Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r.  

i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448. Dokument ten określa 

cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa, ustala priorytety polityki przestrzennej 

województwa i kierunki polityki przestrzennej dla obszarów problemowych.  

  Jako jeden z celów strategicznych rozwoju przestrzennego województwa dolnośląskiego 

wyznaczono ochronę dziedzictwa kulturowego – udostępnienie dziedzictwa kulturowego 

społeczeństwu i włączenie we współczesne struktury funkcjonalno-przestrzenne. Za konieczne 

uznano utrzymanie odrębności kulturowej i krajobrazowej regionu dolnośląskiego o historycznie 

ukształtowanej, wielonarodowościowej tożsamości, odtworzenie wartości obszarów 

o najcenniejszych walorach krajobrazu historycznego, rehabilitację historycznie ukształtowanych 

kultur narodowych regionu w sferze materialnej i duchowej. 

  W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wskazano następujące cele polityki 

przestrzennej:  

1. tworzenie uwarunkowań przestrzennych sprzyjających utrwaleniu wielokulturowej 

tożsamości historycznej regionu z zachowaniem lokalnych odrębności,  

2. ochrona, rewaloryzacja oraz udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego,  

3. wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego jako ważnego elementu rozwoju 

gospodarczego oraz promocji województwa dolnośląskiego.  

  Ustanowiono zasady realizacji celów polityki przestrzennej systemu ochrony dziedzictwa 

kulturowego, do których zalicza się:  

- kompleksowość działań ochronnych i rewaloryzacyjnych,  

- wprowadzanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego,  

- łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska, 
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- promowanie regionalnych walorów dziedzictwa kulturowego.  

W strefie tej zaplanowano kierunki działań polityki przestrzennej, m.in.:  

1. Wspieranie działań służących poprawie stanu obiektów zabytkowych poprzez:  

2. Zachowanie, ochrona i rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych poprzez:  

3. Ochrona i zachowanie krajobrazu kulturowego o najcenniejszych walorach artystycznych 

i krajobrazowych województwa poprzez ustalenie proponowanych form ochrony:  

4.  Utworzenie parków i rezerwatów kulturowych w celu ochrony, utrzymania 

i wyeksponowania unikatowych walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych, 

historycznych i architektonicznych województwa, 

5.  Zachowanie, ochrona i rewaloryzacja obiektów i zespołów o najwyższej randze  

i szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, 

6.  Ochrona, zachowanie, udostępnianie i zagospodarowanie stanowisk archeologicznych 

o zachowanych formach krajobrazowych w celach  naukowych, dydaktycznych oraz 

turystycznych, 

7.  Tworzenie atrakcyjnych ofert inwestycyjnych o charakterze kulturotwórczym, 

społecznym i gospodarczym, których funkcjonowanie powinno sprzyjać utrzymaniu 

i wspomaganiu zasobów środowiska kulturowego, 

8.  Zagospodarowanie pasma Drogi Śródsudeckiej poprzez wykorzystanie i dostosowanie 

zasobów dziedzictwa kulturowego do funkcji turystyczno-rekreacyjnej, 

9.  Objęcie ochroną sudeckiej zabudowy o cechach regionalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zabudowy powstałej pod wpływem kultury łużyckiej, poprzez opracowanie 

programów ratowania sudeckiego budownictwa regionalnego oraz zagospodarowanie 

obiektów nieposiadających właściciela, 

10. Rewaloryzacja obszarów zabudowy przemysłowej oraz obiektów i urządzeń 

technicznych, 

11. Przy zagospodarowaniu pozostałych obszarów zalecono kontynuowanie tradycji 

architektonicznych regionu w zakresie skali, formy, detalu, materiału nowowznoszonej 

zabudowy oraz wpisanie jej w historycznie ukształtowaną przestrzeń.  
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  Kierunki polityki przestrzennej wyznaczono w ramach strefy gospodarczej, a także 

w strefie rozwoju turystyki i wypoczynku. Jedną ze stref rozwoju turystyki dla funkcji aktywno-

krajoznawczej jest turystyka związana z obiektami i terenami przemysłowymi. Działaniami 

mającymi służyć temu zadaniu są:  

- zwiększenie atrakcyjności obszarów i obiektów przemysłowych i poprzemysłowych 

poprzez umożliwienie wprowadzenia funkcji  turystycznych oraz rewitalizację tych 

obszarów,  

-  ochrona i rewaloryzacja cennych obiektów i obszarów poprzemysłowych. 

 

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2016 – 

2020 

  Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami jest obszernym dokumentem, który 

w sposób wyczerpujący porusza tematykę dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego. Program 

przyjęty został przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXIII/687/16  

w dn. 28czerwca 2016 r.  

  Wizja programu jest następująca: Wielokulturowe dziedzictwo Dolnego Śląska stanowi 

fundament nowoczesnego i otwartego regionu europejskiego wpisuje się w europejską politykę 

kulturalną, jest zgodny z zapisami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE 

2006 C 321/E) i stanowi jeden z ważniejszych czynników rozwojowych. 

  W ramach działań programowych do realizacji wskazano cel strategiczny Zachowanie  

i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla wzmacniania tożsamości 

Dolnego Śląska. Przy jego wyznaczaniu założono, że dziedzictwo kulturowe, będąc przedmiotem 

ochrony jest także zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalanie wspólnej tożsamości oraz 

rozwijanie potencjału społecznego. 

  Cel strategiczny podzielony został na cele operacyjne oraz priorytety, które wpisano  

w następujące pola działania: 

• zasoby dziedzictwa kulturowego; 

• tożsamość i społeczeństwo; 
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• zarządzanie; 

• potencjał ekonomiczny. 

Cel 1.Poprawa skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa materialnego  

i niematerialnego województwa. 

Priorytet 1. Rozpoznanie stanu zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego 

województwa. 

Priorytet 2 Wsparcie finansowe działań związanych z ratowaniem zabytków. 

Cel 2:Wzmocnienie tożsamości Dolnoślązaków, a tym samym ich zaangażowania i akceptacji dla 

działań podejmowanych w celu ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Priorytet 1: Kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez działania edukacyjne i promocyjne. 

Priorytet 2: Wzmocnienie zaangażowania społecznego w zakresie opieki nad zabytkami. 

Cel 3:Efektywne i zintegrowane zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska 

w oparciu o pełną wiedzę i kompetencje wielu podmiotów. 

Priorytet 1:Budowanie i wzmacnianie współpracy podmiotów zaangażowanych w ochronę 

dziedzictwa kulturowego. 

Priorytet 2: Budowa zintegrowanego systemu informacji i monitoringu jako narzędzia 

wspomagania procesu decyzyjnego w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami. 

 

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

  W Programie najważniejszą pozycję wśród turystycznych walorów krajoznawczych 

o charakterze kulturowym zajmują zabytki architektury i budownictwa. Turystyczna waloryzacja 

zabytków wyłoniła listę najcenniejszych obiektów zabytkowych województwa. 

  Warunkiem zainteresowania turystycznego zabytkami archeologicznymi jest ich 

odpowiednie wyeksponowanie w terenie i przystosowanie dla potrzeb zwiedzających. Dotyczy  

to przede wszystkim stanowisk archeologicznych o własnej, czytelnej formie krajobrazowej. 

Analiza grup walorów województwa dolnośląskiego pozwala stwierdzić, że m.in.:  
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-   liczne tereny i obiekty zabytkowe dają możliwość tworzenia i eksploatowania  

szlaków krajoznawczych,  

- istnieje możliwość tworzenia szlaków historycznych, edukacyjnych wykorzystujących 

lokalizację rzadkich miejsc ważniejszych bitew oraz  martyrologii z okresu II wojny 

światowej. 

  Zwiększenie atrakcyjności zabytków ma odbywać się m.in. poprzez ożywienie zabytków 

cyklicznymi imprezami, odpowiednią infrastrukturą i kalendarzem imprez. 

  Mocnymi stronami rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku są wysokie walory kulturowe 

łączące dorobek kultur: polskiej, czeskiej, austriackiej i niemieckiej oraz rozbudowana baza 

turystyczna, zwłaszcza w rejonach górskich i uzdrowiskowych. Program wskazuje także słabe 

strony rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku, do których nalezą m.in.: zły stan zabytków oraz brak 

sprawnego regionalnego i lokalnego systemu informacji turystycznej.  

 

5.3 RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE POWIATU 

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU POLKOWICKIEGO 

  Powiat polkowicki nie posiada uchwalonego powiatowego programu opieki nad 

zabytkami. 

 

5.4 RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE GMINY 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY GAWORZYCE 

  Studium w swojej treści ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i krajobrazu: 

Obiekty i ich zespoły wpisane do rejestru zabytków. 

1. Obiekty i ich zespoły wpisane do rejestru zabytków podlegają rygorom prawnym wynikającym 

z treści odpowiednich aktów prawnych. Przede wszystkim są one objęte ochroną konserwatorską, 
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wynikającą z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 471, z 2021 r. poz. 11, 282, 234, 785, 2320).  

2. W odniesieniu do budynków wpisanych do rejestru zabytków zaleca się: 

1) zachowanie ich historycznej formy architektonicznej oraz substancji budowlanej; 

2) utrzymanie lub rewaloryzację formy otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie  

z historycznym zagospodarowaniem. 

3. W odniesieniu do założeń przestrzennych wpisanych do rejestru zabytków zaleca się: 

1) zachować i konserwować zachowane elementy historycznych układów przestrzennych 

oraz poszczególne elementy tych układów, w szczególności historyczne ogrodzenia, bramy, 

drogi, ścieżki, a także zieleń; 

2) przywracać historyczne założenia przestrzenne w przypadku braku ich zachowania; 

3) zachować historycznie ukształtowane przestrzenie otwarte pomiędzy budynkami, takie 

jak dziedzińce oraz place. 

4. W zasięgu zespołów dworsko/pałacowo-parkowych wpisanych do rejestru zabytków zaleca się: 

1) prowadzić konserwację istniejącej zieleni i przywracać zabytkowe założenia zieleni  

z zachowaniem pierwotnej kompozycji tych założeń, w tym m.in. poprzez odtwarzanie  

i uzupełnianie ubytków tymi samymi gatunkami drzew; zalecane jest stosowanie gatunków 

drzew trwałych i długowiecznych; 

2) zachować oraz konserwować istniejące elementy historycznych układów 

kompozycyjnych i małej architektury, przede wszystkim: ogrodzenia, bramy i furty, ścieżki 

i place, pawilony, fontanny, schody terenowe, tarasy, skarpy czy kaplice; 

3) usuwać nadmiernie rozrośnięty podrost i podszyt; 

4) dążyć do aktywizacji użytkowania zespołów dworskich i folwarcznych; 

5) adaptację i modernizację obiektów budowlanych z zachowaniem ich pierwotnej bryły; 

6) zachowanie całego założenia w rękach jednego właściciela. 

5. W odniesieniu do cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków zaleca się zachować  

i konserwować istniejące elementy historycznych układów przestrzennych oraz ich poszczególne 

elementy takie, jak m.in.: historyczne ogrodzenia, bramy, ścieżki, obiekty sztuki sepulkralnej czy 
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zieleń; zachowane nagrobki należy zabezpieczyć przed dewastacją i pozostawić na miejscu, 

ewentualnie tworzyć dla nich lapidaria lub zachować je w inny sposób. 

6. Ochronie podlegają figurujące w rejestrze zabytków stanowiska archeologiczne – na zasadach 

określonych dla strefy „OW” ochrony archeologicznej oraz z uwzględnieniem następujących 

wymogów: 

1) w otoczeniu stanowisk archeologicznych (grodzisk) zakazuje się lokalizowania obiektów, 

które mogłyby zakłócać ekspozycję grodzisk; 

2) zakazuje się prowadzenia prac ziemnych – poza badaniami archeologicznymi, pracami 

zabezpieczającymi stanowisko i służącymi ich udostępnieniu w celach naukowych, 

edukacyjnych lub innych poznawczych; 

3) zaleca się zachować istniejący układ topograficzny. 

Zabytki nieruchome ujęte w wykazie zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz wpisane do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

1. Zabytki wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków podlegają rygorom prawnym 

wynikającym z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia  

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 3 ustawy  

Prawo budowlane. 

2. W odniesieniu do budynków ujętych w wykazie zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz wpisanych do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

1) zaleca się utrzymać lub odtworzyć ich historyczną formę architektoniczną (wysokość, 

bryłę, kształt, geometrię i pokrycie dachu, kompozycję i wystrój elewacji, formy stolarki 

okiennej i drzwiowej); 

2) zaleca się przy wymianie stolarki okiennej odtwarzać oryginalne/zabytkowe podziały 

słupków i szprosów; 

3) w przypadku zachowanej ozdobnej stolarki okiennej lub drzwiowej zaleca się  

ją zachować lub odtworzyć; 

4) zakazuje się stosowania wewnątrzszybowych imitacji szprosów; 

5) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki stolarki okiennej w obrębie jednego 

budynku; 
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6) zaleca się stosowanie kolorystyki elewacji: białej, pastelowej lub w kolorze naturalnej 

czerwieni (w przypadku wykończenia elewacji cegłą klinkierową lub płytką klinkierową 

imitującą cegłę), monochromatycznej w obrębie jednego budynku; 

7) zaleca się zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji tj. kompozycji osi, kształtu  

i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, architektonicznych detali wystroju 

elewacji, oryginalnych drewnianych ganków i balkonów; 

8) zakazuje się stosowania na elewacjach: paneli, sidingów i nieotynkowanych bali 

drewnianych; 

9) zaleca się unikać umieszczania elementów technicznego wyposażenia budynków  

na fasadach budynku widocznych od strony ulicy (klimatyzatorów, anten satelitarnych, 

przewodów dymowych i wentylacyjnych, reklam, poza szyldami); 

10)zaleca się unikać docieplania budynków od zewnątrz; 

11)nowa zabudowa realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów nie powinna 

naruszać ich zabytkowych walorów, w szczególności poprzez swoją formę, gabaryty  

czy kolorystykę. 

3. W odniesieniu do zespołów obiektów (zespoły dworskie, folwarczne i pałacowe) ujętych  

w wykazie zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wpisanych 

do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków zaleca się: 

1) uwzględniać zapisy wymienione w ust. 2; 

2) zachować i konserwować zachowane elementy historycznych układów przestrzennych 

oraz poszczególne elementy tych układów tj. historyczne ogrodzenia, bramy, drogi, ścieżki, 

a także zieleń; 

3) zachować historycznie ukształtowane przestrzenie otwarte pomiędzy budynkami, takie 

jak dziedzińce oraz place. 

4. W odniesieniu do zabytkowych cmentarzy i miejsc pocmentarnych ujętych w wykazie 

zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wpisanych do ewidencji 

gminnej i wojewódzkiej zabytków zaleca się, aby: 

1) jeżeli są one nadal użytkowane, zachować ich dotychczasową funkcję; 

2) miejsca pocmentarne zachować jako tereny zielone; 

3) zachować i konserwować istniejące elementy historycznych układów przestrzennych oraz  

ich poszczególne elementy takie, jak m.in.: historyczne ogrodzenia, bramy, ścieżki, obiekty sztuki 
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sepulkralnej czy zieleń; zachowane nagrobki należy zabezpieczyć przed dewastacją i pozostawić 

na miejscu, ewentualnie tworzyć dla nich lapidaria lub zachować je w inny sposób. 

5. Ochronie podlegają figurujące w ewidencji zabytków stanowiska archeologiczne – na zasadach 

określonych dla strefy „OW” ochrony archeologicznej. 

Strefy ochrony konserwatorskiej. 

1. Na obszarze gminy Gaworzyce zaleca się wyznaczenie następujących stref ochrony 

konserwatorskiej: 

1) „U” ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi; 

2) „K” ochrony krajobrazu; 

3) „OW” ochrony archeologicznej. 

2. W zasięgu strefy „U” ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi: 

1) zaleca się zachowanie i rewaloryzację historycznego układu przestrzennego, w tym 

układu dróg oraz historycznej nawierzchni; 

2) zaleca się dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej, 

m.in. poprzez: 

a) utrzymanie linii zabudowy wyznaczonej w oparciu o zachowaną zabudowę 

historyczną albo w sposób zgodny z tradycyjnym sposobem zabudowy, 

b) utrzymanie skali zabudowy, wytyczonej wysokością zachowanej zabudowy 

historycznej, 

c) dostosowanie do historycznych zasad zagospodarowania parceli, 

d) realizację formy, geometrii i pokrycia dachów, jak w sąsiednich lub pobliskich 

historycznych budynkach z przełomu XIX i XX oraz początku XX w., 

e) stosowanie historycznych, lokalnych, tradycyjnych materiałów budowlanych oraz 

kolorystyki; w szczególności zakazuje się stosowania paneli, sidingów  

i nieotynkowanych bali drewnianych; 

3) w odniesieniu do nowej zabudowy zaleca się: 

a) gabaryty budynków, jak w sąsiednich lub pobliskich historycznych budynkach  

z przełomu XIX i XX oraz początku XX w., 

b) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 40-45o, 
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c) pokrycie dachu karpiówką ceramiczną lub cementową w kolorze naturalnej 

czerwieni, 

d) stosować materiały nawiązujące do lokalnej tradycji budowlanej, jak: tynk, cegła 

klinkierowa, 

e) nie stosować kolumn, podpór o przekroju koła oraz wieżyczek, baszt w elewacjach; 

w przypadku podparcia dachu ganku, należy zastosować lekką konstrukcję drewnianą, 

f) stosować ogrodzenia ażurowe; unikać ogrodzeń z prefabrykowanych paneli 

betonowych; elementy prefabrykowane powinny być stosowane tylko w postaci 

słupków i podmurówek ogrodzeń; 

4) zaleca się, by wysokość nowo wznoszonych lub modernizowanych budynków  

nie przekraczała 9 m; możliwe jest wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości 

przekraczającej 9 m, jeżeli: 

a) stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego 

obiektu zabytkowego, 

b) są to obiekty sakralne, 

c) są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

dominanty układu zabudowy; 

5) zaleca się uwzględniać zapisy sformułowane dla strefy „K” ochrony krajobrazu. 

3. W zasięgu strefy „K” ochrony krajobrazu zaleca się: 

1) zachowanie formy krajobrazu; 

2) zharmonizowanie nowej zabudowy z historyczną kompozycją przestrzenno-

architektoniczną; w szczególności zachowane powinny być, wynikające z historycznego 

sąsiedztwa: skala, ukształtowanie bryły, poziom posadowienia parteru oraz geometria i 

pokrycie dachu; stosowane materiały powinny nawiązywać do lokalnej tradycji budowlanej; 

3) unikać lokalizacji obiektów o formach i kubaturze obcych w historycznie ukształtowanej 

przestrzeni, a także wolnostojących masztów, wież, tablic i urządzeń reklamowych oraz 

elektrowni wiatrowych; w przypadku konieczności ich lokalizacji w zasięgu strefy 

konserwatorskiej, warto by te obiekty były zharmonizowane z otoczeniem oraz posiadały 

atrakcyjną formę architektoniczną, podkreślającą walory wizualne, funkcjonalne oraz 

kulturowe otaczającej przestrzeni; 
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4) by wysokość nowo wznoszonych lub modernizowanych budynków nie przekraczała 9 m; 

możliwe jest wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 9 m, jeżeli: 

a) stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego 

obiektu zabytkowego, 

b) są to obiekty sakralne, 

c) są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

dominanty układu zabudowy; 

5) chronić ekspozycję sylwet wsi z głównych ciągów komunikacyjnych; dotyczy  

to zwłaszcza wsi Gaworzyce i Kłobuczyn eksponowanych od strony drogi krajowej nr 3, 

sylwety wsi Koźlice eksponowanej od strony drogi powiatowej prowadzącej z Gaworzyc 

oraz sylwety wsi Gostyń eksponowanej od strony drogi powiatowej prowadzącej  

z Gaworzyc; 

6) ograniczać zainwestowanie mogące zakłócać ekspozycję dominant krajobrazu, jakimi są 

wieże kościołów. 

4. W zasięgu strefy „OW” ochrony archeologicznej, roboty budowlane naruszające powierzchnię 

ziemi mogą podlegać ograniczeniom, wynikającym z przepisów o ochronie zabytków, które są 

związane z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. Prowadzone roboty 

budowlane ziemne nie mogą doprowadzić do zniszczenia potencjalnie występujących w strefie 

zabytków archeologicznych. 

5. Proponowane zasięgi stref, o których mowa w ust. 2-4 określono na rysunku Studium  

pt.: „Kierunki rozwoju przestrzennego”. 

Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

1. Dopuszcza się dokonywanie korekt zasięgu stref ochrony konserwatorskiej, jeżeli wynika to ze 

szczegółowych analiz przeprowadzonych w trakcie opracowania planów miejscowych. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

dodatkowych, bardziej szczegółowych zapisów służących ochronie dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego. 

3. Do zabytków nieruchomych umieszczonych w rejestrze zabytków, ujętych w wykazie zabytków 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w gminnej i 
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wojewódzkiej ewidencji zabytków, znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej, oprócz 

ustaleń i zaleceń dla tych obiektów dodatkowo odnoszą się ustalenia i zalecenia dla stref ochrony 

konserwatorskiej. 

 

6. ZASOBY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO GMINY GAWORZYCE 

 

6.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY 

  Gmina Gaworzyce leży w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego,  

w powiecie polkowickim, w odległości 110 km od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. 

Sąsiadującymi większymi miastami w skali regionu są Głogów oraz Lubin. 

  Gmina zajmuje obszar 77 km2, jest najmniejszą gminą w powiecie polkowickim,  

w jej skład wchodzi 13 sołectw. Graniczy z następującymi gminami: 

− od północy z gminą Żukowice, 

− od zachodu z gminą Niegosławice, pow. żagański, woj. lubuskie, 

− od południa z gminą Przemków, 

− od południowego wschodu z gminą Radwanice. 

  Gmina usytuowana jest w pobliżu Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, Głogowskiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Legnicko-

Głogowskiego Okręgu Miedziowego, który jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego  

w Polsce oraz jednym z największym eksploratorów miedzi. Odległość do Huty Miedzi "Głogów" 

wynosi zaledwie 8 km. Nieduża odległość - 22 km, wynosi też do Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Nowa Sól. 

  Gmina Gaworzyce położona jest w zasięgu dwóch jednostek fizyczno–geograficznych  

o silnie odmiennych warunkach naturalnych. Są to mezoregiony: Wzgórza Dalkowskie  

(w makroregionie Wał Trzebnicki), obejmujący północną część gminy (79% pow.) i Równina 

Szprotawska (w makroregionie Nizina Śląsko-Łużycka), obejmujący południową część gminy 

(ok. 30% pow.). Granica między tymi jednostkami przebiega na południe od miejscowości 
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Kłobuczyn i Gaworzyce, wzdłuż linii kolejowej. Równina Szprotawska jest rozległą, w większości 

podmokłą, niziną o niewielkim stopniu pofałdowania, o średniej wysokości około 135 m n.p.m. 

Odznacza się bogatą siecią hydrograficzną, którą tworzy skomplikowany system kanałów 

melioracyjnych. Wzgórza Dalkowskie charakteryzują się licznymi pofałdowaniami. Znajdujący 

się na terenie gminy mikroregion Grzbiet Dalkowski odznacza się wyraźną wyniosłością terenu, 

osiągając w najwyższym punkcie (Dalkowska Góra) 228 m n.p.m. 

  Sieć i jakość dróg na terenie gminy zapewniają sprawność komunikacyjną w ruchu 

wewnętrznym i zewnętrznym. W układzie komunikacyjnym dominuje i jednocześnie dzieli gminę 

na część północną i południową, droga wojewódzka nr 333 relacji Jakuszyce – Świnoujście (8 km 

na terenie gminy). W połowie 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała  

do ruchu kolejny fragment drogi ekspresowej S3, na której odbywa się bardzo intensywny ruch  

o charakterze międzyregionalnym i międzynarodowym, na terenie gminy powstał węzeł 

Gaworzyce. Przez teren gminy przebiega również odcinek 5 km drogi wojewódzkiej 297, relacji 

Kłobuczyn – Nielubia oraz 27 km dróg powiatowych i 77 km dróg gminnych oraz jednotorowa  

i niezelektryfikowana linia kolejowa nr 14 relacji Leszno – Głogów – Żagań, na której odbywa się 

obecnie tylko ruch towarowy. 

  Struktura powierzchni gminy wygląda następująco: największy obszar zajmują użytki 

rolne – 63% powierzchni, następnie lasy i zalesienia – 17% powierzchni, łąki i pastwiska –  

9% powierzchni, 18% powierzchni to pozostałe grunty i nieużytki. 

  Bardzo dobre gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne sprawiają, że silną i wiodącą 

sferą w strukturze gospodarczej gminy jest rolnictwo, które stanowi główne źródło utrzymania 

ludności. Tereny użytkowane rolniczo zajmują 4887 ha, z tego: gleby o wysokiej II – III klasie 

bonitacyjnej występują w północnej i wschodniej części gminy, a w części południowej 

przeważają gleby klasy V i VI, z płatami gleb IV klasy. W strukturze produkcji dominuje kierunek 

roślinny: uprawa zbóż, głównie pszenicy i rzepaku. 

  Zróżnicowane środowisko przyrodniczo-krajobrazowe gminy sprawia, że ponad 60%  

jej powierzchni zostało objęte formami obszarowej ochrony. Na Równinie Szprotawskiej jest to 

Przemkowski Park Krajobrazowy; użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”; obszar sieci 

Natura 2000 PLB020003 „Stawy Przemkowskie. Obszary chronione na Wzgórzach Dalkowskich 

to: obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary” 

oraz obszar sieci Natura 2000 PLH 020088 „Dalkowskie Jary”. Indywidualną ochroną w formie 
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pomników przyrody objęto w gminie 13 drzew w parkach podworskich i w rezerwacie przyrody 

„Dalkowskie Jary”. 

 

 

6.2 RYS HISTORYCZNY GMINY GAWORZYCE 

  Osadnictwo pradziejowe w bezpośredniej okolicy potwierdzają znaleziska luźne:  

z neolitu (toporek i siekierki kamienne), z epoki brązu (naczynia gliniane z cmentarzysk 

ciałopalnych i osad kultury łużyckiej). Dla okresu wczesnośredniowiecznego stwierdzono 

osadnictwo na terenie bagien, na południe od wsi. Z relacji Thietmara z Merseburga wnioskować 

można, że w r. 1015 na Bagnach Przemkowskich oddziały Bolesława Chrobrego rozgromiły 

wojska niemieckie cesarza Henryka II. 

  W dokumentach wieś występuje od r. 1276 - wówczas wymieniony został sołtys.  

W 1291 r. Teodoryk z Gaworzyc był lokatorem i pierwszym wójtem Polkowic. Osada 

prawdopodobnie już około 1230 r. została translokowana na prawo niemieckie (wiadomo  

z dokumentu, że sąsiedni Kłobuczyn był w 1226 r. rozmierzony na flamandzkie łany). Wraz  

z lokacją Gaworzyce otrzymały formę okolnicy: główna droga przelotowa rozgałęzia się na dwa 

ramiona na początku wsi i znów łączy na drugim krańcu. Jeszcze w średniowieczu powstała zwarta 

zabudowa po dwóch stronach ulic (obecne ulice Główna i Kresowa). Z czasem równolegle do nich 

na peryferiach powstały dodatkowe drogi wiejskie (ulice Szkolna i Polna). Najpóźniej w XIV w. 

wybudowany został murowany kościół; wieża pochodzi z początku XVI wieku. W 1340 r. król 

Jan Luksemburski podarował Gaworzyce Głogowowi. W XV i XVI w należały one jednak do dóbr 

książęcych; były wówczas zastawiane. 

  W 1599 r. cesarz Rudolf II sprzedał wieś staroście księstwa żagańskiego Wacławowi von 

Zedlitz z Kromolina, jako dobra dziedziczne. W następnych latach (1604-1607) Gaworzyce 

zapisały się w dziejach Śląska wielkim buntem chłopów przeciw temu potężnemu feudałowi. 

Dopiero po stłumieniu buntu został wzniesiony dwór, a przy nim folwark. Od 1653 r. majątek 

znajdował się w rękach rodu von Loss. Drogą koligacji w końcu XVII w. przeszedł we władanie 

rodu von Tschammer. Wkrótce podzielił się on na dwie kolejne linie, z których gaworzycka 

(Quaritz) posiadała tutejsze dobra do 1945 r. W latach 1715-1721 Tschammerowie powiększyli  

i przebudowali swoją siedzibę.  
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  Pod koniec XVIII w. dla uczczenia twórcy majoratu gaworzyckiego Georga Ernesta 

Augusta, wybudowali klasycystyczne mauzoleum. W ostatnich dwóch stuleciach właściciele 

przebywali rzadko w Gaworzycach; majątkiem zarządzali inspektorzy. W 1685 r. Georg Wenzel 

von Loos uzyskał prawo od odbywania w Gaworzycach trzech jarmarków rocznie na konie i bydło. 

Tu również odbywały się doroczne targi lniane – duże uprawy lnu znajdowały się na południe  

od wsi.  

  W XVIII w. Gaworzyce wymieniane są jako osada targowa (Marktflecken) oraz 

największa wieś w głogowskiem (w 1756 r. - 1171 mieszkańców). W drugiej ćwierci XIX w. 

zniesiono powinności chłopskie. Wieś rozwijała się gospodarczo, m.in. za sprawą kolei 

głogowsko-żagańskiej (od 1846 r.). Po r. 1850 przekroczyła liczbę 2000 mieszkańców. 

Rozbudowa wsi w XIX - pocz. XX w. nadała jej do pewnego stopnia charakter małomiasteczkowy. 

Centrum tworzyła poszerzona główna ulica w środku osiedla. Na przedłużeniu wsi w kierunku 

dworca powstała nowa zabudowa. Miejscowość posiadała rozbudowaną infrastrukturę 

gospodarczą i komunalną 

  Na początku XX w. zaznaczył się spadek ludności. Sprawiła to głównie emigracja  

do uprzemysłowionych ośrodków Niemiec. O ile w 1890 r. w Gaworzycach było 2058 

mieszkańców, w 1910 r. już tylko 1722 (w 1939 r. – tyle samo). W 1937 r. do wsi włączony został 

Mieszków, a nazwa gminy zmieniona została na Oberquell. Mieszkańcy Gaworzyc od połowy 

XVI w. byli w zdecydowanej większości luteranami. Podczas II wojny św. we wsi 

wykorzystywano pracę, przydzielonych gospodarstwom i zakładom, robotników przymusowych  

i jeńców, należących do kilku narodowości. W styczniu 1945 r. mieszkańcy Gaworzyc uszli przed 

frontem w głąb Niemiec. Nieliczni powrócili do polskich już Gaworzyc. W następnych latach 

zostali przymusowo przesiedleni. Niemieccy mieszkańcy Gaworzyc osiedlili się w różnych 

regionach Niemiec; najwięcej zamieszkało ich we Frankonii. 

  Gmina (od 1 stycznia 1955 – gromada) po okresie przynależności do woj. wrocławskiego, 

od 1950 r. znajdowała się w woj. zielonogórskim. Z biegiem lat Gaworzyce stały się ponownie 

ludną i dobrze zagospodarowaną wsią. W dniu 1 stycznia 1973 ponownie utworzona została gmina 

Gaworzyce. Kolejna reforma administracji spowodowała w 1975 r. włączenie gminy  

do województwa legnickiego. Obecnie gmina wchodzi w skład powiatu polkowickiego  

w województwie dolnośląskim. 

 

6.2 ZABYTKI NIERUCHOME I KRAJOBRAZ KULTUROWY GMINY 
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Krajobraz kulturowy Wzgórz Dalkowskich, w zasięgu których leży niemal cała obecna gmina 

Gaworzyce jest zróżnicowany.  Pierwsze pisemne wzmianki o samej wsi Gaworzyce pochodzą  

z XI/XII w. W XIII w. silnie na Dolnym Śląsku rozwinęło się rzemiosło i handel. Wówczas 

wykształciła się także sieć głównych dróg Dolnego Śląska, których przebiegi częściowo 

przetrwały do dziś. W dzisiejszej wsi Gaworzyce lub w jej bliskim sąsiedztwie krzyżowały się 

dwa ważne wówczas szlaki handlowe: ze Szprotawy do Głogowa (w XIII w. droga drugorzędna 

w skali regionu; przebieg tego szlaku przetrwał do dziś) oraz z Wrocławia przez Lubin i Polkowice 

do Kożuchowa (w XIII w. droga główna; przebieg tego szlaku przetrwał do dziś) [Walczak W., 

1970 r.]. Dlatego Gaworzyce były wówczas osadą targową, jedną z najbogatszych w regionie 

głogowskim. Z dostępnych informacji nie wynika, by poza Gaworzycami, na trasie powyższych 

szlaków – w zasięgu obecnej gminy Gaworzyce – rozwinęła się jeszcze jakaś inna osada targowa. 

  Osadnictwo na obszarze gminy Gaworzyce ustabilizowało się ostatecznie w późnym 

średniowieczu – w XIV w. prawdopodobnie powstały dzisiejsze wsie: Dalków (pierwsze 

wzmianki o tej wsi pochodzą z 1305 r.), Kłobuczyn (wspomniany po raz pierwszy w pismach  

z 1342 r.) i Kurów Wielki (wymieniony w rejestrach kościelnych z 1376 r.). Do dziś we wsiach 

Dalków i Kłobuczyn zachowały się pozostałości po ówczesnych osadach (stanowią one zawartość 

zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych). Miejscowość Dalków od końca XIV w. należała 

do książąt cieszyńskich, a od XVI w. była własnością rycerskiego rodu von Glaubitz Ich pierwszą 

siedzibą była wieża mieszkalna w Regowie (część wsi Dalków). 

  Średniowieczny rodowód ma zapewne także wieś Gostyń, niemniej okres powstania wsi 

i jej późniejsze losy nie są dobrze udokumentowane i rozpoznane. Z dostępnych informacji wynika 

jedynie, że od 1383 r. wieś należała do książąt czeskich, a w XVI w. jej właścicielem był  

Adam Kietlicz (książę słowiański). 

  Proces powstawania większości ze wsi gminy Gaworzyce można odczytać w sposobie 

ich zagospodarowania – pomimo następujących z czasem przekształceń, w większości zachowało 

się średniowieczne rozplanowanie, co dotyczy przede wszystkim wsi łańcuchowych i okolnic. 

  Charakterystycznym elementem zagospodarowania tzw. „łańcuchówek” była droga 

prowadząca przez środek wsi, zazwyczaj dnem doliny. Przy drodze znajdowały się zagrody. 

Charakter wsi łańcuchowych zachował się do dziś, z mniejszymi lub liczniejszymi 

przekształceniami, np. w: Koźlicach, Korytowie i w Mieszkowie. 
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  Drugim charakterystycznym typem układu przestrzennego wsi, widocznym do dziś  

np. w Gaworzycach i w Kłobuczynie, jest tzw. okolnica. W tego typu wsiach zagrody sytuowano 

ciasno wokół środkowego placu, który pierwotnie wykorzystywano do gromadzenia – na noc – 

zwierząt gospodarskich. W późniejszych okresach na centralnym placu często zakładano staw lub 

budowano kościół (jak ma to miejsce w ww. wsiach gaworzyckich). 

  Do rejestru zabytków z obszaru gminy Gaworzyce wpisano dotychczas łącznie 35 

obiektów nieruchomych (w tym 4 stanowiska archeologiczne) i 8 obszarów. Część z nich wchodzi 

w skład zespołów: pałacowego w Gaworzycach, pałacowego w Witanowicach i pałacowo-

folwarcznego w Wierzchowicach. Ponadto wpisem do rejestru zabytków objęto 5 grup zabytków 

ruchomych. Spośród zabytkowych obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

najliczniejsze w gminie Gaworzyce są: kościoły (4; 2 w Gaworzycach, po jednym w: Kłobuczynie 

i Kurowie Wielkim), pałace (4; po jednym w: Gaworzycach, Wierzchowicach, Witanowicach  

i w Śremie – przy czym tu pozostała jedynie ruina) i grodziska (4; po 2 stanowiska archeologiczne 

w Dalkowie i w Gostyniu). Mniej licznie (po 2) reprezentowane są: dwory (po jednym  

w: Dalkowie i Mieszkowie), stajnie (po jednej w: Wierzchowicach i Witanowicach) oraz stodoły 

(w Wierzchowicach). Natomiast pojedynczo występują: dawny budynek folwarczny  

(w Gaworzycach), dawna plebania (w Kłobuczynie), budynek mieszkalno-gospodarczy  

(w Wierzchowicach), dawna karczma (w Wierzchowicach), mauzoleum rodziny Tschammer obok 

kościoła parafialnego pw. św. Barbary (w Gaworzycach), młyn (w Wierzchowicach), obora  

(w Witanowicach), dawny spichlerz (w Mieszkowie) i wieża mieszkalna (w Dalkowie/Regowie). 

  Obszary zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków stanowią: parki (5, w tym parki 

występujące w zespołach zabytkowych; po jednym w: Dalkowie, Gaworzycach, Śremie, 

Witanowicach i Wierzchowicach) oraz cmentarze (3; występujące pojedynczo w: Gaworzycach, 

Kłobuczynie i Kurowie Wielkim). 

  Najwięcej nieruchomych obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków znajduje 

się w miejscowości Wierzchowice (8 obiektów, w tym 6 w zespole pałacowo-folwarcznym). 

Mniej licznie zabytki występują w: Gaworzycach (7, w tym 3 obiekty w zespole pałacowym), 

Dalkowie (5), Witanowicach (4), Kłobuczynie (3) oraz w Gostyniu, Kurowie Wielkim, 

Mieszkowie i Śremie (po 2). 

  Z obszaru gminy Gaworzyce ochroną objęto obiekty o istotnych lokalnych walorach 

historycznych, kulturowych i krajobrazowych na podstawie zaktualizowanej gminnej ewidencji 

zabytków. Większość z tych obiektów stanowią domy mieszkalne, licznie reprezentowane są 
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również wszelkiego rodzaju budynki gospodarcze (w tym stodoły, obory, stajnie itd.).. Na uwagę 

zasługują też zabytkowe cmentarze. Są to nekropolie zarówno nieczynne w postaci cmentarzy 

wiejskich, jak i cmentarze komunalne i parafialne, będące w ciągłym użyciu. 

  Spośród najcenniejszych zabytków z terenu gminy należy wymienić następujące obiekty: 

 

 

Zespół pałacowo-parkowy w Gaworzycach 

  Pałac w Gaworzycach jest budowlą wzniesioną na planie czworoboku, z wewnętrznym 

świetlikiem, podpiwniczoną, dwukondygnacyjną, z częściowo użytkowym poddaszem. Nakryty 

dachami dwuspadowymi z lukarnami. Elewacje są tynkowane, artykułowane pilastrami wielkiego 

porządku, na niskim cokole. W elewacjach północnej i południowej znajdują się trójosiowe 

ryzality. W elewacji południowej wejście do pałacu poprzedzone zostało kolumnowym, 

balkonowym portykiem; wejście północne ujęte jest barokowym portalem z pilastrami 

wspierającymi segmentowy naczółek; od wschodu wejście ujęte zostało skromniejszym portykiem 

kolumnowym. Wnętrze pałacu w układzie wielotraktowym; piwnice są sklepione; centralna sień 

oraz sale parteru nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi; w salach piętra znajduje się 

dekoracja sztukatorska sufitów. Zachowana jest ponadto barokowa więźba dachowa. Obecnie  

w pałacu mieści się siedziba Urzędu Gminy. 

  Pałac otoczony jest parkiem, założonym zapewne w miejsce ogrodu ozdobnego w 1. ćw. 

XVIII w., a następnie przekształconym i powiększonym o park krajobrazowy w 3. ćw. XIX wieku. 

Obecny układ kompozycyjny założenia podkreśla oś widokowa z portyku południowego w stronę 

południową, na której usytuowany został basen fontanny. Najcenniejszym okazem drzewostanu 

parkowego jest cypryśnik błotny.  

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gaworzycach 

  Kościół filialny Matki Bożej Różańcowej, pierwotnie ewangelicki, wzniesiony  

na przełomie XVIII i XIX w., następnie powiększony o neogotycką wieżę w 2 połowie XIX w. 

Murowany, salowy, z emporami o elewacjach akcentowanych pilastrami, nakryty dachem 

dwuspadowym z naczółkami. Wieża, oskarpowana na narożach, zwieńczona jest wysokim, 

ostrosłupowym hełmem. 
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Kościół pw. św. Barbary w Gaworzycach 

  Budowla została erygowana w XIV wieku, a na początku XVI wieku dobudowana została 

do niego wieża. Nie wiadomo czy ucierpiał w trakcie walk na początku XVII stulecia, kiedy to 

zbuntowani chłopi sprzeciwili się budowie na gromadzkim pastwisku nowego folwarku. Rebelia 

ta doprowadziła do parokrotnych najazdów, sprowadzonego przez pana wsi wojska. Po odmowie 

stłumienia niepokojów przez głogowian i nieudanym najeździe z końca 1604 roku, ostatecznie  

w 1607 roku wojsko spustoszyło osadę. 

  Kościół jest budowlą jednonawową, wzniesioną na planie prostokąta, z czworobocznym 

prezbiterium od strony wschodniej, przylegającą do niego od północy zakrystią oraz 

czworoboczną wieżą po stronie zachodniej. Zarówno nawa, prezbiterium jak i wieża wzmocnione 

są w narożach przyporami. 

Zespół pałacowo-parkowy w Dalkowie 

  Pałac powstał w 1596 roku dla rodziny von Glaubitz, którzy posiadali go do 1742 roku, 

kiedy to obiekt został zakupiony przez rodzinę von Stosch. Już wtedy był rozbudowany  

o barokowe skrzydło północne. W połowie XIX wieku rezydencja została przebudowana przez 

kolejnego właściciela Ernesta Heimana w stylu klasycystycznym W latach 1907-12 dobudowano 

taras i nowy pawilon. Pałac był już wtedy własnością Richarda von Hindersina. W latach 30-tych 

XIX wieku założono ogród po północno-zachodniej stronie posiadłości, który otoczono murem. 

Ostatnią właścicielką w czasie II wojny światowej była Ilse Munch. Po wojnie, w dobrze 

zachowanym pałacu mieściły się biura PGR-u. 

  Budowla rozplanowana na rzucie litery L, o bryle rozczłonkowanej z dobudowanymi 

skrzydłami, taras i weranda. Dwukondygnacjowa, częściowo podpiwniczona, zbudowana  

z kamienia i cegły, nakryta dachem wielospadowym, ceramicznym z lukarnami. Portal wejściowy 

z szerokim gankiem kamiennym i ażurową kamienną balustradą. Zachowana stolarka drzwiowa  

i okienna. Wnętrza zachowały częściowo dawny wystrój; sień z drewnianą boazerią i kominkiem. 

  W otoczeniu pałacu park krajobrazowy o powierzchni 4,5 ha (na rzucie prostokąta  

z rozległą polaną oraz okazami starodrzewu - dęby, lipy, świerki oraz daglezje), a także 

zabudowania folwarczne: oficyny, stajnie, magazyny, stodoły oraz wozownia. 

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie 
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  Dzisiejsza budowla pochodzi z XVI w. Cały kościół kamienno-ceglany jest budowlą 

jednonawową, posiadającą od południa jedną kaplicę, od płn. zakrystię oraz przedsionek 

wejściowy, od zach. wieżę, a od wsch. – prezbiterium zakończone półkoliście. W kościele znajdują 

się sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Wyposażenie pochodzi z XIX i XX w. 

  Obok kościoła znajduje się cmentarz. Całość okala XVIII-wieczny mur. W jego 

zachodniej części znajduje się brama, u zwieńczenia której w niszy stoi rzeźba św. Jadwigi. Obok 

bramy stoi rzeźba św. Jana Nepomucena. W kościele znajdował się dzwon z około 1300 r. - jeden 

z najstarszych na Śląsku, obecnie eksponowany w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim 

  Pierwotną budowlę wzmiankowano w 1376 r. Obecną, o charakterze gotyckim 

wzniesiono w latach 1495-97. Od ok. połowy XVI w. do 1654 r. kościół znajdował się w rękach 

ewangelików. Założony jest na planie jednonawowym z węższym i niższym prezbiterium oraz  

z wieżą od północy. Od północy w 2 poł. XVI w. dobudowano tzw. kaplicę Dalkowską, która dziś 

pełni rolę kruchty. Kościół zawiera niezwykle bogate wyposażenie, stworzone w głównej mierze 

przez protestantów w XVI i XVII w. Należy do nich nie spotykana w innych świątyniach liczba 

płyt nagrobnych i epitafiów - 44, z czego ponad 30 dotyczy okresu przed 1654 r. Najciekawsze  

z nich znajdują się w Kaplicy Dalkowskiej (m.in. nagrobek Heleny von Lest), a pozostałe  

na ścianach kościoła i na ogrodzeniu. Ponadto we wnętrzu znajdują się elementy luterańskiego 

wystroju świątyni: ambona (1625 r.), chrzcielnica (1607 r.), empory i loże (pocz. XVII w.), a także 

barokowe ołtarze i polichromowany strop z XVIII w. Z epoki średniowiecza pochodzą m.in. freski 

odkryte na ścianie północnej. 

 

  Stan obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Gaworzyce (a wyjątkiem części 

obiektów folwarcznych) jest generalnie zadowalający, choć wiele obiektów wymaga prac 

remontowych. Zabytki będące własnością samorządową oraz parafialny, a także niektóre zabytki 

będące własnością osób prywatnych są w stanie dobrym lub bardzo dobrym. Ze względu  

na problemy finansowe właścicieli prywatnych oraz wykorzystywanie części obiektów niezgodnie 

z przeznaczeniem substancja zabytkowa ulega stopniowej degradacji. Jeśli chodzi o obiekty 

wchodzące w skład zespołów folwarcznych (przede wszystkim budynki gospodarcze, ale również 

mieszkalne) są w złym stanie, niektóre powoli popadają w ruinę. Przywrócenie ich do stanu 

pierwotnego wymagałoby wysokich nakładów finansowych lub też wzniesienia obiektów  

od podstaw, co ze względu na dzisiejsze standardy ich wykorzystywania byłoby nieopłacalne.  
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  W grupie szczególnie zagrożonych zabytków wpisanych do rejestru zabytków, znajdują 

się obiekty na terenie zespołów folwarcznych w Mieszkowie oraz Wierzchowicach oraz otoczenie 

pałacu w Śremie. Co do tych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, trzeba wymienić  

m.in. większą część budynków zespołu w Dalkowie. 

 

 

 

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH – NIERUCHOMYCH - WPISANYCH DO 

REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Dalków 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2829/157/307L z 10.09.1960 

- park, nr rej.: A/2830/565/L z 5.05.1980 

- wieża mieszkalna, XVI, XVIII, nr rej.: A/2847/639/L z 28.02.1983 

Gaworzyce 

- kościół par. pw. św. Barbary, XIV, XVI, nr rej.: A/1542/161 z 15.03.1961 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. MB Różańcowej, XVIII, XIX, nr rej.: A/1548/380 z 

2.04.1963 

- kaplica-mauzoleum, obok kościoła par., ok. 1800, nr rej.: A/1543/642/L z 5.05.1983 

- cmentarz par., nr rej.: A/1549/759/L z 28.12.1987 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2878/162/312/L z 15.03.1961 

- budynki folwarczne, nr rej.: A/2880/676 z 18.12.1963 

- park, nr rej.: A/2879/566/L z 5.05.1980 

Kłobuczyn 
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- zespół kościoła par. pw. św. Jadwigi, XIV, XVI, XVII: 

- kościół, nr rej.: A/2026/169 z 15.03.1961 

- cmentarz, nr rej.: A/2027/760/L z 28.12.1987 

- mur obronny (ogrodzenie), nr rej.: j.w. 

- pałac, XVIII-XIX-XX, nr rej.: A/3513/170 z 15.03.1961 oraz 2088 z 5.05.1971 

Kurów Wielki 

- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV-XIX, nr rej.: A/2188/174 z 15.03.1961 

- cmentarz , nr rej.: A/2189/761/L z 28.12.1987 

Mieszków 

- zespół dworski, k. XVIII-XX, nr rej.: A/3119/701 z 18.12.1963: 

- dwór 

- obora 

Śrem 

- zespół pałacowy, 1820: 

- pałac, nr rej.: A/3343/710/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3344/569/L z 6.05.1980 

Wierzchowice 

- zespół pałacowy i folwarczny, 1 i 2 poł. XIX, XX, nr rej.: A/3411/1065/L z 9.11.1998: 

- pałac 

- oficyna mieszkalna 

- spichrz z młynem 

- wozownia ze stajnią 

- 2 stodoły 
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- park, nr rej.: A/3409/568/L z 5.05.1980 

- karczma, XVIII/XIX, nr rej.: A/3410/712 z 18.12.1963 

Witanowice 

- zespół pałacowy, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3407/711/L z 26.06.1986: 

- pałac 

- obora 

- stajnia 

- park, nr rej.: A/3408/567 z 5.05.1980 

Źródło: Rejestr zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego  

 

Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajduje się na końcu 

opracowania 

 

6.3 ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE 

  Na terenie gminy Gaworzyce istnieje spora ilość zewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych, które zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Związane jest to  

z wielowiekową tradycją osadniczą na tych terenach. Udokumentowano 116 stanowisk 

archeologicznych. Stanowiska występują na czterech obszarach AZP (Archeologicznego Zdjęcia 

Polski): 68-17, 68-18, 69-17, 69-18. Na terenie gminy znajdują się cztery stanowiska wpisane  

do rejestru zabytków. Dla części stanowisk nie określono lokalizacji. 

 

ZESTAWIENIE STANOWISK WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

Dalków stan. 1 Grodzisko K. Łużycka 168/8514/Arch/66 03-03-1966 
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Dalków stan. 2 Grodzisko Wczesne średniowiecze 170/85/KZA-I-

27/66 

03-03-1966 

Gostyń stan.1 Grodzisko Wczesne średniowiecze 167/85/1/Arch/66 03-03-1966 

Gostyń stan. 1 Grodzisko Wczesne średniowiecze 169/85/KZA-I-

26/66 

03-03-1966 

 

  Na obszarze stanowisk znaleziono około 200 obiektów archeologicznych, stref 

obserwacji OW oraz dawnych układów ruralistycznych. Wśród nich najczęściej występują ślady 

osadnictwa (ponad 50% wszystkich znalezisk). Ponadto udokumentowano osady, punkty 

osadnicze, cmentarzyska, grodziska, skarby 

  Początki osadnictwa sięgają pradziejów – osadnictwo rozproszone pojawiło się na tym 

obszarze prawdopodobnie już w epoce kamienia. Ślady osadnictwa z tamtego okresu odnaleziono 

bowiem m.in. w rejonie dzisiejszych miejscowości: Dalków, Gaworzyce, Grabik, Koźlice  

i Mieszków. Początkowo prawdopodobnie były to niewielkie osady rolnicze, założone na 

obszarach o najlepszych wówczas walorach glebowych. Osady te były krótkotrwałe (ze względu 

na brak wiedzy dotyczącej gospodarki rolnej, np.: o płodozmianie, możliwości nawożenia gleb 

itp.). Osady o nieco bardziej „ustabilizowanym” charakterze zaczęły pojawiać się w neolicie. 

Wówczas na obszar całego obecnego Dolnego Śląska przybyła tzw. ludność kultury pucharów 

lejowatych, która prowadziła osiadły tryb życia – oparty przede wszystkim na rolnictwie  

i hodowli. Ślady działalności człowieka (pozostałości po dawnych osadach) z tego okresu odkryto 

m.in. w dzisiejszych Koźlicach, Kłobuczynie i w Śremie.  

  W kolejnych stuleciach przez dzisiejszy obszar gminy Gaworzyce przemieszczały się 

kolejne fale osadników różnych kultur. We wczesnym średniowieczu (trwającym od końca V w. 

do połowy lub końca XI w.) tereny obecnego Dolnego Śląska zamieszkiwało kilka  

(lub kilkanaście) plemion słowiańskich. Jednym z nich byli Dziadoszanie. Z pewnością plemię  

to bytowało w rejonie Dalkowa, Gostynia i Mieszkowa. Uważa się, że Dziadoszanie założyli  

w okolicach tych wsi, tj. na: Kowalowej Górze (położonej na północny zachód od drogi łączącej 

Mieszków i Gostyń), Dalkowskiej Górze (leżącej na zachód od wsi Dalków) i Górze Jajo 

(położonej na południe od drogi łączącej Mieszków i Gostyń) niewielkie grodziska. W przypadku 

Kowalowej Góry podejrzewa się, że mogło to być miejsce kultu. Bardziej prawdopodobne jest 

jednak, że było to grodzisko. Bowiem w trakcie badań archeologicznych odnaleziono  

tu pozostałości: budynków mieszkalnych, jam zasobowych z licznymi naczyniami, dużej ilości 
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broni, licznych przedmiotów codziennego użytku, np. noży żelaznych, nożyc, krzesiw, misek 

żelaznych oraz różne gatunki zwęglonego zboża. Znaleziska te są bogate i dobrze 

udokumentowane, dlatego grodzisko to uznawane jest za jedno z najważniejszych i najpewniej 

datowanych grodzisk plemion słowiańskich [Glogopedia. Grodzisko z okresu plemiennego  

w Gostyniu]. Dość dobrze archeologicznie rozpoznana jest także Dalkowska Góra – wzmianki  

o znaleziskach i odkryciach archeologicznych z tej góry pochodzą już z 1804 r. W trakcie badań 

archeologicznych odnajdywano tu przede wszystkim naczynia gliniane (lub ich fragmenty)  

z okresu średniowiecznego, które świadczą o funkcjonowaniu w tym miejscu grodziska. 

  Uważa się jednak, że osadnictwo na Dalkowskiej Górze i u jej wschodniego wzgórza 

rozwinęło się już co najmniej w epoce brązu. Omawiana góra stała się lokalną atrakcją turystyczną 

pod koniec XVIII w., gdyż w tym okresie dalkowski pastor Blümel założył na niej ogród 

wypoczynkowy. Ogród po śmierci pastora zaniedbano – dziś pozostałością po założeniu 

ogrodowym są jedynie fragmenty kamiennych pomników pamięci, które prawdopodobnie stały 

na terenie ogrodu [Bok A., „O Górze Jajo ...”]. 

  Obecnie pozostałości po grodziskach na Kowalowej Górze i Dalkowskiej Górze są dość 

dobrze widoczne w terenie. Grodziska te objęto wpisem do rejestru zabytków (rozdzielając je  

w obu przypadkach na dwa, zapewne ze względu na oddalenie od siebie poszczególnych  

z odkrytych części każdego z grodzisk). Natomiast resztki grodziska na Górze Jajo, są obecnie 

słabo czytelne w terenie. 

  We wczesnym średniowieczu plemię Dziadoszan prawdopodobnie założyło także osadę 

na terenie bagien rozciągających się na południe od obecnej wsi Gaworzyce. Nie można jednak 

jednoznacznie stwierdzić, że osada ta dała początek obecnej wsi. 

  Istotnym zagrożeniem dla stanowisk i zabytków archeologicznych są wszelkiego rodzaju 

prace ziemne, takie jak: prace inwestycyjne ( budowa domów, dróg, melioracje, wodociągi), 

głęboka orka, eksploatacja żwiru i piasku. Część stanowisk archeologicznych zagrożona jest także 

przez procesy naturalne. W związku z faktem, że każde zniszczenie dawnego grobu, osady czy 

wału grodziska jest nieodwracalne, realizowane na terenie Gminy wszelkie prace inwestycyjne  

w obrębie obszarów chronionych i stref występowania stanowisk archeologicznych uzgadniane 

będą na etapie projektu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, który określi warunki 

realizacji inwestycji. W celu ochrony stanowisk archeologicznych oraz pradziejowych, 

średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych niezbędne jest wypełnianie przez 

inwestorów wymogów konserwatorskich określonych w decyzjach Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  
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  W związku z faktem, że każde zniszczenie dawnego grobu, osady czy wału grodziska jest 

nieodwracalne, realizowane na terenie Gminy wszelkie prace inwestycyjne w obrębie obszarów 

chronionych i stref występowania stanowisk archeologicznych uzgadniane będą na etapie projektu 

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, który określi warunki realizacji inwestycji. W celu 

ochrony stanowisk archeologicznych oraz pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych 

nawarstwień kulturowych niezbędne jest wypełnianie przez inwestorów wymogów 

konserwatorskich określonych w decyzjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Konieczność ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, 

wyznaczonych stref ochrony stanowisk obowiązuje na załącznikach graficznych przy 

sporządzaniu dokumentów planistycznych. 

 

Wykaz stanowisk wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajduje się na końcu 

opracowania 

6.4 ZABYTKI RUCHOME 

  Na mocy art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, 

będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

  Zabytek ruchomy jest wpisywany do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku (art. 10 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wojewódzki konserwator 

zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku 

uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę 

albo wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub 

naukowej. Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub 

wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego (art. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

  Rejestr zabytków ruchomych obejmuje 5 zespołów, w tym : 

• wyposażenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. .Św. Barbary Gaworzycach 

• wyposażenie wnętrza kościoła pomocniczego p.w. MB Różańcowej. 
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• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim 

− wystrój architektoniczny i wyposażenie kościoła , 

− malowidła ścienne oraz ławki w nawie kościoła parafialnego, 

− wyposażenie wnętrza kościoła . 

 

6.5 ELEMENTY DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO 

 

  UNESCO definiuje dziedzictwo niematerialne jako zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę 

i umiejętności, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub 

jednostki. Ten rodzaj dziedzictwa jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i ustawicznie 

odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich środowiskiem, historią i stosunkiem  

do przyrody. Jest to pojęcie trudno definiowalne w stosunku do konkretnych wytworów kultury, 

jednak jego waga dla lokalnej społeczności jest ogromna, gdyż jest ono źródłem poczucia 

tożsamości i kulturowej ciągłości. 

  Dziedzictwo niematerialne obejmuje także przejawy zachowań kulturowych i ich 

wytworów, takie jak: tradycje i przekazy ustne (w tym język jako narzędzie przekazu), spektakle 

i widowiska, zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne, wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz 

związane z nią praktyki, a także rzemiosła. 

  W związku z faktem zachowania wielu układów ruralistycznych te elementy krajobrazu 

kulturowego są cennym przykładem zachowania dziedzictwa niematerialnego. 

 

.7. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

GMINY - ANALIZA SWOT 

  Dla potrzeb lepszej diagnozy stanu istniejącego w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zachowania obiektów zabytkowych oraz w celu sformowania priorytetów działań 

władz samorządowych opracowano analizę SWOT dla Gminy Gaworzyce. Stanowi ona podstawę 

dla celów strategicznych wymienionych w rozdziale 8. 

ANALIZA SWOT 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

• Położenie gminy, sprzyjające 

rozwojowi turystyki 

• Potencjał turystyki jednodniowej 

• Urozmaicona rzeźba krajobrazu 

• Dobra drogowa dostępność 

komunikacyjna w postaci głównych 

szlaków transportowych 

przebiegających przez Gminę (w tym 

drogi ekspresowej S3) 

• Bliskość siedziby powiatu - Głogowa 

• Interesujące obiekty zabytkowe – 

pałace, kościoły, dwory 

• Zachowane elementy krajobrazu 

kulturowego w postaci założeń 

dworsko- parkowych 

• Zachowane obiekty sakralne oraz 

nekropolie 

• Utrzymanie w dobrym stanie 

większości obiektów sakralnych oraz 

obiektów użyteczności publicznej 

• Korzystna lokalizacja wsi Gaworzyce  

w centrum obszaru Gminy, co wiąże się 

z jej dobrą dostępnością 

• Historyczne układy ruralistyczne 

stanowiące element dziedzictwa 

niematerialnego 

• Obecność szlaków turystycznych 

• Odbywające się regularnie imprezy 

kulturalne 

• Często aktualizowana strona 

internetowa gminy, zawierająca 

informacje dotyczące historii oraz 

zabytków regionu 

• Zaktualizowana baza Gminnej 

Ewidencji Zabytków (w tym stanowisk 

archeologicznych) 

 

• Zaniedbania w zakresie stanu technicznego 

części obiektów wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków 

• Niekontrolowane przebudowy i rozbiórki 

obiektów zabytkowych będących  

w posiadaniu osób fizycznych 

• Trudności finansowe właścicieli obiektów 

zabytkowych, w szczególności właścicieli 

obiektów niewpisanych do rejestru 

zabytków województwa dolnośląskiego 

• Postępująca utrata walorów zabytkowych 

części obiektów wpisanych do GEZ 

• Niewielka popularyzacja wiedzy z zakresu 

ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego 

• Brak punktów informacji turystycznej 

• Brak środków na prowadzenie dokładnych 

badań archeologicznych, 

architektonicznych i historycznych 

• Problemy komunikacyjne nasilające się  

w okresie wzmożonego ruchu 

• Intensywny ruch samochodowy związany 

z korytarzem transportowym  

i rozwijającym się osadnictwem 

• Degradacja elementów historycznych 

układów przestrzennych przez lokalizację 

nowej zabudowy 

• Problematyczne sąsiedztwo Legnicko-

Głogowskiego Okręgu Miedziowego 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

• Zwiększenie środków budżetowych 

Gminy na działania związane z ochroną 

zabytków 

• Pozyskiwanie wsparcia finansowego  

z wielu źródeł (w tym unijnych) na prace 

konserwatorskie zabytków 

 

• Dalsza degradacja krajobrazu kulturowego 

poprzez wprowadzanie elementów nowej 

zabudowy nie nawiązujących  

do historycznego charakteru 
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• Dalszy rozwój turystyki jednodniowej 

• Wzrastająca świadomość mieszkańców  

w zakresie poprawy estetyki budynków 

• Wzrost poszanowania dla obiektów 

posiadających walory historyczne 

• Tworzenie nowych projektów i produktów 

turystycznych w oparciu o istniejące 

zasoby 

• Rozwój szlaków turystycznych opartych 

na dziedzictwie kulturowym 

• Rozwój organizacji pozarządowych  

w sferze dziedzictwa kulturowego 

• Tworzenie internetowego systemu 

informacji turystycznej oraz jednolitej 

identyfikacji wizualnej zabytków 

• Komplementarność Programu Gminnego  

z Programem Opieki nad Zabytkami dla 

Województwa Dolnośląskiego 

• Niewłaściwe działanie inwestycyjne lub 

ich brak, przyczyniające się do dalszej 

degradacji obiektów zabytkowych 

• Niewłaściwe stosowanie nowych 

elementów budowlanych i technologii przy 

odnawianiu i remoncie obiektów 

zabytkowych 

• Nieskuteczna egzekucja prawna w zakresie 

samowoli budowlanych oraz dewastacji 

zabytków i środowiska 

• Zwiększony ruch turystyczny powodujący 

degradację substancji zabytkowej 

• Zanieczyszczenie środowiska związane ze 

zwiększoną liczbą pojazdów 

• Zanik tradycji i tożsamości lokalnej, 

związany ze zmianą stylu życia 

• Brak wsparcia władz państwowych  

w wielu aspektach polityki samorządowej, 

w tym brak wsparcia finansowego  

w zakresie obiektów zabytkowych  

niewpisanych do rejestru zabytków 

• Częste zmiany prawne w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie 

innych przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego 

• Niestabilność finansów publicznych  

i przepisów z nimi związanych 

• Akty wandalizmu 

 

8. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE GMINNEGO 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY 

GAWORZYCE 

  Gminny Program Opieki nad Zabytkami formułuje szereg działań samorządu w zakresie 

opieki nad zabytkami z terenu Gminy. Wyznaczone kierunki i zadania uwzględniają specyfikę 

dziejów Gminy i charakter jego dziedzictwa kulturowego, są zgodne z celami wskazanymi 

w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także komplementarne w stosunku  

do pozostałych dokumentów strategicznych, takich jak studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz strategia rozwoju gminy.  

 

PRIORYTET I – DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH WALORÓW 

ZABYTKOWYCH 
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Cel szczegółowy I.1 Bezpośrednie wsparcie dla rewaloryzacji obiektów zabytkowych 

Działania: 

1. Przeznaczanie środków finansowych z budżetu gminy na obiekty zabytkowe

 znajdujące się na terenie Gminy Gaworzyce. 

2. Przeprowadzanie działań rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych i terenów 

 zielonych będących w administracji gminy 

3. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków przy identyfikacji  celów  

Cel szczegółowy I.2 Dbałość o ład przestrzenny i krajobraz kulturowy w Gminie 

Działania: 

1. Ścisłe powiązanie działań przy obiektach zabytkowych z dokumentami planistycznymi  

i strategicznymi gminy 

2. Odpowiednia konserwacja zabytkowej zieleni, stanowiącej krajobraz kulturowy 

3. Bieżąca opieka nad cmentarzami i miejscami pamięci 

4. Rozszerzanie zasobu dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez regularną  aktualizację 

Gminnej Ewidencji Zabytków, inwentaryzację obiektów małej architektury, cmentarzy itp. 

5. Działania związane z zachowaniem stanowisk archeologicznych z terenu  gminy 

ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk o własnej formie  krajobrazowej 

6. Współpraca społeczności lokalnych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów 

wpisanych do GEZ, w tym obiektów małej architektury w celu poprawy estetyki tych 

obiektów.  

 

Cel szczegółowy I.3 Określanie warunków współpracy z właścicielami obiektów 

zabytkowych 

Działania: 

1. Przekazywanie właścicielom, dysponentom i administratorom obiektów zabytkowych 

informacji o możliwościach pozyskiwania dodatkowego wsparcia finansowego  

z  gminy. 

2. Kontynuacja i przestrzeganie regulacji przyznawania środków finansowych  

z budżetu gminy dla właścicieli i dysponentów obiektów zabytkowych określonych  

w  uchwale, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad  zabytkami  

3. Okresowe przeglądy zabezpieczeń obiektów zabytkowych zgodnie z Gminnym 

Programem Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych 
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PRIORYTET II – WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W 

ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU GMINY 

 

Cel szczegółowy II.1 Rozwój produktów turystycznych opartych na walorach dziedzictwa 

kulturowego 

Działania: 

1. Rozwijanie istniejących produktów turystycznych opartych na szlakach turystycznych, 

kulturowych lub ścieżkach edukacyjnych 

2. Tworzenie nowych produktów wykorzystujących istniejące zasoby 

3. Postawienie na innowacyjność projektów w celu pozyskiwania dodatkowych środków 

unijnych 

4. Udostępnianie poszczególnych obiektów zabytkowych osobom  niepełnosprawnym 

5. Współpraca z mediami tradycyjnymi i internetowymi w dziedzinie promocji lokalnych 

zabytków 

 

Cel szczegółowy II.2 Działania rewitalizacyjne na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-

parkowego w Gaworzycach 

Działania: 

1. Prowadzenie najpilniejszych prac remontowych, spowodowanych bieżącym 

użytkowaniem, 

2. Rewaloryzacja starodrzewia wraz z remontem alejek parkowych i małej architektury 

(m.in. fontanny oraz placu zabaw) 

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania rewaloryzacyjne 

Cel szczegółowy II.3 Odpowiednia ekspozycja i promocja najcenniejszych obiektów 

Działania: 

1. Publikowanie folderów, ulotek oraz innych materiałów przybliżających zasoby 

historyczne mieszkańcom i turystom 

2. Atrakcyjne przedstawianie obiektów za pomocą iluminacji, tworzenia punktów 

widokowych, prezentacji multimedialnych i muzycznych 

3. Dbanie o aktualizację strony internetowej gminy wraz z umieszczeniem  informacji  

o zasobie zabytkowym 

4. Aktualizacja i rozwijanie funkcjonalności interaktywnej mapy gminy poprzez 

odpowiednią warstwę systemu informacji przestrzennej z danymi na temat  obiektów 

zabytkowych 

5. Współpraca z mediami tradycyjnymi i internetowymi w dziedzinie promocji  

lokalnych zabytków 
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Cel szczegółowy II.4 Edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa 

kulturowego 

Działania: 

1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych związanych z historią  

i kulturą, placówek muzealnych, lokalnych galerii, bibliotek oraz innych instytucji kultury 

2. Stwarzanie warunków do organizacja spotkań, mających na celu upowszechnienie 

wiedzy na temat  lokalnego dziedzictwa kulturowego 

3. Promocja zabytków zlokalizowanych na terenie gminy poprzez organizację plenerów, 

konkursów poświęconych tematyce zabytków.  

Cel szczegółowy II.5 Pielęgnowanie tradycji regionalnych 

Działania: 

1. Organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę regionalną (w tym mających  

na celu promocję gminy i krzewienie kultury) 

2. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji i promocji 

regionu (w tym wsparcie szeroko pojętych kół zainteresowań, tworzenie miejsc do tego  

typu spotkań) 

3. Promocja, edukacja i popularyzacja wiedzy o tradycjach regionalnych za pośrednictwem 

zbiorów bibliotecznych i Internetu 

 

 

9. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

  Zadania opisane w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gaworzyce 

powinny być realizowane poprzez wspólne działania władz samorządowych, Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, właścicieli oraz zarządców obiektów, parafie, organizacje pozarządowe 

i stowarzyszenia, w ramach posiadanych przez te jednostki kompetencji, praw i obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

  Ze strony Gminy Gaworzyce zadania będą wykonywane bądź wspierane przez gminne 

jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, placówki kultury – np. biblioteka) oraz Urząd 

Gminy w ramach zadań własnych, poprzez istniejące i planowane instrumenty: 

• prawne (np. poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów o wartościach 
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artystycznych i zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, wykonywanie 

decyzji administracyjnych, np. wojewódzkiego konserwatora zabytków),  

• finansowe (np. udzielanie dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i prace 

budowlane przy zabytkach, środki budżetowe na zadania własne z przeznaczeniem  

na remonty i modernizacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków i innych obiektów 

zabytkowych będących własnością Gminy, korzystanie z programów uwzględniających 

dofinansowanie ze środków zagranicznych i krajowych, ulgi finansowe), 

• społeczne (działania stymulujące np. w zakresie edukacji, promocji, informacji, działań 

sprzyjających tworzeniu miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami oraz rozwojem 

turystyki), 

• kontrolne (m.in. monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu 

zachowania dziedzictwa kulturowego – gminnej ewidencji zabytków), 

• koordynacji (m.in. poprzez realizacje projektów i programów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca z gminami sąsiednimi, ośrodkami 

naukowymi i akademickimi, związkami wyznaniowymi). 

 

 

 

10. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

  Na mocy art. 87 ust. 1 i ust. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest sporządzany na okres 4 lat, co 2 lata Wójt (burmistrz, 

prezydent) sporządza sprawozdanie z jego realizacji, które przedstawia Radzie Gminy (Miasta). 

Wskazane jest aby sprawozdania z realizacji Programu były przekazywane do wiadomości 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sprawozdanie powinno określać poziom realizacji 

gminnego programu oraz efektywność wykonania planowanych zadań, w tym np. poziom  

(w procentach bądź liczbach): 

• wydatków budżetu na ochronę i opiekę nad zabytkami, 

• wartość finansową wykonanych/dofinansowanych prac remontowo-konserwatorskich 

przy zabytkach, 

• liczba obiektów poddanych tym pracom,  
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• liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków obszarów, obiektów  

i zespołów zabytkowych, 

• liczba wydanych wydawnictw, imprez związanych z ochroną dziedzictwa  

kulturowego itd.  

 

 

 

11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI  

  Niniejszy rozdział wskazuje możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków 

ze źródeł pozabudżetowych. Należy jednak stwierdzić, iż ważne jest, aby gminy również z własnej 

inicjatywy podjęły próbę wygospodarowania w swoich budżetach środków w rozdziale 92120 - 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami lub bezpośrednio w rozdziałach związanych  

z zadaniami inwestycyjnymi.  

  Jest to o tyle istotne, iż duża część źródeł wewnętrznych wymaga zapewnienia wkładu 

własnego we współfinansowanych przez nie projektach. Regularne zabezpieczanie środków 

z budżetu gminy pozwoli na podjęcie powolnych, ale systematycznych kroków w kierunku 

ratowania kolejnych obiektów dziedzictwa kulturowego. 

  Podstawową zasadę finansowania zadań z zakresu opieki nad zabytkami określa Ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. Zgodnie z zapisami 

zawartymi w rozdziale 7 w/w Ustawy, obowiązek sprawowania opieki nad zabytkami, w tym 

finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 

spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku. 

Dla jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej ww. tytuł prawny do obiektu, opieka nad 

zabytkiem jest jej zadaniem własnym. Kwestię finansowania określa art. 71 pkt. 2 w/w Ustawy. 

Źródła zewnętrznego finansowania można podzielić następująco:  

Źródła krajowe:  

➢ dotacje ministra kultury oraz programy operacyjne Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa 

Narodowego  

➢ promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

➢ dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków  
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➢ dotacje wojewódzkie 

➢ dotacje powiatowe  

➢ dotacje gminne  

➢ inne źródła 

Źródła zagraniczne:  

➢ źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych (wyczerpane)  

➢ źródła pozaunijne - Mechanizm Norweski i Fundusz EOG 

 

 

11.1 ŹRÓDŁA KRAJOWE 

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, 

RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH UDZIELANE PRZEZ MINISTRA 

WŁAŚCIWEGO DS. KULTURY ORAZ PROGRAMY OPERACYJNE MINISTERSTWA 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

  Ogłaszane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programy operacyjne 

stanowią podstawę ubiegania się o środki ministerialne na zadania z zakresu kultury realizowane 

przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie 

artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Programy operacyjne 

określają: cele, zadania, typy projektów, alokację finansową, uprawnionych wnioskodawców, tryb 

naboru i wyboru wniosków, kryteria oceny, zobowiązania wnioskodawców, wskaźniki 

monitoringu. Przy ocenie wniosków branych jest pod uwagę wiele kryteriów, m.in.: wartość 

merytoryczna, zakorzenienie w tradycji, zasadność realizacji projektu, wiarygodność 

organizatora, efektywność wykorzystania środków. Programy są ogłaszane rokrocznie, z reguły 

w kilku priorytetach. 

  Celem Programu „Dziedzictwo kulturowe” jest ochrona polskiego dziedzictwa 

kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja kultury 

ludowej. 

Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z następujących priorytetów: 

a. Ochrona zabytków 

  Strategicznym celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 

realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich 

udostępnianie na cele publiczne. 
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  Kluczowe dla realizacji celów priorytetu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia substancji zabytku. W ramach priorytetu dofinansowania nie mogą zaś 

uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą 

rekonstrukcję. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymywać będą obiekty najbardziej zagrożone 

oraz zabytki najcenniejsze – wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego  

i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznane za Pomniki Historii oraz te, posiadające wyjątkową 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

  Biorąc pod uwagę fakt, że priorytet ma charakter ogólnopolski, szczególny nacisk 

kładziony jest też na projekty uwzględniające rolę zabytków w rozwoju turystyki. Dlatego 

istotnym celem priorytetu jest kierowanie pomocy dla cennych obiektów położonych na terenach 

uboższych gospodarczo i turystycznie, czego efektem będzie zwiększenie dostępności  

do zabytków, podniesienie atrakcyjność regionów i wykorzystanie przez nie potencjału 

związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 

  Mimo że określone regulaminem zasady dopuszczają możliwość całkowitego 

finansowania zadania, to wsparcie takie będzie można otrzymać tylko w szczególnych 

przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową, 

wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub gdy stan zabytku 

wymaga niezwłocznego podjęcia prac. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie 

organizatorów będzie ich doświadczenie, podejmowanie w przeszłości działań zmierzających  

do zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz umiejętność pozyskiwania innych niż ministerialne 

środków na realizację zadania, a także zdolność do maksymalnego wykorzystania w przyszłości 

potencjału dofinansowanej inwestycji. Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach 

priorytetu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów 

zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym 

zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe, zachowując 

status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią 

czasów obecnych i przyszłych. 

  W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 

1. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania; 

2. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat  poprzedzających rok złożenia 

wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym 

przez wojewódzkiego konserwatora zabytków). 
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3. W przypadku zadań określonych w ust. 1 można ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie 

kosztów określonych w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954). 

4. Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków 

europejskich. 

Uprawnieni wnioskodawcy 

1. O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego – 

osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące 

właścicielem lub posiadaczem zabytku  wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek 

w trwałym zarządzie. 

2. W przypadku zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2 regulaminu tego priorytetu  

o dofinansowanie ubiegać mogą się wyłącznie wnioskodawcy, których działalność nie jest 

finansowana ze środków publicznych. 

3. O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą ubiegać się państwowe instytucje 

kultury, publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty,  

o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami. 

Tryb naboru: do 30 listopada br. i 31 marca następnego. Nabory listopadowe zazwyczaj 

wyczerpują alokację na dany rok 

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł. 

2.  W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej 

od minimalnej kwoty wnioskowanej. 

3. Dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami, może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych. 

4. W przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie może być  udzielone w kwocie do 100% 

nakładów koniecznych. 

5. Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych 

zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz  

z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego uzasadnienia zostanie odrzucony jako 

błędny formalnie. 
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Szczegółowe wskazanie nakładów, które mogą być objęte dotacją na prace konserwatorskie 

zawarte są w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

b. Ochrona zabytków archeologicznych 

  Strategicznym celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez 

wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania 

archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie  

i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Cel ten został sformułowany 

w oparciu o fundamentalną dla ochrony dziedzictwa kulturowego zasadę zrównoważonego 

rozwoju, która dopuszcza inwazyjne metody badawcze jedynie w ostateczności, gdy stanowisko 

(zabytek archeologiczny) narażone jest na bezpośrednie zniszczenie spowodowane 

oddziaływaniem przyrodniczym, bądź działaniami człowieka. 

  Stąd zadaniem priorytetu jest wspieranie i promocja badań prowadzonych metodami 

niedestrukcyjnymi, wykorzystującymi techniki tradycyjne oraz nowoczesne osiągnięcia 

techniczne, a także publikacja ich wyników. Nie będą natomiast wspierane projekty, które 

prowadzą do niszczenia stanowisk archeologicznych (np. poprzedzające rekonstrukcje  

na stanowisku archeologicznym). 

  Ze względu na rozległość, różnorodność, a zwłaszcza nieodnawialność zasobów 

tworzących dziedzictwo archeologiczne oraz złożoność procesów związanych z jego badaniem  

i ochroną, kluczowe dla właściwej realizacji celów priorytetu jest nie tylko zachowanie wysokiej 

wartości naukowej i poznawczej prowadzonych działań, lecz również przestrzeganie w trakcie ich 

realizacji określonych norm międzynarodowych, wskazanych w Europejskiej konwencji  

o ochronie dziedzictwa archeologicznego (Konwencja Maltańska) i Międzynarodowej Karcie 

Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS (Karta Lozańska). Zadania 

finansowane z ramach priorytetu powinny być realizowane zgodnie z tymi zasadami. Szczególnie 

istotne jest upowszechnianie wyników badań już zakończonych, które do tej pory nie doczekały 

się opracowania i publikacji, stąd projekty podejmujące takie zagadnienia będą wyżej oceniane.  

  Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem, umożliwiającym skuteczną realizację 

projektów o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach 

priorytetu rozszerzony zostaje zakres finansowania zadań w trybie wieloletnim, a suma 

dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu priorytetu. 

  Wsparcie finansowe udzielane będzie tym projektom, których autorzy, dysponując 

niezbędnym doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i naukowym, gwarantują stabilność 
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działania oraz wysoki poziom kadry odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń 

merytorycznych. 

  Zasadniczym efektem działań finansowanych w ramach priorytetu powinno być 

upowszechnienie w środowisku naukowym i konserwatorskim wyników przeprowadzonych 

dotychczas badań, co pozwoli na wykorzystanie ich do świadomej i zrównoważonej ochrony 

dziedzictwa. Równolegle działania te powinny rozwijać świadomość społeczną, zarówno jeśli 

chodzi o wartość dziedzictwa archeologicznego, jak i potrzebę jego zachowania i ochrony, zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

  W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań, 

służących ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań 

powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie 

Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych; 

2) nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi 

inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt; 

3) opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych 

badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań 

zabytków. 

  W przypadku wyników archeologicznych badań poprzedzających inwestycje, 

dofinansowane mogą być wyłącznie koszty opracowania redakcyjnego i publikacji książkowej 

oraz ewentualnych dodatkowych analiz, które nie zostały wykonane w ramach umowy  

z inwestorem.  

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego: 

1) samorządowe instytucje kultury; 

2) państwowe instytucje kultury; 

3) organizacje pozarządowe; 

4) publiczne uczelnie akademickie; 

5) niepubliczne uczelnie akademickie;  

6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. 
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2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej  

od minimalnej kwoty wnioskowanej. 

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000 zł oraz nie może 

przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku. 

  Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie zadania na okres dwóch kolejnych 

lat. Zadania dwuletnie muszą spełniać następujące warunki: 

1)  wnioskodawca przedstawia w formularzu wniosku odrębne kosztorysy i harmonogramy 

na każdy rok realizacji zadania; 

2)  w każdym roku realizacji zadania obowiązują wymagania odnośnie minimalnej  

i maksymalnej kwoty dofinansowania wnioskowanego na dany rok realizacji, określone  

w § 14 ust. 1 i ust. 3 regulaminu priorytetu; 

3)  w każdym roku realizacji zadania obowiązują wymagania odnośnie procentowego 

udziału dofinansowania ministra w stosunku do rocznego budżetu zadania określone  

w § 14 ust. 3 regulaminu priorytetu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7-9 . 

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, określona zostaje całościowa kwota 

dofinansowania wraz z podziałem na każdy rok realizacji. 

Koszty kwalifikowane: 

1. Honoraria i wynagrodzenia: 

• wykonawców badań, dokumentacji, konserwacji i analiz specjalistycznych,  

• autorów tekstów i opracowań,  

• redaktorów, tłumaczy i recenzentów tekstów do publikacji. 

2. Zakup usług związanych z realizacją zadania: 

• analizy i badania specjalistyczne, np. metalograficzne, dendrologiczne,  

• wykonanie dokumentacji, także w formie cyfrowej (np. modele 3D, skany),  

• konserwacja zabytków ruchomych,  

• wykonanie zdjęć lotniczych,  

• badania nieinwazyjne, np. geomagnetyczne, elektrooporowe 

3. Koszty związane z publikacją, w tym: 

• projekt, skład, łamanie, druk,  

• opracowanie fotografii i ilustracji,  

• tłoczenie płyt,  

• publikacja w Internecie. 
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4. Organizacja realizacji zadania, w tym: 

• wynajęcie sprzętu niezbędnego do wykonania badań,  

• zakup map niezbędnych do realizacji zadania,  

• zakup niezbędnych materiałów biurowych,  

• koszty transportu i wyjazdów w teren (z wyłączeniem noclegów),  

• koordynacja zadania,  

• obsługa finansowo-księgowa (nie dotyczy instytucji kultury oraz uczelni). 

5. Promocja zadania, w tym: ogłoszenia w mediach i Internecie, ulotki i broszury 

 reklamowe, organizacja wystaw, spotkań i konferencji (ale nie udział w  konferencjach 

organizowanych przez inne podmioty). 

Koszty promocji nie powinny przekraczać 10% budżetu zadania. 

d. Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury  

  Celem Programu „Rozwój infrastruktury kultury” jest wsparcie infrastruktury i poprawa 

funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych 

oraz domów kultury. 

  Celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności 

kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych 

podmiotów działających w tym obszarze. 

  Od wielu lat sytuacja podmiotów działających w sferze kultury ukazuje ogromne 

potrzeby wsparcia finansowego, które umożliwi ich modernizację i rozwój, a także zwiększenie 

dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej. Strategicznym celem priorytetu jest zatem 

stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez 

modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów 

działających w tym obszarze. Katalog działań priorytetu, obejmujący prace budowlane, zakup 

wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, czy sporządzanie dokumentacji 

technicznej, daje możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe,  

w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego, 

podmiotów objętych priorytetem. 

  Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury w tym sektorze założenia priorytetu 

dopuszczają finansowanie różnorodnych zadań. Szczególnie istotne są: poprawa stanu 

infrastruktury kultury zwiększająca dostęp do oferty kulturalnej i podnosząca jej atrakcyjność, 

działania przyczyniające się do faktycznego zwiększenia potencjału instytucji kultury, 

dostosowanie do standardów europejskich, wzrost konkurencyjności podmiotu, wzmocnienie 
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działalności o charakterze ponadregionalnym. Konieczne jest także wspieranie zadań  

o charakterze interwencyjnym, likwidujących skutki zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub 

związanych z prowadzeniem wieloletnich inwestycji, wdrażaniem działań zapewniających 

niezbędne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej. 

  Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację 

projektów, o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa i organizacyjna, zostaje 

wprowadzona w ramach priorytetu możliwość finansowania zadań w trybie wieloletnim, a suma 

dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu priorytetu w danym roku 

budżetowym. Wsparcie finansowe kierowane będzie do podmiotów, których zadania powstaną  

w oparciu o stabilne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują 

konsekwentną realizację podjętych działań, a inwestycje wpiszą się w ich kompleksowe plany 

rozwoju. Istotnym kryterium oceny projektów będą zarówno korzyści, wynikające z realizacji 

zadania na tle potrzeb podobnej grupy wnioskodawców, jak i zdolność do prowadzenia działań 

inwestycyjnych oraz dotychczasowa działalność kulturalna w okresie 2 ostatnich lat. 

  Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury, poprzez tworzenie przyjaznej  

i nowoczesnej bazy technicznej, powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności działalności 

instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze. 

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych 

służących prowadzeniu działalności kulturalnej: 

1)  budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń 

budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności  kulturalnej; 

2)  zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup  

instrumentów muzycznych; 

3)  przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji,  

w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania  

na środowisko; 

4)  zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych wraz  

z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, współfinansowanych w ramach programów 

europejskich. 

  O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty  

prawa polskiego: 
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1)  samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem domów kultury, centrów kultury oraz 

ośrodków kultury; 

2)  państwowe instytucje kultury; 

3)  jednostki samorządu terytorialnego – z wyjątkiem sytuacji, gdy występują  

o dofinansowanie jako organy prowadzące domy kultury, centra kultury  

oraz ośrodki kultury; 

4)  organizacje pozarządowe; 

5)  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 

1) 50 000 zł – w przypadku zadań określonych w §1 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 regulaminu 

priorytetu; 

2) 300 000 zł – w przypadku zadań określonych w §1 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 regulaminu 

priorytetu. 

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej  

od minimalnej kwoty wnioskowanej. 

3.Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać: 

1) 75% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego 

dofinansowania nie wyższej niż 3 000 000 zł; 

2) 50% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego 

dofinansowania wyższej niż 3 000 000 zł. 

Koszty kwalifikowane: 

Budowa, roboty budowlane, przebudowa i remont obiektu budowlanego na cele działalności 

kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury – koszty prac wykonywanych w obiektach lub koszty 

adaptacji obiektów, służących poprawie warunków ich funkcjonowania, tj. budowa – wykonanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 

budowlanego;  

• roboty budowlane – prowadzenie prac polegających na budowie, przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
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•  przebudowa (modernizacja) – wykonanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego; 

•  remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym możliwe jest stosowanie 

wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Dopuszcza się prace 

remontowe polegające na bieżącej konserwacji i wykończeniu obiektu (malowanie ścian, 

cyklinowanie podłóg); 

•  urządzenia budowlane – wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu, jak: przyłącza, urządzenia instalacyjne,  

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także place postojowe, ogrodzenia; 

•  przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych prac – 

koszty opracowań/projektów dokumentacji branżowej, w tym także projekty  

aranżacji wnętrz; 

•  nadzór inwestorski/autorski – kontrola obiektów i procesów budowlanych; 

•  koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego; 

•  koszty transportu. 

  Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup instrumentów 

muzycznych – koszty zakupu środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu  

takich jak: 

•  instrumenty i akcesoria muzyczne; 

•  sprzęt komputerowy i oprogramowanie; 

•  urządzenia biurowe; 

•  meble; 

•  systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem; 

•  sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny; 

•  wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, 

piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, 

scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, 

akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-

video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, 

systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, 
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kurtyny, żaluzje, rolety, wyposażenie audio-video, rampy oświetleniowe, zaplecze 

techniczne itp.); 

•  środki transportu służące działalności kulturalnej; 

•  specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do oferty 

kulturalnej; 

• montaż zakupionego sprzętu lub wyposażenia; 

•  transport zakupionego wyposażenia. 

  Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji – koszty 

wykonania projektów architektonicznych, studium wykonalności, analiz oddziaływań  

na środowisko. 

  Budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowlanych, wraz z zakupami 

niezbędnych urządzeń budowlanych, współfinansowanych w ramach programów europejskich – 

współfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektów budowy i przebudowy obiektów 

służących działalności kulturalnej ze środków europejskich, mających podpisane umowy  

na dofinansowanie projektu, które są kosztami objętymi niniejszym programem jak przypadku 

zadań określonych w §1 ust. 1 pkt. 1 regulaminu priorytetu. 

 

PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

  Szczególnym rodzajem ministerialnego programu operacyjnego jest Promesa Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zwiększenie efektywności 

wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury w tym ochrony i zachowania 

dziedzictwa kulturowego. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury wkładu 

własnego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich, w tym 

na zadania z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Uprawnionymi  

do pozyskania dotacji są jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe 

instytucje kultury i filmowe, kościoły lub związki wyznaniowe, archiwa państwowe, organizacje 

pozarządowe ze sfery kultury, organizacje pozarządowe i niepubliczne szkoły artystyczne I i II 

stopnia oraz uczelnie artystyczne. Promesa MKiDN może pokrywać maksymalnie 85 % wkładu 

krajowego (własnego) wnioskodawcy. W szczególnych przypadkach Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego może zadecydować o pokryciu więcej niż 85 % wkładu krajowego lub 

nawet odstąpić od wymogu posiadania tego wkładu. 
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  Warto wspomnieć także o innych programach realizowanych przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, a mianowicie: 

➢ „Zabytek Zadbany” - jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator 

Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy 

Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców 

zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki 

nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania  

i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji 

wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich 

użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. 

  Ocenie Jury konkursowego podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. 

Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji 

zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli 

oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków. 

 

➢ Program Wieloletni KULTURA+ - Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu 

jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach 

wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej 

oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. 

 

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, 

RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH UDZIELANE PRZEZ 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  

1. Cel rozdziału środków: 

Poprawa stanu zachowania zabytków poprzez: 

a) ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego; 

b) konserwację i rewaloryzację zabytków; 

c) udostępnianie zabytków na cele publiczne. 
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2. Rodzaje kwalifikujących się zadań: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekty realizowane bez udziału 

środków europejskich): 

a) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, niewymagające 

 wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

b) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, wymagające  wyłonienia 

wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

c) przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. 

refundacja). 

 

3. Uprawnieni wnioskodawcy: 

a) osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne 

posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego; 

b) z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w pkt 2 lit. c, może wystąpić 

wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych,  

po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

  Wnioskodawcami nie mogą być: państwowe instytucje kultury nadzorowane przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub współprowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego i Ministra Edukacji Narodowej, państwowe szkoły i uczelnie wyższe, a także 

podmioty określone w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami. 

4. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania: 

a) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych może 

obejmować nakłady konieczne na prace lub roboty określone w art. 77 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 710, 954); 

b) dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych; 

c) dofinansowanie w wysokości do 100 % może być udzielone jedynie w przypadkach gdy: 
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➢ zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo 

wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót, 

➢ stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót. 

  Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest 

zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku. Uzasadnienie winno być poparte dokumentem 

potwierdzającym spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek o których mowa w art. 78 ust.. 2 i 3 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (np. kserem karty białej, szczegółowy opis 

stanu zachowania obiektu sporządzony przez autora programu prac konserwatorskich, ekspertyza 

techniczna itp.). 

 

DOTACJE WOJEWÓDZKIE 

  Proces dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru, odbywa się zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami oraz na podstawie odpowiedniej uchwały Sejmiku Województwa 

w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa. 

DOTACJE POWIATOWE  

  W myśl art. 81. ust. 1. i 2. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu, na zasadach określonych 

w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być 

udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  

  Art. 82. 1. Precyzuje, iż łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonych przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków 

bądź organ stanowiący gminy lub powiatu nie może przekraczać wysokości 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 74 – Poz. 9



 
str. 74 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY GAWORZYCE NA LATA 2021-2024 

 

DOTACJE GMINNE 

  Zgodnie z art. 81 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie 

z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 

finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach jest 

również obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dla jednostki 

samorządu terytorialnego, posiadającej tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest 

ponadto jej zadaniem własnym. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa odpowiednia 

uchwała, podjęta przez Radę Miasta lub Gminy. 

 

 

11.2 ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020  

  Na moment opracowywania niniejszego dokumentu nie są jeszcze znane dokładne 

szczegóły alokacji środków finansowych w ramach PROW i RPO w nowej perspektywie 

finansowania. W celu pozyskania środków z tych źródeł, należy dotrzeć do odpowiednich 

dokumentów programowych. 

 

11.3 ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE POZAUNIJNE 

MECHANIZM NORWESKI 

a. 2.4.1 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

Cele i obszary wsparcia 

  Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla 

przyszłych pokoleń. Program przyczyni się do osiągnięcia tego celu poprzez wsparcie 

nakierowane na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa 

kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentowania historii kultury poprzez 

digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym 

potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny. 
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  Inwestycje w kulturę i dziedzictwo kulturowe stanowią czynnik rozwoju miast  

i regionów, przyczyniając się do wzrostu ich atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej.  

Aż 70% światowej turystyki stanowi turystyka kulturowa, inwestycje w kulturę stymulują również 

rozwój sektora usług (w tym przemysłów kultury i kreatywnych) i nowych miejsc pracy. Polska 

kultura przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie stając 

się rozpoznawalną marką. Jednocześnie wpływa pozytywnie na rozwój współpracy 

międzynarodowej i tworzenie wspólnej europejskiej tożsamości. Ze względu na swój potencjał 

dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem ochrony i finansowego wsparcia. 

  W ramach programu współfinansowane będą następujące typy działań: 

•  rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych 

obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić 

integralną część projektu), 

•  budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia może 

stanowić integralną część projektu), 

•  konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów 

piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych, 

•  rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja  zabytków 

ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów  

i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych  

instytucji kultury. 

  5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji 

historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. W programie będą realizowane 

projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. 

Nabór wniosków 

  Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu. W przypadku 

niewykorzystania wszystkich środków w ramach pierwszego naboru, operator uruchomi drugi 

nabór wniosków. 

Uprawnieni beneficjenci 

• państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe, 

• publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, 

• archiwa państwowe, 
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• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

• kościoły i związki wyznaniowe, 

• organizacje pozarządowe ze sfery kultury. 

Wartość i poziom dofinansowania projektu 

  Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosić będzie 1 000 000 euro 

(maksymalna nie została określona). 

Poziom dofinansowania projektu wynosi do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych. 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców 

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

  W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego największe znaczenie ma oś priorytetowa 

VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach której wskazano 

Priorytet inwestycyjny 6 C – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego. 

  Priorytet zakłada lepszą dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 

wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności 

gospodarki. Rezultatem interwencji będzie poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze 

skutkująca wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych, jako ważnych 

elementów poprawy konkurencyjności gospodarki. 

  W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte będą kompleksowe zadania 

związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim 

i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście 

obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Przewiduje się również realizację 

projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa 

kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, pełniących 

rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wspierane będą 

również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. 
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  Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące infrastruktury małej skali, dla których 

maksymalna wartość wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych; w przypadku projektów 

dotyczących dziedzictwa kulturowego znajdujących się na liście UNESCO próg ten wynosi  

10 mln euro. 

  Beneficjentami w ramach priorytetu inwestycyjnego będą instytucje kultury, archiwa 

państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone 

i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kościoły i związki 

wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie 

wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO. Wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa 

projektowe zawiązane przez uprawnionych beneficjentów 

  Grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy wspieranej infrastruktury,  

tj. mieszkańcy całej Polski oraz turyści (również zagraniczni). Infrastruktura ta zlokalizowana jest 

głównie na terenie miast wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie) oraz 

w mniejszym stopniu w miastach regionalnych i subregionalnych. 

 

11.3 ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE POZAUNIJNE 

MECHANIZM NORWESKI I MECHANIZM FINANSOWY EOG 

  Środki nowej perspektywy Mechanizmu zostały uruchomione w drugiej połowie  

2011 roku. Dofinansowanie może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych w zależności  

od rodzaju beneficjenta. Wzorem poprzedniej perspektywy będzie można ubiegać się o środki 

w ramach priorytetu poświęconego ochronie kulturowego dziedzictwa europejskiego, 

a w szczególności na projekty dotyczące:  

➢ rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne 

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie 

realizowane w ramach przyjętych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej,  

➢ rewitalizacji historycznych obszarów miejskich,  

➢ rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne 

zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych,  

➢ rewitalizacji  obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele 

kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności,  

➢ renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci i martyrologii,  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 78 – Poz. 9



 
str. 78 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY GAWORZYCE NA LATA 2021-2024 

 

➢ budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim 

znaczeniu,  

➢ budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach 

o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury,  

➢ kompleksowych programów konserwacji i digitalizacji zabytków ruchomych oraz 

zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych i archiwaliów istotnych dla 

europejskiego dziedzictwa kulturowego,  

➢ tworzenia systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz 

zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.  

Uwaga! Wskazane powyżej możliwości wsparcia finansowego mają charakter informacyjny.  

W celu znalezienia dokładnych szczegółów oraz odpowiedniej formy dofinansowania  

na określone zadania należy dotrzeć do dokumentów programowych oraz kryteriów przyznawania 

dotacji, ponieważ co roku mogą one ulegać zmianom.  

 

12. MISJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA 

GMINY GAWORZYCE 

 

  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gaworzyce jest dokumentem 

długofalowym, zapisy w nim zawarte powinny być brane pod uwagę we wszelkich działaniach 

związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. Konsekwentna realizacja 

założeń Programu przyczyni się do poprawy jakości środowiska kulturowego, wzrostu nakładów 

finansowych na inwestycje związane z obiektami zabytkowymi (zarówno w przypadku osób 

prywatnych, administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych), szerszej promocji gminy  

i przyciągnięcia turystów, a także do wzrostu świadomości regionalnej mieszkańców  

i poprawy ich sytuacji materialnej. 

  W sporządzanych co cztery lata aktualizacjach Programu powinny znajdować się 

odniesienia do uaktualnionych zapisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, zawartych 

w innych dokumentach strategicznych gminy, zwrócić też należy uwagę na wyszczególnienie 

obowiązujących w danym momencie aktów prawnych. 

  Gminny Program Opieki nad Zabytkami kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie 

istniejących źródeł finansowania inwestycji związanych z opieką nad zabytkami, intensywne 
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działania w obszarach najbardziej atrakcyjnych historycznie, promocję dziedzictwa kulturowego 

oraz wypracowanie odpowiednich schematów współpracy administracji samorządowej 

z właścicielami obiektów zabytkowych. 

  Biorąc pod uwagę korzystne położenie gminy Gaworzyce oraz sporą ilość obiektów 

posiadających wartości zabytkowe Gminny Program Opieki nad Zabytkami stanowić będzie 

pomocne narzędzie w ukierunkowaniu polityki gminnej w zakresie rozwoju turystyki, promocji 

i ochrony dziedzictwa kulturowego, prowadzone w sposób uporządkowany i długoterminowy. 

Wszystkie te elementy przyczynią się do postrzegania gminy Gaworzyce, jako przyjaznej turystom 

i inwestorom, dumnej ze swoich walorów zabytkowych oraz dbającej o własne dziedzictwo 

kulturowe i historyczne. 
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