UCHWAŁA NR VII/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2500) w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245) Rada Miejska w Głogówku po zasięgnięciu opinii Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Głogówek na lata 2019 – 2023 r.”
zaopiniowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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1.

WSTĘP

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Głogówek na lata 2019–2023 (GPONZ) stanowi
kontynuację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głogówek na lata 2014-2017, który
został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XLVII/346/2014 z dnia 30 października 2014 r.
ogłoszony pod poz. 2645 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 24 listopada 2014 r.
Niniejszy Program został opracowany na okres kolejnych czterech lat, po zaopiniowaniu przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku jako
element polityki gminy w obszarze dziedzictwa kulturowego. Jest on dokumentem w całości
dedykowanym ochronie i opiece nad zabytkami. Jego zadaniem jest określenie strategii i stworzenie ram
dla realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które będą realizowane w latach 20192023. Część tych rozwiązań będzie wymagała kontynuacji w kolejnej perspektywie.
Program zawiera szczegółową prezentację zasobu zabytków wpisanych do rejestru zabytków
z terenu gminy Głogówek, przedstawia również diagnozę stanu ich zachowania oraz zaobserwowane
tendencje i kierunki postępujących w tym zakresie zmian. Omawia też rodzaje i skalę istniejących
i przewidywanych zagrożeń. Program zawiera również charakterystykę dokumentów ustanawiających
zakresy ochrony konserwatorskiej, umożliwiającą skuteczne zarządzanie zasobami kulturowymi, na
równi i w harmonii z działaniami gospodarczymi i społecznymi.
Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o weryfikację i aktualizację zasobów
zabytkowych i form ochrony zabytków wprowadzonych w okresie od 2014 r. do 2018 r. oraz dostosowany
do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zabytków oraz dostępnych źródeł finansowania.
Istotne zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z dnia 22 czerwca 2017 r., która zagwarantowała m.in. tymczasową ochronę zabytku
w trakcie procedury wpisu do rejestru, obowiązek informowania obywateli o wszczęciu wpisu do rejestru
zabytków na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego, na obszarze
którego zabytek się znajduje, wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych, powołanie Narodowego
Funduszu Ochrony Zabytków oraz wzmocnienie roli Generalnego Konserwatora Zabytków. Nowelizacja
zmieniła także procedurę usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
wprowadziła nowe zasady dotyczące nielegalnych poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków przy
użyciu urządzeń elektronicznych oraz sprzętu do nurkowania, które odtąd są uznawane za przestępstwa.
Ważną zmianą z punktu widzenia właścicieli zabytkowych nieruchomości jest możliwość przyznawania
dotacji przez samorządy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
Zmieniające się przepisy prawne w zakresie kształtowania ochrony zabytków sprawiły, że
opracowanie niniejszego dokumentu opiera się o nieco inne uregulowania prawne w porównaniu do lat
poprzednich. Obecny program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla gminy Głogówek
uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych opracowanych
w latach 2014-2018 na poziomie województwa i powiatu.
W tym miejscu należy podkreślić, że program sprzyja pogłębieniu wiedzy o zasobach dziedzictwa
kulturowego i sposobach jego zarządzania, a w oparciu o aktualne rozpoznanie i wynikające z niego dane
statystyczne pozwoli na podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków. Realizacja programu
umożliwi ochronę dziedzictwa kulturowego środkami dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi,
poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach
ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i finansowymi, poprzez przeznaczenie
części budżetu gminy na ochronę zabytków.
Zabytki są zasobami nieodwracalnymi, decydującymi o tożsamości miejsca. Doceniając ich
wagę, program określa niezbędne działania mające na celu poprawę stanu zachowania obiektów
zabytkowych, a tym samym zwiększenia szans na ich przetrwanie dla przyszłych pokoleń. Celem jego
jest także promocja gminy i jej dziedzictwa kulturowego jak również edukacja dotycząca opieki nad
zabytkami.
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Czas obowiązywania programu
Program obejmuje lata 2018–2022 i jest to jednocześnie okres operacyjny, dla którego określono cele
i kierunki działania.
Metodyka opracowania
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Głogówek na lata 2019-2023 opracowany został
w oparciu o wytyczne poradnika metodycznego Gminny Program Zabytków opracowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.
2.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD
ZABYTKAMI.

Obowiązek sporządzenia gminnego programu nad zabytkami (GPONZ) wynika z art. 87 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2017,
poz. 2187 ze zm., dalej zwaną u.o.z.o.z.)
ust. 1 Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat
odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
Sposób procedowania programów opieki nad zabytkami oraz obowiązek sporządzania sprawozdań
wynikają z art. 87 ust. 3-5 u.o.z.o.z.:




Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez radę (miasta, gminy, powiatu)
po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (ust. 3 cyt. wyżej ustawy).
Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym (ust. 4 cyt. wyżej ustawy).
Z realizacji programu wójt, burmistrz lub prezydent sporządza, co dwa lata, sprawozdanie, które
przedstawia Radzie (ust. 5 cyt. wyżej ustawy)

Ponadto ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek (art. 4):
1. zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2. zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3. udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4. przeciwdziałania kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków zagranicę
W przypadku sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami podstawą ich
opracowania jest Gminna Ewidencja Zabytków założona w oparciu o art. 21 u.o.z.o.z. oraz nowelizacji
z dnia 18 marca 2010 r.- (Dz. U. z 2010 r. nr 75, poz. 474),
Ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami uwzględnione są w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (art. 19 ust. 2 u.o.z.o.z.).
GPONZ gminy Głogówek na lata 2019-2023 jest jednocześnie wypełnieniem art. 7 ust. 1 pkt. 9
ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, który mówi, że „Zaspakajanie potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: kultury, w tym
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
Zgodnie z tą delegacją organy samorządowe różnego szczebla mają obowiązek kierowania ochroną
dziedzictwa kulturowego na podległych im terenach. Pośrednio do ochrony zabytków odnoszą się zadania
obejmujące kwestie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
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oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewień,
cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych oraz promocji gminy.
2.1.

CEL I ZAKRES PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W ŚWIETLE USTAWY
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.

Główne cele wykonania programu opieki nad zabytkami określone zostały w art. 87 ust.2 u.o.z.o.z.:
ust.2 Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6
7)

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 opieka nad
zabytkami.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia programu opieki nad zabytkami jest realizacja
przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony dziedzictwa kulturowego zbieżnej
z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Formułując cele Programu
przyjęto zadania należące z mocy ustawy do obowiązków gminy, m.in. opieki nad zabytkami, do których
gmina Głogówek posiada tytuł prawny oraz zarysowano ogólną politykę gminy w dziedzinie ochrony
zabytków, nie naruszając przy tym kompetencji i praw właścicieli.
W oparciu o aktualną diagnozę i wiarygodne dane dotyczące dziedzictwa kulturowego gminy
program wskazuje działania służące poprawie stanu zachowania zabytków, ich adaptacji i rewaloryzacji
oraz zwiększenia do nich dostępności mieszkańców i turystów. Program stanowi podstawę
funkcjonowania systemu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Gmina poprzez wyznaczone działania
przyczyni się do zachowania ciągłości tradycji oraz wzmocnienia świadomości wspólnoty kulturowej
i lokalnej tożsamości, co będzie służyć rozwojowi gminy. Poprawa stanu zachowania zabytków oraz
eksponowanie walorów krajobrazu kulturowego umożliwia wykorzystanie zabytków na cele gospodarcze
i społeczne. Zabytki poprzez swoją atrakcyjność odgrywają kluczową rolę m.in. w turystyce, należącej
obecnie do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Jednym z najważniejszych jej segmentów
jest właśnie turystyka kulturowa budowana o zasoby zabytkowe.
Program opieki nad zabytkami może stanowić podstawę do korzystania przez gminę z funduszy
unijnych według dyrektywy Unii Europejskiej, która mówi o opieraniu działań inwestycyjnych w gminie
współfinansowanych z Unii Europejskiej na opracowaniu programowym.
Wskazane w Programie cele uwzględniają nowe uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad
zabytkami i aktualny stan zachowania zasobu oraz efekty wdrażania poprzedniego programu. Zawiera on
postawowe elementy podsumowania dotychczasowej realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Głogówek na lata 2014-2017 i uwarunkowania realizacji w latach 2019-2023. Zapewnienie ciągłości
działania obejmującej horyzont czasowy do 2023 roku umożliwi realizację całokształtu zadań zapisanych
w poprzedniej perspektywie oraz pozwoli skutecznie zrealizować zadania priorytetowe w sposób
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zaplanowany i uporządkowany. Działania te dotyczącą głównie inicjowania, wspierania, koordynowania
prac i badań z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego.
3.
3.1.

UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE
Akty prawne

3.1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483, z późn.zm.)
Ochrona dziedzictwa kulturowego została zadeklarowana, jako konstytucyjny obowiązek
państwa i każdego obywatela (art. 5, art. 6 ust. 1,art. 73, art. 82 i 86 Konstytucji RP).
art. 5: „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2007 (K 20/07, OTK-A 2007, nr 9,
poz. 102) dokonał wykładni tego artykułu w części dotyczącej dziedzictwa narodowego, przyjmując
w konkluzji, że państwo, realizując zadanie strzeżenia dziedzictwa narodowego musi uwzględniać
ograniczenia wynikające z gwarantowanych konstytucyjnie praw obywateli.
art. 6 ust. 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr
kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju oraz (…) udziela pomocy
Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem
kulturalnym.”
art. 73 „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich
wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”
Przepisy artykułu tworzą katalog konstytucyjnych praw i wolności kulturalnych. W zestawieniu
z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami pojawia się relacja pomiędzy
obowiązkami państwa, które działając poprzez wyspecjalizowane organa (służby konserwatorskie),
stwarza warunki do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, a wolnością korzystania z tych
dóbr. Wolność ta jest jednak ograniczona warunkami związanymi z ochroną i zachowaniem zabytków
oraz prawami podmiotowymi (prawem własności) innych osób.
art. 82 „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej oraz troska o dobro wspólne.”
W preambule Konstytucji RP znajduje się zobowiązanie aby przekazać przyszłym pokoleniom
wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, wyrażonego normą prawną – obowiązkiem troski
o dobro wspólne. W myśl art. 1 Konstytucji RP Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
art. 86: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”
W świetle art. 5 i 6 Konstytucji RP do podstawowych obowiązków państwa działającego
za pośrednictwem swych organów należy ochrona dziedzictwa kultury, a w szczególności jego
podstawowych materialnych składników, jakimi są zabytki.
Ochrona powinna być rozumiana jako ochrona dla przyszłych pokoleń, ale zabytki powinny być
współcześnie wykorzystywane w sposób (np. badania naukowe), aby nie stanowiło to dla nich zagrożenia
i aby nie prowadziło do ich degradacji, uszkodzenia i zniszczenia.
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W Konstytucji RP wyrażony został obowiązek stwarzania przez państwo jak najlepszych
warunków równego dostępu do dóbr kultury, z poszanowaniem prawa własności.
3.1.2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (u.o.z.o.z.
Dz.U. 2017, poz. 2178 z późn. zm.)
Głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce
jest ww. ustawa. Określa ona zasady i warunki ochrony zabytków, m.in. kompetencje organów ochrony
zabytków, prawa i obowiązki właścicieli zabytków, sposób ich ewidencjonowania itp.
Reguluje także kwestie związane z:
 formami i sposobami ochrony zabytków,
 zagospodarowaniem zabytków,
 prowadzeniem badań, prac i robót oraz podejmowaniem innych działań przy zabytkach,
 nadzorem konserwatorskim,
 wywozem zabytków za granicę,
 restytucją zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
 zasadami finansowania opieki nad zabytkami,
 krajowym programem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochroną zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 organizacją organów ochrony zabytków,
 przepisami karnymi.
5 czerwca 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja
dotyczy kilku grup zagadnień, aczkolwiek dotyka jedynie drobnego fragmentu ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Przede wszystkim rozszerza katalog form ochrony zabytków,
określony w art. 7 ust.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o ustalenia ochrony także
w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto, do art. 19 ustawy dodany został
ust.1a wskazujący zabytki, których ochrona musi być bezwarunkowo uwzględniona w decyzjach,
o których wyżej mowa. Są to zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków i ich otoczenie oraz inne
zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 3 definiuje podstawowe pojęcia takie
jak: zabytek, zabytek nieruchomy, zabytek ruchomy, zabytek archeologiczny, instytucja kultury
wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne, historyczny układ urbanistyczny
lub ruralistyczny, historyczny zespół budowlany, krajobraz kulturowy, otoczenie zabytku.
Art. 3 pkt 1 mówi iż: zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły,
które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością. Stanowią one świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową.
Ustawa wprowadziła pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami. Ochrona zabytków (art. 4) 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;
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5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
kształtowaniu środowiska”
Opieka (art. 5) nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności
na zapewnieniu warunków:
1)
2)
3)
4)
5)

naukowego badania i dokumentowania zabytku;
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii
i kultury”

Ponadto Ustawa definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami
oraz przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. W myśl tejże ustawy (art. 6), ochronie i opiece
podlegają (bez względu na stan zachowania):
 zabytki nieruchome będące w szczególności:
a)
krajobrazami kulturowymi,
b)
układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c)
dziełami architektury i budownictwa,
d)
dziełami budownictwa obronnego,
e)
obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
f)
cmentarzami,
g)
parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h)
miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)

zabytki ruchome będące w szczególności:
dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
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,
materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r., Nr 129,
poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
instrumentami muzycznymi,
wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
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” (art. 6.1.).
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Ponadto ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art. 6.2.).

Ustawa określa także formy i sposób ochrony zabytków (art. 7). Wpis do rejestru zabytków
potwierdza fakt, że dany obiekt jest zabytkiem w rozumieniu art.3 pkt 1 u.o.z.o.z., tworzy on także po
stronie właściciela lub posiadacza zabytku określone prawa i obowiązki, a po stronie organów
administracji konserwatorskiej uprawnienia do stosowania środków władczej ingerencji wobec
chronionego zabytku. Obecnie wpis na mocy art. 7 pkt 1 u.o.z.o.z. stanowi wyłącznie jedną z form
ochrony zabytku i nie jest warunkiem niezbędnym do uznania danego obiektu za zabytek. Uniezależnienie
posiadania statusu zabytku od wpisania danego obiektu do rejestru wynika z przyjętej w art. 3
pkt 1 u.o.z.o.z. definicji zabytku, w efekcie czego zabytkiem w rozumieniu prawa staje się każdy obiekt
spełniający przesłanki zawarte w definicji zabytku.
Formami ochrony zabytków są:
1) Wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków znajdujących się na terenie województwa
prowadzi wojewódzki konserwator zabytków (art. 8).
 do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku
nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek
nieruchomy(art.9.1). Można też wszcząć postępowanie z urzędu, uwzględniając także żądanie
organizacji społecznej (art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego);
 do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także jego
nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna nazwa tego zabytku (art.9.2);
 wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego
zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących
w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych (art.9.3);





informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz
o ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki konserwator zabytków przekazuje
niezwłocznie właściwemu staroście (art.9.3a);
informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do
czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje się do publicznej wiadomości na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego, na obszarze
którego znajduje się zabytek, a ponadto w siedzibie właściwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje się zabytek
(art.9.3b);
do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy (art. 10.1) na podstawie decyzji wydanej przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. 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 (art. 10.2). Sprawy te reguluje w/w ustawa oraz Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 26.05.2011 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. 2011, Nr 113, poz. 661).
Zabytek ruchomy stanowiący dobro kultury, o którym mowa w art. 12 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia
25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086), podlega z urzędu
wpisowi do rejestru. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
informuje wojewódzkiego konserwatora zabytków o zaistnieniu podstaw do wpisu zabytku do
rejestru, przekazując dane zabytku i dokumenty niezbędne do dokonania wpisu (art. 10.3)
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 Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja
w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania
innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku
(art.10a.1.);
 zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na
budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich
prowadzenie. (art.10a.2.);
 przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zabytku służącego obronności i bezpieczeństwu państwa.
(art.10a.3.)
Do rejestru nie wpisuje się zabytków: 1) wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa (zabytki
ruchome); 2) wpisanych do inwentarza muzeum (zabytki nieruchome i ruchome); 3) wchodzących
w skład narodowego zasobu bibliotecznego (art. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Rejestr zabytków jest historycznie najstarszą formą ochrony zabytków, utworzoną w 1928 roku.
Obecnie rejestr zabytków prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 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. Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, jedynym organem mającym kompetencje dokonywania wpisów do rejestru jest właściwy
terytorialnie wojewódzki konserwator zabytków.
Podstawą wpisu do rejestru zabytków jest decyzja administracyjna wydana przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Z wnioskiem o wpis może wystąpić właściciel zabytku oraz użytkownik
wieczysty gruntu, na którym znajduje się zabytek. Także wojewódzki konserwator zabytków ma prawo
wszczęcia postępowania o wpis zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków w razie spełnienia określonych przesłanek może zostać
z tego rejestru skreślony, co jest równoznaczne z pozbawieniem go ochrony konserwatorskiej. Podstawy
skreślenia zabytku z rejestru określone są w art. 13 u.o.z.o.z. i należą do nich: zniszczenie w stopniu
powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, zakwestionowanie wartości
będącej podstawą wpisu do rejestru zabytków w nowych ustaleniach naukowych oraz wpisanie zabytku
na Listę Skarbów Dziedzictwa, wpisanie zabytku do inwentarza muzeum bądź jego wejście w skład
narodowego zasobu bibliotecznego.
Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków może umieszczać na zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o ochronie obiektu (art.12.1). Wzór i wymiary
znaku określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Należy
podkreślić, że choć umieszczenie znaku jest fakultatywne to stanowi on ważną formę budowania
świadomości społecznej i zasadne jest oznakowanie wszystkich obiektów będących w rejestrze zabytków.
Na wszelkie prace i badania prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w formie
decyzji administracyjnej, na podstawie art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
1a Wpis na listę skarbów dziedzictwa - Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie u.o.z.o.z. (Dz. U. 2016,
poz. 1330) wprowadziła nową formę ochrony zabytków jaką jest wpis na Listę Skarbów
Dziedzictwa, na której znajdą się zabytki ruchome o szczególnej wartości dla dziedzictwa
kulturowego.
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Na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji MKiDN
z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego. Listę tę prowadzi minister kultury
i dziedzictwa narodowego.
Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa do
dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie,
zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich oraz podejmowania innych działań,
które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku (art. 14aa. 1. u.o.z.o.z.)
Wpisanie zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa wiąże się dla właściciela z określonymi
obowiązkami: jest on zobowiązany powiadomić ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego w przypadku uszkodzenia, kradzieży, zmiany miejsca przechowywania zabytku
(art. 28 ust. 2), a szczegółowe wymagania co do standardów ochrony zabytku zostaną określone
w rozporządzeniu.
Dysponent zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa będzie mógł ubiegać się
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich czy restauratorskich a także
dotacji celowej na zabezpieczenie pomieszczenia, gdzie przechowywany jest zabytek, oraz wnioskowania
do ministra o przechowanie zabytku w pomieszczeniu należącym do państwowej instytucji kultury
(art. 37 ust. 4).
2) Uznanie za pomnik historii zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub parku
kulturowego o szczególnej wartości dla kultury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
następuje na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
(po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków) (art.15)
Jest to najbardziej prestiżowa forma ochrony zabytków w Polsce, zgodnie bowiem z art. 15
ust. 1 u.o.z.o.z. Prezydent RP, w drodze rozporządzenia uznaje za pomnik historii zabytek nieruchomy
wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego
granice. Zabytki uznane za pomniki historii mogą być zgłaszane do wpisania na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Unesco (art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami).
Dla nieruchomości znajdujących się na obszarze pomnika historii Wojewódzki Konserwator
Zabytków:
1) uzgadnia decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach
zabudowy (art. 53 ust. 4pkt 2 i art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
2) wydaje opinię na temat odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących
projektowania budowania, użytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych (art. 9 Prawa
budowlanego).
3) Utworzenie parku kulturowego ma na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowania
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Park kulturowy może być utworzony na podstawie
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Uchwała
określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy
(art.16). Na terenie parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia (art. 17)
związane z: prowadzeniem robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej,
hodowlanej, handlowej lub usługowej, zmianami sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,
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umieszczeniem tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną parku kulturowego, w wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną
porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1, składowaniem lub
magazynowaniem odpadów.
Park kulturowy jest jedyną formą wskazującą na całościową ochronę krajobrazu kulturowego.
W intencji ustawodawców celem parku kulturowego jest zachowanie i kultywowanie regionalnych
tradycji kulturowych, w tym regionalnego budownictwa co sprzyja m.in. rozwojowi tzw. turystyki
kulturowej. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony na podstawie zgodnych
uchwał rad gminy (związku gmin), na których terenie ma być utworzony. Należy podkreślić, ze Rada
gminy powinna w uchwale o ustanowieniu parku kulturowego dokładnie określić jego granice oraz
precyzyjnie wskazać elementy kulturowe w obejmowanym ochroną krajobrazie.
Dla obszaru parku kulturowego sporządza się też obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (art. 16 i 17 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Dla obszaru parku kulturowego Wojewódzki Konserwator Zabytków:
1) uzgadnia decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach
zabudowy, jeżeli na tym terenie nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (tak samo jak w przypadku pomnika historii)
2) wydaje opinię na temat odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących
projektowania, budowania, użytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych (tak samo jak
w przypadku pomnika historii).
3) Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
Zgodnie z art. 7 ust 4 u.o.z.o.z. jedną z form ochrony jest ustalenie ochronne w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, co w art. 18 u.o.z.o.z. zostało przełożone na ogólne
zobowiązanie do uwzględnienia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami m. in. przy sporządzaniu
i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z kolei art. 19 u.o.z.o.z.
doprecyzowuje, że w studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinno się uwzględniać w szczególności
ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz potrzeby innych
zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków i parków kulturowych.
W planie należy także:
1)
uwzględnić ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 19 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami);
2)
uwzględnić ustalenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3)
określić rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im
ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu;
4)
ustalić przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami
(art. 18 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
W planie określa się obszary, tzw. strefy ochrony konserwatorskiej i obiekty podlegające
ochronie, a następnie ustala się dla nich odpowiednie nakazy i zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu oraz funkcje, jakie mają pełnić te obszary i obiekty (§ 4 pkt 4 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz.1587).
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Projekt planu i jego zmiany uzgadnia wkz w zakresie kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu (art. 20 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 17 pkt 6b
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W nowelizacji ustawy (z 18 marca 2010 roku) do art. 19 dodano ustęp 1a, w którym wskazano,
że zabytki wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków muszą być bezwarunkowo
chronione w decyzjach o ustaleniu inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej.
W tym miejscu zaznaczenia wymaga, iż ewidencja zabytków nie jest formą ochrony prawnej
zabytków, ale z faktu umieszczenia zabytku w wojewódzkiej oraz w gminnej ewidencji zabytków
wynikają pewne uprawnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w związku z tym istnieją
ograniczenia dla posiadaczy takich zabytków w swobodnym dysponowaniu swoją nieruchomością.
W odniesieniu do zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wojewódzki konserwator
zabytków ma następujące kompetencje:
•

uzgadnia decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach
zabudowy (tak samo jak w przypadku pomnika historii i parku kulturowego)

•

uzgadnia pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ujętego w gminnej
ewidencji zabytków lub znajdującego się na obszarze ujętym w gminnej ewidencji zabytków
(art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

•

w myśl art. 46. 1, u.o.z.o.z. wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję
o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
niewpisanym do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, jeżeli zabytek ten spełnia warunki
uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wydać decyzję
o wstrzymaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku niewpisanym na Listę
Skarbów Dziedzictwa, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu na Listę
Skarbów Dziedzictwa.
Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie
nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa.

•

•

Poza tym, za inny rodzaj ochrony zabytków można uznać tzw. uchwałę „reklamową” – akt prawa
miejscowego, uchwalony na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 37a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Istotną dla sposobu użytkowania i procesu rewaloryzacji zabytku jest zawarta w art. 27 u.o.z.o.z.
możliwość uzyskania zaleceń konserwatorskich. Zgodnie z tą dyspozycją na wniosek właściciela lub
posiadacza zabytków wojewódzki konserwator zabytków przedstawia w formie pisemnej zalecania
konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac
konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w zabytku.
Zalecenia są formą przyrzeczenia administracyjnego, co oznacza, że po ich wydaniu, organ ochrony
zabytków musi respektować ich treść na kolejnych etapach procedury administracyjnej zmierzającej do
wydania pozwolenia na budowę. Przepis art. 27 u.o.z.o.z pozostaje w związku z art. 108 u.o.z.o.z., który
wprowadza odpowiedzialność karną za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku oraz niezabezpieczenie
zabytku w należyty sposób przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 110 u.o.z.o.z.).
Natomiast artykuł 28 u.o.z.o.z, nakłada obowiązek informacyjny na właściciela lub posiadacza
zabytku wpisanego do rejestru lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Właściciel lub posiadacz zabytku
wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków ma obowiązek
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zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o:1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub
kradzieży zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu
zdarzenia; 2) zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
o wystąpieniu zagrożenia; 3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od
dnia nastąpienia tej zmiany; 4)zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie
miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. Przepis ten pozostaje w związku
z art. 107a, który mówi o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 500-2000 zł. na
osobę, która nie wykonała tego zobowiązania.
Kolejnymi, istotnymi dla ochrony zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub położonego na
obszarze wpisanym do rejestru są przepisy rozdziałów 3 i 4 (art. 25-50 u.o.z.o.z.).
Artykuł 36 ust. 1 u.o.z.o.z. wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na
prowadzenie różnego rodzaju działań przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym m.in. prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań archeologicznych oraz innych działań
mogących ingerować w substancję lub wygląd zabytku.
Pozwolenia dotyczą pojedynczych obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów
zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru, układów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do
rejestru i otoczenia obiektów wpisanych do rejestru. Wyjątkiem są zabytki archeologiczne gdzie
pozwolenia WKZ wymaga prowadzenia robót przy każdym zabytku znajdującym się w ewidencji
stanowisk archeologicznych i cmentarze, których sprzedaż, darowizna lub zamiana bez względu na formę
ochrony wymaga pozwolenia WKZ.
Przepis art. 36 u.o.z.o.z. pozostaje w związku z art. 107d, u.o.z.o.z., który mówi, że kto bez
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi
w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podejmuje działania, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1 – 5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.
W myśl art. 36. 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości
lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej
zieleni;
wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
prowadzenie badań archeologicznych;
przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego
tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub
urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz
napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany
wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem,
ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni;
poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz
sprzętu do nurkowania.
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1a.Przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa można prowadzić:
1)
prace konserwatorskie,
2)
prace restauratorskie,
3)
badania konserwatorskie
– na podstawie pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
W tym miejscu warto zauważyć, że postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie
wydania pozwolenia może być wszczęte wyłącznie na wniosek uprawnionej osoby: fizycznej lub
jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku w pisanego do rejestru wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub
stosunku zobowiązaniowego. Wyjątkiem są wnioski o wydanie pozwoleń na badania konserwatorskie, na
badania architektoniczne i archeologiczne, które mogą składać osoby lub jednostki organizacyjne,
zamierzające prowadzić te badania za zgodą właściciela zabytku.

Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie robót
budowlanych nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, stosownie
do przepisów Prawa budowlanego.

Tryb i sposób wydawania pozwoleń, wymagania formalne wniosku zostały uregulowane
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 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. 2018, poz. 1609)


Zgodnie z ww. Rozporządzeniem wnioski o wydanie pozwoleń zawierają w szczególności:
1) dane osobowe i adresowe wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania albo miejsca
planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku, miejsca prowadzenia badań
archeologicznych, z określeniem współrzędnych geodezyjnych, albo poszukiwania ukrytych lub
porzuconych zabytków;
3) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego
zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytków zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej
wnioskiem, o ile jest założona.
4) Do wniosku, o którym mowa powyżej, dołącza się program prac albo badań, zawierający imię
i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek,
w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik
oraz dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania
z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
5) we wniosku o pozwolenie na umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru
zabytków tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16 b i 16 c
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów
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należy podać również wskazać przewidywany termin usunięcia tych elementów, a w przypadku
urządzeń technicznych wskazanie terminu ich usunięcia jeśli umieszczenie ich jest tymczasowe;
6) wniosek o pozwolenie na umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2
pkt 16 b i 16 c ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz napisów zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej
wnioskiem, o ile jest założona;
7) do wniosku dołącza się projekt umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków
urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2
pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz napisów;
8) do wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku ruchomym wpisanym do rejestru
zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu
art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz napisów dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez
niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym
wnioskiem;
9) do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo badań architektonicznych dołącza się tytuł
prawny do korzystania z zabytku lub zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na
przeprowadzenie tych badań;
10) do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych projekt budowlany, część
projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót
budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych. Program robót budowlanych zawiera
imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek,
w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik;
11) wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera wskazanie
miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub
geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy, wskazanie numeru księgi wieczystej
nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona oraz uzasadnianie wniosku. Do wniosku
dołącza się:
 program prowadzenia badań archeologicznych
 mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej
 plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych
 dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia
zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych
 opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych
Natomiast pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań
konserwatorskich albo robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa albo badań architektonicznych zawiera w szczególności:


warunek polegający na obowiązku kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego
ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a
ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3, 37 c albo art. 37d ust. 1 u.o.z.o.z.,
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warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi nie później niż
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, a w toku prac albo badań na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby
a) imienia, nazwiska i adresu osoby,
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa
odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy,
c) oświadczenia osoby, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo
badaniami albo samodzielnego ich wykonywania;

(art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami
Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury.)




zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione,
a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenia WKZ mogą zawierać dodatkowe warunki m.in.:
• zawiadomienia WKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
• zawiadomienia WKZ o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym
pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
• niezwłocznego zawiadomienia WKZ o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych
w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
•

dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem
wojewódzkiego konserwatora zabytków;

• prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich albo
badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz
dokonanych odkryć, i przekazania jej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo
badań;
•

opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac
albo badań i przekazania tego opracowania w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac
albo badań;

•

podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

•

pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac restauratorskich przy zabytku, może
również określać warunki polegające na obowiązku dokonywania odbioru częściowego
i końcowego wykonanych prac konserwatorskich albo prac restauratorskich z udziałem
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może być przeniesione na inną osobę.
Nowy właściciel zabytku powinien zatem ponownie wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków
o pozwolenie na prace, np. na podstawie tego samego programu prac lub projektu budowlanego, który
miał poprzedni inwestor.
Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako
jego organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 99 ustawy o ochronie
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zabytków i opiece nad zabytkami). W postępowaniu o wydanie pozwolenia na działania przy zabytku,
wojewódzki konserwator zabytków może wykorzystać opinie i ekspertyzy komisji konserwatorskiej,
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków lub rzeczoznawców.
Do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów u.o.z.o.z. w stosunku do zabytków wpisanych
do rejestru, a także do usuwania stwierdzonych naruszeń i zabezpieczania wartości zabytku ustawodawca
przewidział instrumenty prawne przysługujące WKZ składające się na instytucję nadzoru
konserwatorskiego.
W ramach powyższego są to uprawnienia do:


kontroli stanu zachowania zabytków i zgodności działań prowadzonych przy zabytku z zakresem
i warunkami określonymi w pozwoleniu (art. 38 ust.1 u.o.z.o.z.). Przepis ten pozostaje w związku
z art. 107 c u.o.z.o.z., który mówi, że osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która
uniemożliwia lub utrudnia dostęp do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującemu
uprawnienia wynikające z ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł.;



wydawania zaleceń pokontrolnych (art. 40.1 u.o.z.o.z.). Na podstawie ustaleń wynikających
z kontroli, w przypadku ustalenia, że zabytek jest w nieodpowiednim stanie zachowania,
wojewódzki konserwator zabytków może wydać kontrolowanej osobie fizycznej lub
kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej zalecenia pokontrolne usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości, w określonym terminie, o ile ich charakter nie uzasadnia
wydania decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 1.

W myśl ust. 2a. kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki
organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić pisemnie umotywowane
zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawić dodatkową
dokumentację. Zgodnie z ust. 2b. Wojewódzki konserwator zabytków, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych:
1)
zmienia zalecenia pokontrolne i przekazuje je wraz z uzasadnieniem kontrolowanej
osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej –
w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń albo
2)
odmawia zmiany zaleceń pokontrolnych i swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem
przekazuje kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki
organizacyjnej – w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości.
Przepis art. 40 u.o.z.o.z. pozostaje w związku z art. 107e u.o.z.o.z., który mówi, że kto wbrew
obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega
karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł.;


wydawania decyzji o wstrzymaniu prac prowadzonych przy zabytku bez pozwolenia bądź
w sposób odbiegający od zakresu i warunków pozwolenia (art. 43 u.o.z.o.z.), czego
konsekwencją może być nakaz przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania
terenu albo zobowiązanie do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany
sposób i w określonym terminie (art. 45 u.o.z.o.z.);



wydawania decyzji o wznowieniu postępowania w trybie art. 47. 1 u.o.z.o.z., w sprawie
wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienienia go lub cofnięcia,
w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań
określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.



ponadto w myśl art. 47.2 u.o.z.o.z. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Konserwatorskiej może z urzędu uchylić
lub zmienić pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli realizacja działań określonych
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w tym pozwoleniu spowodowałaby:
1) uszczerbek dla wartości zabytku lub
2) uszkodzenie lub zniszczenie zabytku, lub
3) niewłaściwe korzystanie z zabytku
Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, nie
może być wszczęte po upływie 2 lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne. Minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wstrzymać wykonanie pozwolenia,
o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia lub zmiany tego
pozwolenia. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1,
wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia, jeżeli w tym terminie minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie wyda decyzji o uchyleniu lub zmianie tego pozwolenia.





wydawania nakazu przeprowadzenia odpowiednich prac konserwatorskich albo robót
budowlanych przy zabytku (art. 49 ust. 1 u.o.z.o.z.);
wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym (art. 49 ust.3 u.o.z.o.z.);
zabezpieczenia zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do momentu usunięcia
zagrożenia (art. 50 u.o.z.o.z.);
wywłaszczenia zabytku nieruchomego na rzecz Skarbu Państwa (art. 50 ust. 4 pkt 2 u.o.z.o.z.).

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje także obowiązki oraz kompetencje
samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz reguluje zasady
finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku. Znalazły one wyraz
m.in. w niżej wymienionych przepisach:


art. 16 ust. 1 i 5 u.o.z.o.z. - Rada Gminy tworzy park kulturowy i sporządza jego plan ochrony
Park kulturowy, przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie
zgodnych uchwał Rad Gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być utworzony
(art. 16ust.5 u.o.z.o.z.).

 art. 18 i 19 u.o.z.o.z. - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu
i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
 art. 22, ust. 4 i 5 u.o.z.o.z. - Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję
zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;
 art. 21 u.o.z.o.z. - ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad
zabytkami;
 art. 71 ust. 1 i ust. 2 u.o.z.o.z. - sprawowanie opieki nad zabytkami, co do których tytuł prawny
posiada gmina należy do gminy, włączając w to finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i budowlanych. Jest to zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego;
 art. 73 u.o.z.o.z. - gmina będąca właścicielem, posiadaczem bądź posiadająca w trwałym zarządzie
zabytek wpisany do rejestru zabytków może ubiegać się o dotację na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy tym zabytku;
 art. 74 u.o.z.o.z. - stanowi, że dotacja, o której wyżej mowa, może być udzielona przez ministra
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 art. 81.1 u.o.z.o.z. - organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa może udzielić
dotacji na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
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budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale;
 art. 81.2 u.o.z.o.z.- dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do
100% nakładów koniecznych zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków;
 art. 87 u.o.z.o.z. - zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza
(na okres 4 lat) program opieki nad zabytkami;
 art. 96 u.o.z.o.z. - na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wojewoda może powierzyć
gminie prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych.

3.1.3. Akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Rozporządzenia:
1.

2.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 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. 2018, poz. 1609).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 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. 2011, nr 113, poz. 661).

3.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wpisanym na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674).

4.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 nr 212,
poz. 2153).

5.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad
zabytkami” (Dz.U. 2004 nr 124, poz. 1304)

6.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego
umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. 2004 nr 30,
poz. 259).

7.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie
lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz.U. 2004 nr 71, poz. 650).

8.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich
urzędów ochrony zabytków (Dz.U. 2004 nr 75 poz. 706)

9.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra
Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. 2004 nr 120, poz. 1302)
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10.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz
potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2011 nr 50
poz. 256)

11.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków
i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz.U. 2011 nr 89, poz. 510).

12.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz.U. 2014 poz. 110),

13.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie
krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (Dz.U. 2015 poz. 1275),

W polskim ustawodawstwie zagadnienia związane z zabytkami regulują także następujące akty prawne:

3.1.4. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz.
994)
Administracja samorządowa każdego szczebla ponosi współodpowiedzialność za zachowanie
zasobu zabytkowego, co zostało określone w ustawach samorządowych jak i ustawie z 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Do zakresu działania samorządu gminnego należy wykonywanie zadań publicznych w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność. W świetle art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy do zadań własnych gminy
należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. Obowiązek ten jest ściśle powiązany z zapisami art. 5 i art. 71 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i dotyczy m.in. cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 cyt. ustawy).
Pośrednio do ochrony zabytków odnoszą się zadania obejmujące kwestie ładu przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg,
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji gminy.
Gminie przysługuje prawo pierwokupu w wypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub prawo użytkowania wieczystego takiej nieruchomości, co wynika z art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3.1.5 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn.: Dz.U. 2017, poz. 1073)
Ustawa określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach
przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.


zgodnie z art. 1 ust. 2, pkt. 4 ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne musi
uwzględnić m.in.: wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
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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 określa się obowiązkowo:
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (art. 15, ust. 2, pkt. 3)
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art. 15,
ust. 2, pkt. 4). Wyznaczenie obszarów chronionych odbywa się poprzez określenie w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, granic stref ochrony konserwatorskiej, oznaczonych
literami: A, B, E, K, OW, W.
-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)



ustawa nakłada na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta obowiązek zawiadomienia m.in.
wojewódzkiego konserwatora zabytków o przystąpieniu do sporządzania studiów, planów
zagospodarowania przestrzennego i występowania o opinie i wnioski, jak również opiniowania
(studia) lub uzgadniania (art. 17, ust.2 i 6 pkt. b).

Przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
uwzględnia się ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (art. 19 ust. 1a
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589), ustalenia dotyczące ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków w decyzjach lokalizacyjnych zapisuje się poprzez określenie
nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Decyzje lokalizacyjne są uzgadniane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
(art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w zakresie dot.:
•
•
•
•
•

linii zabudowy,
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
szerokości elewacji frontowej,
wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych)
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3.1.6. Ustawa z dnia 24 kwietna 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774)
Ustawa stanowi narzędzie samorządów w porządkowaniu przestrzeni publicznej, ochronie ładu
przestrzennego i krajobrazu, reguluje obecność reklam oraz kary za ich nielegalne sytuowanie. Ustawa
definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu kulturowego oraz priorytetowego. Nakłada też m.in.
obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, w którym mają być
zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych gdzie sejmik województwa ma mieć możliwość
ustalania norm dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnego stosowania materiałów
miejscowych lub tradycyjnej architektury.





Ustawa zmienia zapisy m.in.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie art. 7. wprowadza następujące
zmiany: 16f) "krajobrazie priorytetowym" - należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie
cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne,
architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający
zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania;",
art. 37a. 1. Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw: Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska

3.1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1332)


przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów ustawy 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);
 ustawa mówi, że obiekt budowlany należy projektować i budować zapewniając „ochronę
obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską”
(art. 5, ust 1 pkt. 7);



w art. 7 ustawa precyzuje przepisy techniczno-budowlane, jednakże w art. 9, ust. 1 przewiduje
możliwość skorzystania z odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących
projektowania budowania, użytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych. Odstępstwo
można uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zmianie sposobu
użytkowania obiektu. Organ wydający pozwolenie na budowę występuje w tej sprawie do
ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.
W myśl (art. 9, ust. 3 pkt 4) w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania budynków istniejących lub ich części, wpisanych do rejestru zabytków, a także
usytuowanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków, wymagania dotyczące przepisów
techniczno-budowlanych mogą być spełnione w sposób inny, niż w rozporządzeniu, według
ekspertyzy technicznej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z wojewódzkim
konserwatorem zabytków (tak samo jak w przypadku obszarów objętych ochroną w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego);



w art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na
budowę, jeżeli są wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę, a jeżeli są wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków - wymagają zgłoszenia, przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do
zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
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umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków
wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego);



instalowanie krat na obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga zgłoszenia (art. 30 ust.
1 pkt 3a Prawa budowlanego);



dla robót wymagających zgłoszenia, organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na
budowę, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodować pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
(art. 30 ust. 7 pkt 2 Prawa budowlanego);



rozbiórka budynków i budowli wpisanych do rejestru oraz objętych ochroną konserwatorską
wymaga pozwolenia budowlanego (art. 31 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego);



każde nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę dla zabytków wpisanych do rejestru wymaga decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę, po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
(art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego);

 dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub zlokalizowanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków Ustawa nakazuje wymóg uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę (art. 39, ust.1);
 w stosunku do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie na budowę lub
rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Natomiast pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może
być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków po skreśleniu tego
obiektu z rejestru zabytków (art. 39 ust. 2 i 3).
Budynki „podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami”, nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej.


zgodnie z art. 67.1 w przypadku gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie
nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia to właściwy organ wydaje decyzję nakazującą
właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu, określając przy tym
terminy przystąpienia i zakończenia tych robót
- zgodnie z ust. 2 przepisu tego nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków;
- zgodnie z ust. 3 przepis ten stosuje się do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru
zabytków a do objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a decyzję o której mowa w ustępie 1 właściwy organ wydaje
po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków
jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni a niezajęcie stanowiska w tym terminie
uznaje się za uzgodnienie.

3.1.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2017
poz. 519).
 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;

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

Strona 26

 art. 101 ust 1 określa, iż ochrona powierzchni ziemi polega m. in. na zachowaniu wartości
kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych;


art. 238 mówi, że przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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, powinien zawierać opis
obejmujący istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki
chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;



art. 400a. ust. 1 pkt 26 stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
obejmuje działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3.1.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 142 ze
zm.).


jednym z celów ochrony przyrody jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach
i wsiach oraz zadrzewień (art. 2, ust. 2, pkt. 5);
 art. 5, pkt. 21 wprowadza definicję terenów zieleni, jako m.in. „(...) parki, zieleńce, promenady,
bulwary (...) zabytkowe oraz cmentarze”, pkt 23 określa walory krajobrazowe - wartości
ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory
i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka;
 w art. 6, ust 1, pkt. 3 wymieniono jako jedną z form ochrony przyrody 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;
 pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru
zabytków na podstawie art. 83a ust. 1, w sposób określony w rozdziale 4 tej ustawy wydaje
wojewódzki konserwator zabytków. Wymagania dotyczące wniosku zostały określone w art. 83b
tej ustawy, wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia wymienione są w art. 83f. Zasady
naliczania opłat i stawki opłat określone są w ustawie o ochronie przyrody i aktach
wykonawczych, wydanych na podstawie jej przepisów. Na gruncie ustawy o ochronie przyrody,
stosownie do ar. 83f ust. 3a, nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, które
rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tych wypadkach, zgodnie z art. 83f
ust.4 ww. ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wymiary
wskazane w treści tego przepisu (80 cm, 65 cm, 50 cm – w zależności od gatunku).
Prowadzenie prac obejmujących usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru
zabytków jako zakomponowana forma zieleni podlega reżimom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, jak i ustawie o ochronie przyrody.
3.1.10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018
poz. 121 ze zm.).


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami reguluje zmiany własności
nieruchomości zabytkowych. W rozumieniu Ustawy „opieka nad nieruchomościami
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stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” jest
celem publicznym wymienionym w art. 6 pkt. 5;


art. 13, ust. 4 określa, że: sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz wnoszenie tych nieruchomości, jako wkładów
niepieniężnych do spółek, podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymagają
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków;



art. 13, ust. 5 określa, że sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących
cmentarzami ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie tych
nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek wymagają pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków;



jeżeli przedmiotem umowy jest oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na
której zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu
korzystania nabywcy z tej nieruchomości można nałożyć, w razie potrzeby ,obowiązek odbudowy
lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym
w umowie (art. 29, ust. 2);



w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu trwałego
zarządu można nałożyć, w razie potrzeby, na jednostkę organizacyjną obowiązek odbudowy lub
remontu położonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów budowlanych w terminie
określonym w decyzji (art. 45 ust. 2a);



cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %. Właściwy
organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę
bonifikatę (art. 68, ust. 3). 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);



w przypadku sprzedaży (bądź prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości wpisanej w rejestr
zabytków prawo pierwokupu przysługuje gminie (art. 109, ust. 1, pkt 4);

3.1.11. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1073)


art. 1 ust. 2 ustawy stanowi, że zarówno państwo jak i organy jednostek samorządu terytorialnego
(art. 1 ust. 4) sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą m.in. na wspieraniu
i promocji twórczości artystycznej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw
kulturalnych oraz opieki nad zabytkami;



art. 7b. ust. 1. mówi, ż minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
inni ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w odniesieniu do podległych im ośrodków
i instytucji kultury, a także jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznawać stypendia
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega na
przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie
twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury;



art. 9, ust. 2 Ustawy mówi „prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym
jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym”, natomiast państwo, jako
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mecenas, wspiera tę działalność, a minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego może wspomóc finansowo realizację planowanych na dany rok zadań (art. 9a);


zgodnie z art. 14a. 1. tworzy się wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność
kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do
prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej. Do wykazu wpisuje się obiekty
stanowiące obiekty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).Ustęp 2 tego artykułu stanowi,
że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz obiektów, o którym mowa w ust. 1, oraz tryb zgłaszania obiektów w celu
wpisania ich do wykazu, uwzględniając wartości historyczne lub zabytkowe tych obiektów,
a także ich pierwotne przeznaczenie na cele kulturalne;

 art. 40 stanowi, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy o ochronie zabytków.
3.1.12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
2017 poz. 573)
 Ustawa w art. 4 ust. 1 pkt 16 określa, iż wśród zadań publicznych znajdują się działania m. in.
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pożytku
publicznego (m.in. fundacje i stowarzyszenia) mogą prowadzić działalność na rzecz kultury,
sztuki, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego, które są określone w statucie organizacji.
Na rzecz działalności statutowej organizacje takie mogą uzyskać w drodze otwartego konkursu
ofert zlecenie na realizację zadania publicznego, związanego z ochroną i opieką nad zabytkami,
rozumianą zarówno jako dbanie o fizyczny stan zachowania obiektów, jak też ich promocję,
popularyzację i działalność edukacyjno – społeczną, opartą o regionalne i ponadregionalne
dziedzictwo kulturowe,
 w art. 19 zawarte są regulacje, które określają prawa i obowiązki mieszkańców w zakresie
realizacji wybranych przez nich działań w ramach inicjatyw lokalnych jak i za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
Zgodnie z art. 19d ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas
określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.
3.1.13. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 369)
 Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są groby i miejsca
spoczynku:
1. poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego;
2. osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu
na narodowość;
3. sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek
formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych;
4. jeńców wojennych i osób internowanych;
5. uchodźców z 1915 r.;
6. osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji
okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.;
7. ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów;
8. osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji
totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
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 Zgodnie z art. 1 pkt 3 cmentarzami wojennymi są cmentarze, przeznaczone do chowania zwłok osób
wymienionych w pkt. 1 artykułu, a w pkt 4 ustawodawca zaleca grupowanie grobów wojennych
na cmentarzach wojennych.
 W art. 2 Ustawodawca zaleca, aby groby wojenne bez względu na narodowość i wyznanie osób,
w nich pochowanych, oraz formacje, do których osoby te należały, mają być pielęgnowane
i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą.
 Zgodnie z art. 5 ustawy przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń
na cmentarzach i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody.
 Zgodnie z art. 5a. zatwierdzanie planów cmentarzy wojennych oraz sprawy dotyczące ogólnego
zarządu cmentarzy wojennych, a w szczególności sprawy związane z ewidencją, remontem
i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz sprawy związane z uregulowaniem własności
gruntów, zajętych pod cmentarze wojenne, należą do zakresu działania wojewody.
 Zgodnie z art. 6 pkt. 1 groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa. Zwierzchni nadzór
nad nimi polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod względem
legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych sprawuje minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących
Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast)
na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 912) a koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów i cmentarzy
wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa (art. 6 pkt 2 ustawy). Wojewoda może,
w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli
jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie (art. 6 pkt 3 ustawy).
 Zgodnie z art. 6 pkt 4 b minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może
przekazywać podmiotom wskazanym w ust. 4, jak również jednostkom samorządu terytorialnego,
związkom wyznaniowym i innym podmiotom sprawującym opiekę nad grobami i cmentarzami
wojennymi, środki finansowe na wykonywanie zadań związanych z opieką nad grobami
i cmentarzami wojennymi.
 Zgodnie z art. 7 pkt. 1 bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują
gminy, jeżeli czynności dozoru nie poruczono zrzeszeniom i organizacjom społecznym a w razie
uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek urządzeń na cmentarzu wojennym wójt (burmistrz, prezydent
miasta) lub inny podmiot sprawujący opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi jest obowiązany
zawiadomić o tym wojewodę (art. 7 pkt 2 ustawy).
3.1.14. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U.
2015 poz. 2126),
Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych użycie terenu cmentarnego na inny cel
jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie zabytków, które mogą być
przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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3.1.15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. 2017
poz. 1785 ze zm.)
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.
3.1.16. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U 2017,
poz. 1161)



w rozumieniu ustawy „Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod
parkami ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków” art. 2, ust. 3
„w stosunku do gruntów na których znajdują się zabytki archeologiczne, wojewódzki
konserwator zabytków może określić w drodze decyzji zakres i sposób eksploatacji takich
gruntów” art. 34.

3.1.17. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U 2014, poz. 1153)


art. 3, pkt 1) „lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha,
pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub
przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków

-

art. 7 ust. 3. Gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie
których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, prowadzona jest
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadków lasów wpisanych do rejestru
zabytków lub lasów, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków, wojewódzki konserwator zabytków nie wydaje pozwoleń, ale uzgadnia sposób
prowadzenia gospodarki leśnej, z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.



art. 40 ust. 1. Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra lub organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, może przekazać w użytkowanie wskazanej
przez wnioskodawcę jednostce organizacyjnej lub Agencji Mienia Wojskowego lasy, grunty oraz
inne nieruchomości bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli za tym przejawiają
względy (…) pkt. 8) opieki nad zabytkami.

3.1.18. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 720 ze zm.),




Zgodnie z art. 1 Muzeum jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku, której
celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości
o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie
korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
Zgodnie z art. 2 Muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:
gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
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-

przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy
stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów
naukowych;
zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie
zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury
materialnej i przyrody;
urządzanie wystaw stałych i czasowych;
organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
prowadzenie działalności edukacyjnej;
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów
i zgromadzonych informacji;
prowadzenie działalności wydawniczej.

Gmina jako podmiot tworzący (lub przejmujący muzeum) zobowiązana jest do:
1.
2.
3.

zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum,
zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom,
sprawowania nadzoru nad muzeum.

3.1.19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm.)
W zakresie inwestycji tzw. specjalnych na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8f ww. ustawy
Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej, w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów. Opinia ta
zastępuje pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3.1.20. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1297)
W zakresie inwestycji tzw. specjalnych na podstawie art. pkt 9 lit. o ust. 3 pkt 4f ww. ustawy
Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Opinia ta
zastępuje pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3.1.21. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 966 ze zm.)
W zakresie inwestycji tzw. specjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7e. ww. ustawy Wojewódzki
Konserwator Zabytków opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych. Opinia ta zastępuje pozwolenie wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
3.1.22. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tekst jedn. Dz.U. poz. 2143 ze zm.)
W zakresie inwestycji tzw. specjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 9i ww. ustawy Wojewódzki
Konserwator Zabytków opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego. Opinia ta zastępuje pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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3.1.23. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. 2017 poz. 1086),
Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury implementuje Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury
wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Ustawa ta reguluje
podstawy restytucji dóbr kultury w celu zapewnienia jak najszerszej i efektywnej ochrony zachowanego
dziedzictwa kulturowego.
Jednym z najważniejszych obszarów regulacji ustawy jest określenie właściwości i ogólnych
kompetencji organów w sprawach restytucyjnych. Ustawa definiuje restytucję dóbr kultury prowadzoną
przez Rzeczpospolitą Polską jako działania podejmowane przez organy państwa lub inne jednostki
sektora finansów publicznych w celu odzyskania, w tym zwrotu, utraconego dobra kultury. Ustawa
przyznaje w tym zakresie ogólną kompetencję do działania ministrowi właściwemu do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Właściwość ministra obejmuje zarówno sprawy restytucji prowadzone przez Rzeczpospolitą
Polską w stosunku do dóbr kultury w kraju i za granicą i cudzoziemców w odniesieniu do dóbr kultury
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej właściwości minister
reprezentuje Skarb Państwa w sprawach dotyczących restytucji dóbr kultury na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto do zadań restytucyjnych ministra należy prowadzenie działań w celu
odnalezienia dóbr kultury podlegających restytucji i współpraca z właściwymi organami państw
członkowskich w sprawach zwrotu dóbr kultury na terytorium państw Unii Europejskiej.
Ustawa przyznaje również ministrowi kompetencję do gospodarowania i rozporządzania dobrami
kultury odzyskanymi przez Skarb Państwa wskutek restytucji. Ustawa wprowadza do polskiego porządku
prawnego podstawowy mechanizm prawny służący ochronie integralności dziedzictwa kulturowego
każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
W celu pełnej implementacji Dyrektywy 2014/60/UE ustawa kształtuje pojęcia i instytucje,
których istnienie w porządkach krajowych zakładały i zakładają regulacje Unii Europejskiej. Należy do
nich zaliczyć pojęcia „dóbr kultury”, „restytucji dóbr kultury prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską”,
„zbiorów publicznych”, a przede wszystkim centralne z punktu widzenia Dyrektywy 2014/60/UE pojęcie
"narodowych dóbr kultury". Zdefiniowanie tej kategorii w prawie polskim jest warunkiem niezbędnym,
aby Rzeczpospolita Polska mogła korzystać z trybu zwrotu dóbr kultury z terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej przewidzianego w Dyrektywie 2014/60/UE.
3.1.24. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 574).
Ustawa w art. 3 ust 1 stanowi, że biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu
dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury
polskiej oraz światowej.
3.1.25. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.
Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).
Przepisy ustawy regulują ochronę materiałów archiwalnych.
3.1.26. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (Dz.U.2018, poz.
1599)
Ustawa reguluje sposób postępowania z przedmiotami znalezionymi o przypuszczalnej wartości
historycznej, naukowej lub artystycznej, a więc odpowiadające definicji zabytku zawartej w art. 3 ust.1
u.o.z.o.z.
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art. 5 ust. 3 „ Kto znalazł (…) rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby
uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie
właściwemu staroście, (…)”
art. 22.

W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej,
naukowej lub artystycznej, właściwy starosta w terminie 7 dni od dnia powzięcia
wiadomości o znalezieniu rzeczy zawiadamia właściwego miejscowo wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

art. 23. ust. 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 22, wojewódzki
konserwator zabytków dokonuje w siedzibie właściwego starosty albo w miejscu
znalezienia oględzin rzeczy znalezionej i stwierdza, czy jest ona zabytkiem lub materiałem
archiwalnym.
art. 23. ust. 2. W przypadku gdy w trakcie oględzin, o których mowa w ust. 1, okaże się, że rzecz
znaleziona może być materiałem archiwalnym, wojewódzki konserwator zabytków zasięga
opinii dyrektora właściwego archiwum państwowego.
art. 23. ust. 3. W przypadkach innych niż określone w ust. 2, wojewódzki konserwator zabytków może
zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, muzeum właściwego ze względu na rodzaj rzeczy
znalezionej albo biblioteki.
art. 23. ust. 4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3, wojewódzki konserwator zabytków stwierdza,
czy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym w terminie 3 dni od dnia
otrzymania opinii.
art. 24.

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym,
wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, oddaje ją na przechowanie
właściwemu ze względu na rodzaj rzeczy znalezionej muzeum państwowemu albo
samorządowemu, bibliotece, dla której organizatorem jest minister, kierownik urzędu
centralnego albo jednostka samorządu terytorialnego, albo archiwum państwowemu.

art. 25. ust. 1. W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem i stała się własnością Skarbu Państwa,
muzeum albo biblioteka, którym rzecz została oddana na przechowanie, występują do
właściwego starosty o przeniesienie własności tej rzeczy, w drodze umowy.
art. 25. ust. 2. W przypadku gdy rzecz znaleziona jest materiałem archiwalnym i stała się własnością
Skarbu Państwa, wchodzi do zasobu archiwalnego tego archiwum państwowego, któremu
została oddana na przechowanie.
3.2.

Organy ochrony zabytków.

Realizacja zadań mających na celu zapewnienie trwałego zachowania zabytków w jak najlepszym
stanie stanowi istotę działań organów ochrony zabytków w Polsce. Zgodnie z art. 89 u.o.z.o.z do organów
zalicza się:



ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu, którego
zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków (GKZ);
wojewodę, w imieniu, którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki
Konserwator Zabytków (WKZ).
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Organ wyższego stopnia
Generalny Konserwator Zabytków realizuje przypisane mu zadania przy pomocy Departamentu
Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wyspecjalizowanym podmiotem wspierającym działania GKZ w tym zakresie jest Narodowy
Instytut Dziedzictwa (NID), państwowa instytucja kultury właściwa w zakresie ochrony zabytków.
Organem pierwszej instancji jest wojewódzki konserwator zabytków, a organem wyższego
stopnia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawach określonych
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w odrębnych przepisach.
Poszczególne zadania Generalnego Konserwatora Zabytków, pełniącego funkcję sekretarza
lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego określa art. 90 u.o.z.o.z.
Wśród nich należy w szczególności:














opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
sprawowanie nadzoru, kontroli i koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów
zabytków
podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją kontraktów
wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami;
prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;
wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie
oraz w przepisach odrębnych;
promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków;
organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich;
organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień,
nagród pieniężnych lub rzeczowych;
opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami”
współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, pozostające poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie dotyczącym rejestru zabytków GKZ rozpatruje jako organ drugiej instancji odwołania
od decyzji o wpisie do rejestru zabytków, a także – na podstawie art. 13 ust. 5 u.o.z.o.z. – jest organem
właściwym do prowadzenia postępowania i rozstrzygania w przedmiocie skreślenia z rejestru zabytków.
Realizacja części z przynależnych GKZ zadań powierzona jest Narodowemu Instytutowi
Dziedzictwa. Z ramienia Generalnego Konserwatora Zabytków NID prowadzi krajową ewidencję
zabytków oraz tworzy i zarządza geoprzestrzenną bazą danych o zabytkach, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada
Ochrony Zabytków, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji polityki Rady Ministrów
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Do zadań Rady Ochrony Zabytków należy
wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności:
1) Założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego
programu;
2) Oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
w odniesieniu do zabytków;
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3)
4)

Ochrony pomników historii;
Projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przy Generalnym Konserwatorze Zabytków działa Główna Komisja Konserwatorska, jako organ
opiniodawczy do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. Główna Komisja
Konserwatorska wydaje, w szczególności, opinie w sprawach:
1) stosowania metod, technologii i materiałów niezbędnych dla ratowania zabytków;
2) prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
3) sposobu i zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla poszczególnych zabytków.
Organy pierwszej instancji
Zgodnie z treścią art. 93 u.o.z.o.z. organami pierwszej instancji są:
 wojewódzki konserwator zabytków w sprawach określonych w ustawie i w odrębnych
przepisach;
 dyrektor właściwego terytorialnie urzędu morskiego w sprawach, o których mowa w art. 36 ust.
2 i art. 48 u.o.z.o.z.;
 dyrektor Biblioteki Narodowej w sprawach o wydawanie pozwoleń, określonych w art. 51 ust. 1
i 3 u.o.z.o.z., na wywóz zabytków będących materiałami bibliotecznymi za granicę.
W imieniu wojewodów zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków wykonują
wojewódzcy konserwatorzy zabytków.



W myśl art. 91.1. wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda na wniosek
Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na to stanowisko.
W myśl art. 91.1a wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołuje wojewoda na wniosek
Generalnego Konserwatora Zabytków albo za jego zgodą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 u.o.z.o.z. Wojewódzki Konserwator Zabytków – kierując wojewódzkim
urzędem ochrony zabytków (WUOZ) – wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Do
zadań znajdujących się w gestii tego organu należy m.in.:
 prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym
zakresie;
 wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych co wynika z realizacji przepisów
następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego;
 realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami;
 sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych zadań konserwatorskich,
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań
przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;
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 upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
 współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
Na wniosek WKZ realizacja części z ww. zadań może zostań powierzona gminom i powiatom,
związkom gmin, związkom powiatów, a także związkom powiatowo-gminnym albo związkom
metropolitalnym położonym na terenie województwa na mocy porozumienia administracyjnego
zawartego pomiędzy wojewodą a właściwą jednostką samorządu terytorialnego (art. 96 ust. 2 u.o.z.o.z.).
Na mocy art. 96 ust. 4 u.o.z.o.z. z zakresu spraw, które mogą stanowić przedmiot porozumienia
wyłączone zostały sprawy dotyczące prowadzenia rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków,
a także wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.
Prowadzenie rejestru zabytków i wydawanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków stanowi
wyłączne uprawnienie WKZ, a ich realizacja nie może zostać powierzona innemu podmiotowi.
Istotną rolę w zakresie opieki i ochrony nad zabytkami odgrywa również Narodowy Instytut
Dziedzictwa posiadający ośrodki regionalne w poszczególnych województwach.
3.3.

Zadania i kompetencje organów gminy w zakresie opieki nad zabytkami.

Za realizację zadań związanych z ochroną zabytków odpowiedzialna jest zarówno administracja
rządowa (wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz Generalny Konserwator Zabytków), jak również
jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Zadania odnoszą się zarówno do ochrony
zabytków, jak i opieki nad zabytkami, bowiem jednostki samorządu terytorialnego są także właścicielami
zabytków nieruchomych i na równi z pozostałymi właścicielami zobowiązane są do opieki nad nimi
(art. 5 i art. 71 u.o.z.o.z.).
Obok zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, u.o.z.o.z. przekazała jednostkom samorządu terytorialnego znaczące kompetencje
w realizacji zadań ochronnych. Jednostki samorządu terytorialnego urzeczywistniając
postanowienia programów opieki nad zabytkami uzupełniają działania państwa w zakresie
prawnej ochrony zabytków (art. 87 u.o.z.o.z.): gminy dysponują kompetencjami w zakresie
ustanowienia parku kulturowego, prowadzenia gminnych ewidencji zabytków oraz
wprowadzania ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (art. 16-22 u.o.z.o.z.).
Regulacje w zakresie zadań i kompetencji organów samorządu gminnego w dziedzinie ochrony dóbr
kultury zawarte są w dwóch ustawach:
1.
2.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.2018, poz.994)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018
poz. 2178 z późn. zm.)

ad. 1.

Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem
samorządów. W art. 7 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zostały
określone zadania własne gminy: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (...) kultury, w tym (…)
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

ad. 2.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera szereg
uregulowań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, które zostały powierzone jednostkom
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samorządu terytorialnego. Są to w szczególności:




Troska o zachowanie krajobrazów kulturowych. Gminy zostały wyposażone w kompetencję
tworzenia parków kulturowych, w celu ochrony wyróżniających się krajobrazowo terenów
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej. Wprowadzenie formy ochrony w postaci parku kulturowego następuje w formie
uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 16 ust.
1 i 5 u.o.z.o.z.). W intencji ustawodawców celem parku kulturowego powinno być zachowanie
i kultywowanie regionalnych tradycji kulturowych, w tym regionalnego budownictwa. Dla
społeczności lokalnych może to mieć olbrzymie znaczenie, chociażby dla rozwoju tzw. turystyki
kulturowej. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony na podstawie
zgodnych uchwał rad gminy (związku gmin), na których terenie ma być utworzony (art. 16ust.5
u.o.z.o.z.). Należy zaznaczyć, ze Rada gminy powinna w uchwale o ustanowieniu parku
kulturowego dokładnie określić jego granice. Skutkiem ustanowienia parku kulturowego jest
obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu
ochrony parku kulturowego dla danego obszaru. Plan ochrony sporządza wójt (prezydent,
burmistrz) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków a następnie zatwierdzany
przez radę gminy (art. 16 ust. 3 u.o.z.o.z.). Niezbędne jest także oraz utworzenie jednostki
organizacyjnej do zarządzania parkiem kulturowym (art. 16 ust. 4 u.o.z.o.z.).
Na podstawie art. 18 i 19 u.o.z.o.z. ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy
sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego.



Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, w tym zabytków nieruchomych
znajdujących się w rejestrze, wojewódzkiej ewidencji oraz innych wskazanych przez
wójta/burmistrza/prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
(art. 22, ust. 4 i 5 u.o.z.o.z.). Ujęcie zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków samo
w sobie nie stanowi formy jego ochrony, jednakże – obok zabytków nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków i ich otoczenia oraz parków kulturowych – stanowi podstawę do objęcia tych
zabytków ochroną w formie zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.



W myśl art. 19 ust.1a ustawy (u.o.z.o.z.) ochroną w w/w decyzjach obejmuje się zabytki
nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.



W art. 21 i 22 ustawodawca wskazał na rangę ewidencji zabytków jako źródła sporządzania
gminnych programów opieki nad zabytkami. Ewidencje zabytków są podstawą działań
ochronnych, niezależnie od rejestru zabytków, który kwalifikuje zabytek do ochrony prawnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencja stanowi podstawę do sporządzania programów
opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.



Należy podkreślić, że włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej
zabytku ruchomego może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku.



Art. 26 u.o.z.o.z., mówi, że w treści umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność Skarbu Państwa
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lub jednostki samorządu terytorialnego, należy nałożyć, jeżeli stan zachowania zabytku tego
wymaga, na nabywcę lub dzierżawcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie
niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku. W takim przypadku źródłem obowiązków
nie są w tym przypadku prawa powszechne, ale umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy
Skarbem Państwa bądź jednostką samorządu terytorialnego a nabywcą.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 u.o.z.o.z. wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyjmuje
zawiadomienie o znalezieniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i zgodnie z art. 32 ust. 2
przyjmujący zawiadomienie wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek niezwłocznie
przekazać zawiadomienie (w terminie nie dłużej niż 3 dni) właściwemu wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków.



Zgodnie z art. 33 ust. 1 u.o.z.o.z. wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyjmuje zawiadomienie
o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on
zabytkiem archeologicznym i zgodnie z art. 33 ust. 2 u.o.z.o.z. przyjmujący zawiadomienie wójt
(burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek niezwłocznie przekazać zawiadomienie (w terminie
nie dłużej niż 3 dni) właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 u.o.z.o.z. sprawowanie opieki nad zabytkami, co do których tytuł
prawny posiada gmina, należy do gminy, włączając w to finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i budowlanych. Jest to zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego.





Jednakże zgodnie z art. 73 u.o.z.o.z. gmina będąca właścicielem, posiadaczem bądź posiadająca
w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru zabytków może ubiegać się o dotację na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy tym zabytku.



Art. 74 u.o.z.o.z. stanowi, że dotacja może być udzielona przez ministra do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.



Art. 81.1 u.o.z.o.z. przewiduje możliwość udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej
ewidencji zabytków, przez organ stanowiący gminy, 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 lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków (art. 81.2 u.o.z.o.z.). Dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane zgodnie z art. 77 może obejmować nakłady konieczne na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
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13)
14)
15)
16)
17)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez
wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru. Łączna kwota dotacji nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
Organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz
informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach.
 Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza (na okres 4 lat)
program opieki nad zabytkami (art. 87 u.o.z.o.z.);
 Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wojewoda może powierzyć gminie
prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych (art. 96 u.o.z.o.z.). Artykuł 96 stanowi podstawę aktów współdziałania
niezależnych podmiotów w celu wspólnej, efektywnej realizacji zadań administracyjnych
w dziedzinie spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, dając możliwość tworzenia
porozumień administracyjnych. Przepis ten pozwala na powierzanie zadań z zakresu ochrony
zabytków, które należą do zadań administracji rządowej, do wykonania organom administracji
samorządowej.
Ponadto, warto podkreślić, że myśl art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w wypadku sprzedaży
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawo użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.
4.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Umowy międzynarodowe należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że są
one źródłem praw w krajowym porządku prawnym. W obszarze kultury Rzeczpospolita Polska
ratyfikowała oraz opublikowała w Dzienniku Ustaw RP umowy międzynarodowe , które stały się źródłem
praw i obowiązków, których przestrzeganie zobowiązane są organa administracji publicznej oraz
obywatele (art. 87 ust. 1 Konstytucji RP).
Umowy w dziedzinie ochrony zabytków, to w szczególności Konwencje UNESCO oraz Rady
Europy, wskazują one cele i zadania, do realizacji których zostaliśmy zobowiązani wobec całej
społeczności międzynarodowej.
Wśród konwencji UNESCO są to:
1) Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem
wykonawczym do tej Konwencji, oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego, podpisane w Hadze 14 maja 1954 r. (Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212 i II Protokół
z 1999 r.)
2) Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury sporządzona w Paryżu dnia 17
listopada 1970 r.(Dz.U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106)
3) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w
Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).
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4) Konwencja UNESCO w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerialnego (2003)
(Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018)
5) Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1585)
Wśród ratyfikowanych Konwencji Rady Europy są:
1.

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La Valetta dnia
16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564).
2.
Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy sporządzona w Grenadzie dnia
3 października 1985 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 210).
3.
Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 14, poz.98).
oraz bogaty dorobek UNESCO w obszarze ochrony zabytków, będący źródłem standardów postępowania
m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta
Wenecka) przyjęta w Wenecji w dniach 25-31 maja 1964 r.
Rekomendacja w sprawie ochrony piękna i charakteru krajobrazów i miejsc (1962 r.)
Rekomendacja dotycząca ochrony dóbr zagrożonych przez prace publiczne lub prywatne (1968r.)
Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka przyjęta 15 grudnia 1981 r.)
Rekomendacja w sprawie ochrony kultury tradycyjnej i folkloru (1989 r.)
Rekomendacja w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego (2011 r.)

Niezwykle istotnym dokumentem, określającym poglądy społeczności międzynarodowej
w sprawie ochrony miast historycznych, i tzw. Podejścia krajobrazowego w tej ochronie, jest
Rekomendacja w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego (2011), wprowadzająca pojęcie podejścia
krajobrazowego. Jest ono stosowane w celu „rozpoznania, ochrony i zarządzania w odniesieniu do
obszarów historycznych, poprzez uwzględnienie współzależności form materialnych, organizacji
przestrzennej i powiązań, cech przyrodniczych i kontekstu, a także wartości społecznych, kulturowych
i ekonomicznych.
4.1.Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zgodność programu z dokumentami stworzonymi na poziomie krajowym.
Realizacja celów założonych w Programie powinna przyczyniać się między innymi do realizacji
celów ustalonych w innych dokumentach strategicznych. Program Opieki Nad Zabytkami Gminy
Głogówek musi być spójny z wcześniejszymi dokumentami planistycznymi na szczeblu krajowym,
wojewódzkim i powiatowym prezentowanymi w następujących poniżej dokumentach.
4.1.1.

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 i Uzupełnienie Narodowej
Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020.

Dokument ten jest podstawowym dokumentem rządowym przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 21 września 2004 r., w którym określono zasady polityki kulturalnej w warunkach rynkowych.
Horyzont czasowy Narodowe Strategii Rozwoju Kultury (NSRK) na lata 2004-2013 został przedłużony
w 2005 roku do 2020 roku poprzez opracowanie Uzupełnienia NSRK na lata 2004-2020. Dokumenty te
tworzą ramy dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturowej państwa i nowoczesnego mecenatu
państwa w sferze kultury, a także dla wspólnoty Polski z Unią Europejską. Głównym celem strategii jest
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego regionów w Polsce.
Misją strategii jest „zrównoważony rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad
pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości
warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów”.
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Narodowa strategia wśród najważniejszych celów strategicznych państwa w zakresie ochrony
zabytków wymienia:
 przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspierania ochrony i opieki nad
zabytkami;
 podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa,
 poszukiwanie instrumentów wzmacniających efekty działalności służby konserwatorskiej,
 ograniczenie uznaniowości konserwatorów poprzez nałożenie na nich odpowiedzialności
za niezgodne z prawem postępowanie.
Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały określone następująco:














Państwo powinno realizować zadania z zakresu kultury poprzez działania Ministra Kultury oraz
działania jednostek samorządu terytorialnego,
Wydatki publiczne na kulturę w Polsce powinny wzrosnąć,
Minister Kultury realizuje zadania własne poprzez narodowe programy kultury, narodowe instytucje
kultury, placówki badawczo-rozwojowe oraz zlecanie zadań instytucjom samorządowym
i pozarządowym
Budżet Ministra Kultury powinien być adekwatny do nowych działań. Ze względu na ograniczenia
budżetu państwa winno poszukiwać się pozabudżetowych środków finansujących kulturę. W tym
celu proponuje się uzupełnienie istniejącego modelu finansowania kultury o rozwiązania stosowane
w Europie, tworzące fundusze celowe dla realizacji polityk w poszczególnych obszarach kultury.
Państwo, w tym Minister Kultury, powinno być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego
i wspólnie z nimi kształtować kulturę w regionach.
Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu instytucjonalnego
zaplecza dla rozwoju kultury, w tym do wypełniania założonych w lokalnych strategiach rozwoju
celów w sferze kultury, a rola państwa powinna sprowadzać się do badań naukowych
i monitorowania tej sfery oraz do skutecznego zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednocześnie
Minister Kultury powinien posiadać odpowiednie środki na sprawowanie mecenatu nad
działalnością instytucji kultury oraz instrumenty o charakterze motywującym, za pomocą których
możliwa będzie realizacja polityki kulturalnej państwa w regionach.
Zwiększyć powinna się społeczna partycypacja w sferze odpowiedzialności za kulturę, m.in. poprzez
uspołecznienie decyzji podejmowanych w sferze kultury w regionach (lokalne strategie kulturalne,
społeczne ciała opiniujące funkcjonowanie instytucji kultury). Wzrosnąć powinna również rola
organizacji pozarządowych, poprzez równouprawnienie ich w dostępie do środków publicznych na
zadania w sferze kultury.
Unowocześnienie procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych.
Wszystkie zaplanowane działania zaprogramowane w strategii powinny być dostępne dla
mniejszości narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te społeczności w celu pielęgnowania
różnorodności kulturowej i ich tradycji jako dorobku polskiej kultury.
Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów jest
podstawą dla podjęcia działań w kształtowaniu zintegrowanych produktów turystycznych,
wykorzystujących (i działających na ich rzecz) elementy dziedzictwa kulturowego, aktywność
instytucji kultury oraz skoncentrowane wokół tych instytucji przemysły kultury.

Ochrona i rewaloryzacja zabytków została uznana za jeden z podstawowych celów strategicznych.
Za cele cząstkowe uznano m.in.:
 tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji
i ochrony zabytków,
 kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na funkcje kulturalne, turystyczne,
edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne,
 zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie
zintegrowanych produktów turystycznych,
 podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.
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Dokumentem służącym wdrożeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest Narodowy Program
Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego”, którego celem jest poprawa stanu i dostępności
zabytków poprzez:









tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji
i ochrony zabytków,
kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele społeczne,
zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości,
tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych,
promocję polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą,
wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków,
podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego,
zabezpieczenie zabytków i archiwaliów przed nielegalnym wywozem za granicę.

Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, poza przesunięciem daty
kierunkowej, wprowadza programy operacyjne służące realizacji strategii i powiązane z finansowaniem
działalności kulturalnej ze środkami znajdującymi się w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jednym z nich jest Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”.
W programie wyróżnione zostały dwa komplementarne priorytety:


rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych oraz rozwój kolekcji muzealnych.
Podstawowym zadaniem priorytetu jest poprawa stanu zachowania zabytków, kompleksowa ich
rewaloryzacja, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki 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.



zadania związane z zakupami dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, zakupami
starodruków i archiwaliów, konserwacji i digitalizacji muzealiów, archiwaliów, starodruków,
księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieraniu rozwoju muzealnych pracowni
konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji zabytków ruchomych.

Dysponentem środków finansowych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 6 września 2005 r. Rada Ministrów przyjęła kolejny dokument strategiczny: Sektorowy program
operacyjny: Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, określając priorytety, kierunki i wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadań infrastrukturalnych z zakresu kultury i szkolnictwa
artystycznego o charakterze ponadregionalnym, które będą uruchamiane z udziałem funduszy
strukturalnych. Zasady wdrażania programu opierają się na regułach określonych dla funduszy
strukturalnych oraz na krajowych regulacjach dotyczących finansów publicznych, pomocy publicznej
i podziału odpowiedzialności w realizacji polityki dotyczącej ochrony i zachowania dziedzictwa kultury
pomiędzy samorządami a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program koncentruje się na działaniach o charakterze ponadregionalnym ważnych z punktu
widzenia polityki kulturalnej państwa. Ma być uzupełnieniem działań z zakresu kultury realizowanych
w ramach programów regionalnych oraz komplementarny do działań z zakresu kultury możliwych do
realizacji w ramach innych programów sektorowych.
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4.1.2. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020 została przyjęta uchwałą nr 104 przez Radę
Ministrów dnia 18 czerwca 2013 r. Jest jedną z dziewięciu tzw. strategii zintegrowanych, służących
wdrożeniu SRK 2020. Jako cel główny wskazano w niej wzmocnienie udziału kapitału społecznego
w rozwoju społeczno - gospodarczym Polski, w którego ramach określono cztery cele szczegółowe.
W kontekście ochrony zabytków i opieki nad nimi wskazać można czwarty z celów „Rozwój i efektywne
wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego”, a zwłaszcza jego priorytet 4.1. „Wzmocnienie
roli kultury w budowaniu spójności społecznej”. Wytyczone tutaj kierunki działań to:
4.1.1. Tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym.
4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.
4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury.
Walory i potencjał tkwiący w dziedzictwie kulturowym są postrzegane w strategii jako „kluczowy
element potencjału kulturowego”, a tym samym jedna z „szans rozwojowych dla całego społeczeństwa”.
W strategii podnosi się także kwestię znaczenia aktywnej partycypacji społecznej w ochronie zabytków
i opiece nad nimi.
4.1.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka,
Sprawne Państwo.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 została uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 25 września
2012r. Jest to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne
zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest
niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne, w których
będą się koncentrować główne zadania:
1. Sprawne i efektywne państwo;
2. Konkurencyjna gospodarka;
3. Spójność społeczna i terytorialna.
W Strategii pojawiają się zapisy mówiące o wprowadzeniu obowiązku sporządzania planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych obejmujących obszary miejskie,
a w szczególności metropolitalne, tereny wrażliwe rozwojowo, związane z ochroną między innymi
dziedzictwa kulturowego (Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, Priorytet I.1.5.
Zapewnienie ładu przestrzennego).
Drugim ważnym, podkreślonym przez strategię obszarem jest digitalizacja zasobów dziedzictwa
narodowego oraz zapewnienie właściwego ich przechowywania (Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych, Priorytet II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych;
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, Priorytet III.2.1.
Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych).
Ponadto wspierany będzie rozwój infrastruktury społecznej - w tym infrastruktury kulturalnejoraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, co stanowi ważny czynnik rozwoju
i podnoszenia atrakcyjności gminy (Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia
rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych,
Priorytet III.3.2. Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich).
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4.1.4.

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.

Strategia definiuje główne wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Określa
zasady i mechanizmy współpracy pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi oraz koordynacji
działań obu
szczebli. Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwojowych
poszczególnych obszarów Polski, dla osiągnięcia rozwoju kraju.
Celami środowiskowymi „Krajowej strategii rozwoju regionalnego...” wpisującymi się
w niniejszy gminny program opieki nad zabytkami są:
Kierunek działań1.2.–Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania
ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi.
Działanie 1.2.1. – Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów,
Działanie 1.2.2. – Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych,
Działanie1.2.3.– Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich,
Kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne.
Działanie1.3.5.– Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne,
Działanie1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego.
4.1.5.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.).

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR)
została przyjęta uchwałą nr 8 przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Jest to aktualizacja Strategii
Rozwoju Kraju 2020 (SRK 2020), przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. SOR
jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju realizowaną przez instytucje państwa.
W jednolitym systemie programowym przedstawia cele do realizacji w horyzoncie roku 2020 i 2030,
określa wskaźniki ich realizacji, wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty
służące realizacji celów SOR. Głównym celem SOR jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów
mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym,
środowiskowym i terytorialnym. Zadania powiązane z obszarem ochrony zabytków zostały uwzględnione
w następujących kierunkach interwencji:

1. Budowa i rozwój e-administracji -orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe.
Wyznaczony projekt strategiczny:
 Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej - kontynuacja procesów związanych z digitalizacją,
przechowywaniem i udostępnianiem różnego typu zasobów dziedzictwa cyfrowego w Polsce
(muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych i zabytków), w tym do celów
ponownego wykorzystywania, w ramach którego digitalizację należy rozumieć jako nowoczesną
formę konserwacji i zabezpieczania najcenniejszych zasobów kultury.
2. Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spójności społecznej.
Działania do 2020 r.:
 wzmacnianie potencjału instytucji kultury o szczególnym znaczeniu;
 wspieranie instytucji kultury, których wieloletnia działalność i tradycja mają szczególne
znaczenie dla celów polityki państwa w obszarze kultury i których dorobek jest ważnym
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elementem budowania tożsamości kulturowej Polaków oraz narzędziem promocji Polski
w świecie;
 wypracowanie systemu wspierania rozwoju sektorów kreatywnych - stworzenie warunków dla
rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce, które wpłyną na rozwój całego ekosystemu wspierania
kultury.
Działania do 2030 r.:
 Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego -wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla
wzmacniania kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości i wspólnoty; inwestycje
w dziedzictwo narodowe (dobra kultury, nauki i sztuki, zabytki, rozwój sieci muzeów, wspieranie
i promocja dziedzictwa kulturowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO).
 Wzmacnianie tożsamości, poczucia wspólnoty i więzi międzypokoleniowych, poprzez
uczestnictwo i zwiększanie dostępu do instytucji i dzieł kultury na wszystkich poziomach
funkcjonowania wspólnoty (lokalnym, regionalnym, narodowym), likwidacja „białych plam”
w dostępie do kultury.
4.1.6.

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia.

30 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji, przygotowany
w marcu 2014 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju a 3 lipca 2015 Ministerstwo
przygotowało wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –2020.
Głównym celem jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze
przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Cel ten ma być realizowany poprzez
stworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, w sposób zintegrowany,
holistyczny podchodząc do prowadzenia działań rewitalizacji.
W dokumencie została podana definicja rewitalizacji jako: wyprowadzenie ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie
i realizację programów rewitalizacji.
Dokument zapowiada zmiany prawne, między innymi zmiany w art. 7 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym i uzupełnienie katalogu zadań własnych gminy poprzez dodanie rewitalizacji
jako zadania własnego gminy. Rewitalizacja jako zadanie własne gminy nie będzie zadaniem
obowiązkowym a w realizacji tego zadania gmina powinna koordynować swe działania
z podejmowanymi przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, oraz administrację rządową.
Podstawą prowadzenia działań rewitalizacyjnych będą Programy rewitalizacji a objęcie danego
obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go przez programy unijne
i instrumenty krajowe. Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji pochodzić
będzie ze środków publicznych wspólnotowych, publicznych krajowych i prywatnych –w ostatnim
przypadku poprzez system zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz upowszechnienie
formuły PPP.
4.1.7.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020

Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. potencjałów
rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności. Polityka rozwoju powinna być dostosowana do konkretnej części Polski a środki na rozwój
powinny być inwestowane w sposób wspierający wzrost gospodarczy i zwiększający zatrudnienie,
niwelując różnice w poziomie rozwoju.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wyznacza trzy cele szczegółowe:
1. wzrostu konkurencyjności regionów (rozwój potencjałów największych miast i otaczających je
gmin),
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2.
3.

niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o obszary
wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, te części Polski, które nie
mają nowoczesnej sieci drogowej czy kolejowej),
sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu polityki
rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej –kontrakty terytorialne, obserwatoria terytorialne,
krajowe i regionalne fora terytorialne).

W ramach celu 1 przewiduje się następujące kierunki działania:
1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw –działania tematyczne
1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego.
4.1.8.

Strategia Sprawne Państwo 2020.

Strategia Sprawne Państwo 2020 jest realizowana w latach 2013-2020 i koordynowana jest przez
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W zakresie ochrony dziedzictwa narodowego najbardziej istotnym elementem Strategii Sprawne Państwo
2020 jest wskazane w celu szczegółowym - 2: Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa.
Cel ten osiągnięty ma zostać między innymi poprzez działanie 2.2. Optymalizacja struktur
organizacyjnych administracji rządowej, w ramach którego planowana jest racjonalizacja struktur
terenowych organów administracji rządowej i zapewnienie optymalnych warunków działania
wojewódzkich konserwatorów zabytków.
4.1.9.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 2020

W strategii poruszane są kwestie pogodzenia dalszego rozwoju gospodarczego Polski
z bezpieczeństwem energetycznym kraju przy uwzględnieniu ochrony środowiska naturalnego.
Zadania wskazane w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 2020, w tym przede
wszystkim omówione w celu 1 tej strategii.
a. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
Kierunki interwencji
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna;
1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią


zadanie 15(częśćA) - Reforma sytemu planowania przestrzennego w Polsce, pkt 2) określenie
zasad zmiany przeznaczenia terenu zapewniających bezpieczeństwo inwestycyjne przy
uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i dóbr kultury;
 zadanie 16 - Wdrożenie mechanizmów monitorowania i utrzymania ładu przestrzennego, pkt 4)
przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazu w Polsce oraz analiza skuteczności
przepisów zapewniających ochronę krajobrazu na poziomie aktów planistycznych.

4.1.10.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020

Głównym celem opracowania Strategii jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów
wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres
interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. W Strategii tej
określono cel główny, którym jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne
wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju
kraju.
Strategia powiązana jest z programem opieki nad zabytkami poprzez:
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- Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
- Priorytet 5.2. - Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu
przestrzennego.
-Kierunek interwencji 5.2.1. – Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego,
-Kierunek interwencji 5.2.2. – Właściwe planowanie przestrzenne,
-Kierunek interwencji 5.2.3. – Racjonalna gospodarka gruntami,
4.1.11.

Strategia Europa 2020

Zadania określone w Strategii Europa 2020, w tym przede wszystkim w celach 4 i 5 tej strategii.
a. Cel 4. Edukacja
Kierunek działań: zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji wpływających na poziom ogólny
kompetencji, w szczególności młodych ludzi.
b. Cel 5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Kierunek działań: zagwarantowanie przestrzegania praw podstawowych osób ubogich
i wykluczonych społecznie, zapewnienie im godnych warunków oraz umożliwienie im
aktywnego udziału w życiu społeczeństwa.
4.1.12 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 przyjęta przez Radę
Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r.
Dokument określa zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu
przestrzennego Polski.
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju zakłada 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.
W Koncepcji określono, że „głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest
osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu
środowiska przyrodniczego i umożliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego
dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury.”
Sformułowano sześć wzajemnie powiązanych celów polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju w horyzoncie roku 2030:
-

-

podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającej spójności;
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;
poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;
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-

kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;
zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa;
przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Jako cele polityki przestrzennej w aspekcie ochrony zabytków wskazano:
- ograniczenie presji urbanizacyjnej na obszary dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
poprzez rozwój narzędzi wspierania finansowego ochrony przyrody i krajobrazu;
- wprowadzenie standardów zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach o niższym reżimie
ochronnym;
- wprowadzenie narzędzi kompensacji utraconych korzyści ekonomicznych na terenach
o wysokich restrykcjach konserwatorskich;
- wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni: starych dzielnic mieszkaniowych,
obiektów poprzemysłowych, pokolejowych, opuszczonych wsi przez przyjęcie regulacji
z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i starych zasobów mieszkaniowych.
Przedstawiono „zasady wynikające z założeń zrównoważonego rozwoju”, wśród których
najważniejsze dla szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego są:
 przestrzeń, ze względu na jej wysoką wartość przyrodniczą i kulturową, winna być
użytkowana bardzo oszczędnie,
 uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe terenu powinny stanowić podstawę do
kształtowania funkcji rozwojowych struktur przestrzennych,
 zajmowanie wartościowej z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego przestrzeni winno odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Dotyczy to przede wszystkich rozwoju infrastruktury transportowej
i rozbudowy miast.
Koncepcja odwołuje się do koncepcji KSOCh - Krajowego Systemu Obszarów Chronionych,
podkreślając wzajemną korelację pomiędzy chronionymi zespołami przyrodniczymi (w tym Natura
2000), a znajdującymi się w ich obrębie siedliskami ludzkimi, układami urbanistycznymi,
ruralistycznymi, które jako całość posiadają niejednokrotnie nie wykorzystany potencjał, mogący
wspierać atrakcyjność danego regionu.
W Koncepcji podkreślono występowanie złej tendencji, jaką jest suburbanizacja polegająca
na przenoszeniu cech zabudowy miejskiej na wsie zlokalizowane w pobliżu miast, co prowadzi do
zatracania stylowych cech oraz pomieszanie form zabudowy a co za tym idzie utratę cennego komponentu
ładu przestrzennego. Sformułowano zasadę, iż „rozwój systemu [osadniczego] powinien zmierzać
w kierunku […] dążenia do komasacji osadnictwa na terenach wiejskich, ponieważ jego rozproszenie
poważnie utrudnia racjonalną obsługę siedlisk przez sieci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.”
4.1.13.

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017 przyjęty został
w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Radę Ministrów. Program stanowi wykonanie upoważnienia
ustawowego, zawartego w art. 84 i 85 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Natomiast obowiązek opracowania Krajowego Programu przez Generalnego
Konserwatora Zabytków wynika z przepisu art. 90 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Jednocześnie wpisuje się
w system dokumentów planistycznych państwa, określony w 2009 r. w Planie uporządkowania strategii
rozwoju, jako instrument wykonawczy dla Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Dokument
zakłada usprawnienie nadzoru nad służbami konserwatorskimi oraz określa źródła finansowania
inwestycji i procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji oraz przyznawaniem
funduszy na prace podejmowane w obiektach zabytkowych.
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Jednym ze strategicznych założeń Krajowego Programu jest wzmocnienie synergii działania
organów ochrony zabytków, w tym tworzenie podstaw współdziałania z organami samorządu
terytorialnego. Jest ono wyrazem przekonania, iż jakościowa przemiana w zakresie ochrony zabytków
w Polsce może nastąpić jedynie dzięki łączeniu zasobów, lepszemu sieciowaniu struktur i działań
organów ochrony zabytków. Jednocześnie, odwołując się do kompetencji Generalnego Konserwatora
Zabytków należy wskazać, iż rolą Krajowego Programu jest tworzenie warunków dla wypracowania
rozwiązań modelowych oraz ich upowszechnienie np. poprzez system konferencji i spotkań
z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast od stopnia zaangażowania tych
podmiotów będą zależały realne efekty podejmowanych działań.
Uzupełnieniem Krajowego Programu jest, oparty na przepisach rozdziału 7 u.o.z.o.z., system
współfinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wspomniany system jest jednym z priorytetów
w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet Ochrona zabytków w ramach
Programu Dziedzictwa kulturowe. Współfinansowanie różnego typu działań przy obiektach zabytkowych
(prace konserwatorskie, adaptacyjne do funkcji kulturalnych) odbywa się także w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których operatorem jest urząd obsługujący
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W Krajowym Programie dokonano diagnozy stanu ochrony zabytków w Polsce w trzech
podstawowych płaszczyznach:
 organizacji i zadań organów ochrony zabytków w Polsce,
 stanu zachowania zabytków w Polsce, w tym roli i znaczenia rejestru zabytków oraz systemów
informacji o zabytkach,
 komunikacji, porozumienia i współpracy w obszarze ochrony zabytków w Polsce.
W oparciu o Diagnozę przeprowadzono analizę SWOT i w ścisłym powiązaniu z jej wynikami
oraz w powiązaniu z celem 4 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (Rozwój i efektywne
wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego) sformułowano cel główny Krajowego Programu:
Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego
i kreatywnego Polaków. Dla realizacji celu głównego opracowano trzy cele szczegółowe:




wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce,
wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków,
tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa
kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji, które z kolei realizowane będą w ramach
szczegółowych zadań.

Uchwalony program jest pierwszym dokumentem porządkującym działania organów
sprawujących opiekę nad zabytkami. Z programu będą pochodzić fundusze między innymi na szkolenia
dla urzędników i ujednolicenie kwestii formalnych. Wśród zadań uwzględnionych w przyjętym
dokumencie znalazło się porządkowanie rejestru zabytków oraz przygotowanie zasad oceny stanu
zachowania zabytków nieruchomych.
Program ma na celu także zwiększenie uspołecznienia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
poprzez promowanie takich narzędzi jak konkursy, konsultacje z mieszkańcami i współpraca z mediami.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza przeznaczyć na jego realizację 26,5 mln zł.
Dokument doprecyzowuje ponadto kompetencje samorządów w zakresie realizowania projektów
konserwatorskich i rewitalizacyjnych. Zgodnie z nowymi ustaleniami Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, w ciągu najbliższych 3 lat
zaangażowanie samorządów w opiekę nad zabytkami powinno znacznie wzrosnąć.
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4.1.14.

Studium zagospodarowania pogranicza polsko-czeskiego - Synteza dokumentów
krajowych

Studium zostało wykonane na zlecenie Departamentu Spraw Przestrzennych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego z listopada 2005 r. ze strony Republiki Czeskiej oraz Departamentu Ładu
Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury z marca 2005 ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Celem
opracowania było wyłonienie wspólnych idei i priorytetów współpracy w zakresie planowania
przestrzennego na pograniczu polsko-czeskim. Celem dokumentu było przygotowanie planistyczne
regionu pogranicza do korzystania ze środków przeznaczonych na wspomaganie realizacji celów polityk
Unii Europejskiej.
W skład pogranicza wchodzi 8 powiatów województwa opolskiego: brzeski, głubczycki,
kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, opolski, prudnicki i Opole. Powiaty te wchodzą w skład
podobszaru opolsko-ołomunieckiego i Euroregionu Pradziad
Za zasadnicze cele rozwojowe pogranicza polsko-czeskiego uznano:
 Wspieranie spójności zewnętrznej obszaru – cel ten odnosi się do uczestnictwa obszaru
w globalnych i kontynentalnych procesach rozwojowych, w tym do powstawania regionalnych
ognisk wzrostu;
 Wspieranie spójności wewnętrznej obszaru – cel ten dotyczy funkcjonowania obszaru jako
spójnego regionu transgranicznego, w tym przełamania opóźnienia cywilizacyjnego obszaru;
 Ochrona i przywracanie wartości zasobom naturalnym i kulturowym – cel uwzględnia
konieczność ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
W dokumencie stwierdzono, że wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe
stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji na pograniczu polsko-czeskim wskazując
m.in. na bogactwo dziedzictwa kulturowego gminy Głogówek.

4.2.
Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie województwa i powiatu.
4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 (Uchwała nr XXV/325/2012 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku).
Program opieki nad zabytkami gminy Głogówek zgodny jest z kierunkami wyznaczonymi
w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020. Strategia rozwoju województwa jest
najważniejszym regionalnym dokumentem strategicznym. Powstała z myślą o optymalnym
wykorzystaniu potencjałów i szans rozwojowych regionu woj. opolskiego.
Wyznaczone kierunki rozwoju, określone w Strategii, mają służyć osiągnięciu wizji naszego regionu
w 2020 roku jako:



regionu wielokulturowego, w którym najważniejsi są jego mieszkańcy: wykształceni, otwarci na
zmianę, wiedzę i innowacje, a także aktywni-na rynku pracy i poza nim;
przyjaznego środowiska życia dla rodzin, przedsiębiorców i wszystkich reprezentantów
przestrzeni społeczno -gospodarczej;
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województwa z atrakcyjną ofertą rynku pracy, ofertą edukacyjną, kulturalną i gospodarczą,
zachęcającą do wyboru tego regionu jako miejsca do zamieszkania, wypoczynku, inwestycji
i rozwoju działalności innowacyjnej.

W ramach procesu opracowania strategii wykorzystano analizę SWOT. Był to istotny etap
diagnostyczny wspomagający proces formułowania wyzwań, celów strategicznych i celów operacyjnych.
W rozdziale 2, w ramach diagnozy społeczno-gospodarczej opisano dziedzictwo kulturowe jako
jeden z wyróżników województwa opolskiego stwierdzając, że:



dziedzictwo kulturowe, którego bogactwo często przewyższa stan posiadania innych, znacznie
większych i zasobniejszych regionów w Polsce, jest znaczącym czynnikiem rozwoju
województwa opolskiego.
miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym cechuje znaczny potencjał do
tworzenia produktów turystycznych.

W strategii za najważniejsze potencjały województwa między innymi uznano walory krajobrazu,
które wraz z dziedzictwem kulturowym mogą służyć do rozwijania turystyki.
Sformułowano cele strategiczne, w których odniesienia do dziedzictwa kulturowego znajdują się w:
 Celu Strategicznym 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna. W jego
ramach Cel operacyjny 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury
zawiera następujące działania: budowa, rozbudowa i poprawa stanu oraz dostępności
infrastruktury kulturalnej, w tym dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury turystycznej,
uzdrowiskowej, rekreacyjnej i sportowej
 Celu strategicznym 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. W województwie opolskim
prowadzony jest od 1997 r. Program Odnowy Wsi - największy i najdłużej działający w Polsce
regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych, służący budowaniu więzi społecznych,
gospodarczych i kulturowych w środowisku wiejskim. W jego ramach Cel operacyjny 10.4.
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią zawiera następujące działania:






wzmocnienie polityki przestrzennej z wykorzystaniem planistycznych instrumentów
rozwoju (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
ograniczenie rozpraszania działalności inwestycyjnej (inwestycje wielofunkcyjne),
przeciwdziałanie procesom rozpraszania zabudowy wiejskiej,
rewitalizacja centrów miejscowości i aktywizacja obszarów zdegradowanych,
wzmocnienie znaczenia walorów krajobrazowych.

4.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
(zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 18.12.2014 r.)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi
odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu, które zostały określone w głównych
dokumentach strategicznych, w tym przede wszystkim w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
do 2020 roku. W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało jedenaście osi priorytetowych, z których
siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś
dotycząca Pomocy Technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem z Programu objęte
będą następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie
zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony
transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.
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W perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziane zostało podkreślenie atrakcyjności
obiektów zabytkowych, historycznych i produktów turystycznych. Zaplanowane działania obejmą
również poprawę stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego. Ważnym aspektem
podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 interwencji będzie zwiększenie atrakcyjności oferty
kulturowej regionu, w tym na obszarach przygranicznych województwa.
Z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego wskazano, że dziedzictwo kulturowe jest
jednym z wyróżników województwa opolskiego i znaczącym czynnikiem jego rozwoju. Obszarem
o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach jest południowa część regionu, gdzie obok Parku
Krajobrazowego Gór Opawskich, rezerwatów przyrody i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty
historyczne, dziedzictwa kulturowego jak i obszary zdegradowane –przewidziane do rewitalizacji
i aktywizacji tereny z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii archeologicznej.
Wielokulturowość regionu sprzyjała powstaniu niepowtarzalnego zbioru cennych obiektów dziedzictwa
kulturowego. Różnorodność narodowościowa wymieniana jest jako jeden z największych atutów
województwa opolskiego i stanowi o jego bogactwie kulturowym. Na liście krajowego rejestru zabytków
wg danych z 2011 r. figurowało 2,8 tys. najcenniejszych nieruchomych zabytków z terenu województwa
opolskiego. Za wizytówkę regionu uważa się kompleksy architektury sakralnej i świeckiej, zespoły
zamkowe i pałacowo-parkowe oraz drewniane kościoły włączone w szlak architektury drewnianej Polski
Południowej będący częścią europejskiego szlaku.
Oceniono, że stan techniczny wielu zespołów dziedzictwa kulturowego i obiektów
pogrupowanych w ciekawe szlaki kulturowe lub stanowiących podstawę do ich utworzenia jest zły, przez
co kwalifikują się do renowacji i rewitalizacji. Ze względu na kubaturę lokalnych zabytków ich
rewitalizacja wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, pozostających poza zasięgiem możliwości
jednostek samorządu terytorialnego, mocno zaangażowanych w proces poprawy ich stanu.
Problemem w opisywanym obszarze jest także utrudniona dostępność do infrastruktury
kulturalnej, która często obarczona jest barierami architektonicznymi, technicznymi i w komunikowaniu
się, wymaga zatem adaptacji, generalnego remontu oraz doposażenia poszczególnych obiektów.
Zapewnienie dostępności dotyczy również sposobu komunikacji z osobą niepełnosprawną jako odbiorcą.
Jest to jeden z czynników, który wpływa na poziom wskaźników określających uczestnictwo
mieszkańców w rozwoju kultury regionu, który utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż
przeciętnie w Polsce. Problemem jest również brak skutecznych działań informacyjnych, edukacyjnych
o zasobach dziedzictwa kulturowego i przedsięwzięciach kulturalnych, co przekłada się na bardzo niski
poziom wiedzy potencjalnych turystów o ofercie regionu w tym zakresie.
Celem głównym RPO jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz
poprawa jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim realizowane za pomocą osi priorytetowych.
W ich ramach oś V.2.A.1 Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, priorytet
inwestycyjny 6 c „zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
skierowana jest na ochronę zabytków. Wyróżniono główne typy przedsięwzięć:
-

-

przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu
technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych
przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego
oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu
wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych, jedynie jako element uzupełniający projektu;- przebudowa lub remont
budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich
zabezpieczenia;
konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków
ruchomych;
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-

działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;
działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych
z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO
WO 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (SZOOP),
odrębnie dla każdego działania i poddziałania.
4.2.3. Programu Opieki nad zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019 (Uchwała
Nr VIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.)
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019 został przyjęty
uchwałą Nr XVIII/206/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
Program stanowi kontynuację podstawowych założeń poprzednich programów, podobnie jak
kontynuowane są cele i priorytety polityki Samorządu Województwa wobec dziedzictwa kulturowego
regionu. Jednocześnie program wskazuje, że promowane powinny być działania skupione wokół
unikalnych w skali kraju wartości kulturowych naszego regionu. Wskazuje, że priorytetem powinno być
kontynuowanie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny z pełnym
wykorzystaniem potencjału w nim tkwiącego.
Program zakłada trzy główne cele strategiczne z przyjęciem priorytetów:
Cel strategiczny nr I – Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa.
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Priorytet 4
Priorytet 5
Priorytet 6

Realizacja zadań własnych samorządu województwa.
Odnowa wsi w kontekście poprawy stanu zachowania krajobrazu i dziedzictwa
regionalnego.
Rewaloryzacja i rewitalizacja miast
Ochrona dziedzictwa archeologicznego.
Rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa.
Rozwój instytucji opieki nad zabytkami.

Cel strategiczny nr II – Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Priorytet 4
Priorytet 5

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy.
Wstrzymanie procesu degradacji założeń parkowo-pałacowych.
Wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów
zabytkowych.
Wspieranie działań istniejących szlaków oraz inicjatyw na rzecz tworzenia
nowych, obejmujących charakterystyczne dla województwa, cenne zespoły
i biekty zabytkowe.
Wstrzymanie procesu degradacji oraz popularyzacja zabytków techniki.

Cel strategiczny nr III – Rozwój Inicjatyw Związanych z Regionalnym Dziedzictwem Kulturowym
i Rozwój Tożsamości Regionalnej
Priorytet 1.
Priorytet 2

Podniesienie poziomu edukacji i wiedzy na temat regionalnego dziedzictwa
kulturowego
Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony
i opieki nad dziedzictwem kulturowym.
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Priorytet 3

Współpraca między regionami, współpraca międzynarodowa.

Niniejszy program realizuje założenia Programu Opieki nad zabytkami Województwa
Opolskiego na lata 2016-2019 , w szczególności założenia związane z poprawą stanu zachowania
zabytków i krajobrazu kulturowego. Wyznaczone w Program Opieki nad Zabytkami Województwa
Opolskiego cele strategiczne i priorytety są zgodne z celami nakreślonymi w programie opieki nad
zabytkami gminy Głogówek.
4.2.4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.)

(Uchwała

Dokument jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie
regionu, rozumianej jako celowe oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji
i przestrzenne zróżnicowanie dynamiki rozwoju.
Głównym zadaniem planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków
i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w ciągu
najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego
i gospodarczego województwa z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju. Stanowi on punkt wyjścia dla opracowania innych wojewódzkich programów
i dokumentów strategicznych.
Plan tematykę związaną z ochroną zabytków opisuje w rozdziale 7. Polityka przestrzenna
w przekroju podstawowych dziedzin zagospodarowania przestrzennego, pkt 7.3. Dziedzictwo kulturowe.
Zapisy planu podkreślają, że w przypadku wszelkich obiektów i miejsc zabytkowych oraz
stanowisk archeologicznych podstawową formą ochrony prawnej jest wpis do rejestru zabytków, nad
którym nadzór sprawuje Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków i wpis do ewidencji zabytków,
którego dokonuje urząd gminy.
W planie przyjęto zasadę kompleksowości działań ochronnych i rewaloryzacyjnych, łączenia
ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego oraz promowania regionalnych
walorów dziedzictwa kulturowego. Wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego stanowi jeden
z ważniejszych elementów strategii rozwoju województwa opolskiego.
Głównymi celami polityki przestrzennej określonymi w Planie jest:
 utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa
 ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
 promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej
Plan określa główne zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie dziedzictwa kulturowego,
którymi są:
 zachowanie ładu przestrzennego na terenach zabudowy historycznej poprzez:
-wymóg uczytelniania historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych,
-wymóg dostosowania nowej zabudowy w zakresie skali, formy, materiału i koloru do zabudowy
historycznej,
-wymóg szczególnej ochrony elementów tworzących zabytkowy charakter przestrzeni;
 obejmowanie prawną ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie mpzp
z określeniem stref ochrony konserwatorskiej;
 nadawanie mocy prawnej Gminnym Ewidencjom Zabytków poprzez umieszczanie ich w mpzp;
 kompleksową ochronę obszarów i obiektów zabytkowych;
 wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych do pełnienia określonych funkcji, zgodnych
bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem;
 oszczędne kształtowanie krajobrazu kulturowego, a także przeciwdziałanie rozpraszaniu
historycznie ukształtowanej zabudowy;
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harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem osadnictwa
i komunikacji;
 zachowanie mieszkalno-usługowego charakteru centrów miast,
 eksponowanie regionalnych cech środowiska kulturowego województwa opolskiego;
 inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie pomników
historii i parków kulturowych w symbiozie z przyrodą i wymogami rozwoju społecznogospodarczego.
Plan określa kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wskazując
na konieczność:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego,
ochrony historycznych układów przestrzennych,
ochrony obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego, w tym dóbr kultury współczesnej,
ochrony dziedzictwa archeologicznego,
ochrony materialnych i niematerialnych przejawów tradycji kultury ludowej,
ochrony miejsc pamięci narodowej i świadectw przeszłości historycznej,
wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionu.

Plan określa działania w obszarze ochrony zespołów urbanistycznych i ruralistycznych,
wskazując na konieczność opracowania szczegółowych planów rewaloryzacji zabytkowych układów
przestrzennych. Zachowanie ładu przestrzennego i krajobrazowego, ochrona i konserwacja
ukształtowanych układów ruralistycznych i historycznej zabudowy na terenach wiejskich i w miastach
jest celem nadrzędnym.
W celu skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego, wielkoobszarowego przewiduje następujące
kierunki działań:


ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa na zasadzie dogęszczania
istniejących jednostek osadniczych,
 nie wprowadzanie obiektów agresywnych krajobrazowo tzn. o dużych kubaturach, wysokich
kominach itp.,
 preferowanie zabudowy nawiązującej do cech regionalnych (układ kalenicy, pokrycie dachu,
kształt bryły budynku, zagospodarowanie działki) i krajobrazu,
 utrzymanie regionalno-historycznej skali i struktury jednostek osadniczych,
 stosowanie szczegółowych wytycznych architektonicznych dla nowopowstającego budownictwa
zagrodowego, mieszkaniowego oraz usługowego i ich egzekwowanie,
 izolowanie zielenią obiektów dysharmonijnych,
 izolowanie zielenią obiektów dysharmonijnych,
 łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez
ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem
architektonicznym.
Plan zwraca uwagę na ochronę staromiejskich i wiejskich historycznych zespołów
urbanistycznych wskazując, że układy ruralistyczne tworzą system krajobrazu kulturowego-wiejskiego.
Niektóre z opolskich wsi zachowały podstawowy układ ruralistyczny, pomimo wielowiekowych
przekształceń, w szczególności w okresie powojennym. Podstawowe zadanie w obszarze ochrony
zespołów urbanistycznych i ruralistycznych to docelowa kompleksowa rewaloryzacja i utrzymanie
historycznego rozplanowania, opracowanie planów szczegółowych zabytkowych układów
przestrzennych oraz wykonanie prac dokumentacyjnych archiwizujących rozwój przestrzenny
miejscowości. Drugie, niemniej ważne zadanie to objęcie szczególną ochroną panoram miast poprzez
wyznaczenie stref ekspozycji oraz chronionych osi widokowych, eksponowanie i odtwarzanie
w sylwetach miejscowości dominant architektonicznych.
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4.2.5. Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013
W dokumencie sformułowano misję rozwoju turystyki w województwie opolskim: turystyka to
wiele szans i możliwości dla mieszkańców województwa, turystów i odwiedzających gości. Szczególne
znaczenie ma turystyka kulturowa, obejmuje ona wycieczki grupowe i indywidualne, jak również podróże
związane z turystyką sentymentalną.
W skład segmentu dotyczącego turystyki kulturowej i religijnej wchodzi:
 zwiedzanie obiektów zabytkowych (sakralnych i świeckich), historycznych układów
urbanistycznych i ruralistycznych.
 uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 zwiedzanie miejscowości związanych z kultem religijnym i sanktuariami.
W tym obszarze gmina Głogówek oferuje turystom zachowane do dzisiaj historyczne układy
urbanistyczne i ruralistyczne. odrestaurowany i zadbany plac rynkowy z zabudową, pozostałości
średniowiecznych obwarowań, zamki, pałace i dwory, wysokiej klasy architekturę sakralną z cennym
wyposażeniem oraz zespoły zabytkowej zieleni a także zbiory zgromadzone w Regionalnym Muzeum
w Głogówku. W oparciu o specyficzne cechy osiedleńcze oraz położenie gmina predestynowana jest do
rozwoju turystyki wiejskiej – agroturystyka i przygranicznej.
4.2.6. Program Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020
W programie wskazano, że stosunku do przyrodniczych obszarów chronionych występuje szereg
czynników wywołujących presje o różnym nasileniu. Największym zagrożeniem dla zachowania
spójności i wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych jest fragmentacja obszarów. Jest ona
związana z przebiegiem liniowej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, co dotyczy np: Parku
Krajobrazowego Góra św. Anny, Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów chronionego
krajobrazu. Istotnym zagrożeniem jest postępująca urbanizacja, a także presja turystyki, która
w znacznym stopniu ingeruje w obszary chronione w tym ostoje Natura 2000 (np. Zbiornik Nyski,
Zbiornik Turawski).
W odniesieniu do stwierdzonych problemów środowiskowych, w POŚ dla województwa
opolskiego na lata 2016-2020 odniesienia do GPONZ znajdują się w poniżej przytoczonym celu
strategicznym wraz z kierunkiem interwencji:
Cel:
kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej,
polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego
ochrony, ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsparciem dla ochrony środowiska
przyrodniczego, zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna.
Kierunek interwencji: zachowanie, odtwarzanie i polepszanie stanu zieleni parkowej i cennych
układów zieleni urządzonej.
4.2.7. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na lata 2017-2020 (Uchwała nr 50/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu z dnia
28.09.2016 r.).
Strategia wyznacza kierunki, zakres, formy, a także skalę działalności Funduszu służącego
finansowemu wspieraniu przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w województwie opolskim.
Fundusz stanowi ponadto istotne źródło dofinansowywania projektów środowiskowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW).

Powiat prudnicki to partnerska wspólnota samorządowa, aktywna gospodarczo oraz społecznie,
rozwijająca się w oparciu o lokalne specjalizacje, wysoką jakość usług publicznych, innowacje
społeczne i środowisko.
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W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody
-priorytety wskazują kierunek „nowego podejścia” do ochrony przyrody, uwzględniające europejskie
wymogi, w tym m.in. wdrażanie systemu Natura 2000, optymalizacja sieci obszarów chronionych,
zapewniające spójność ekologiczną województwa i ochronę bioróżnorodności.
Priorytetem są działania związane z:


ochroną powietrza, w tym ograniczenie tzw. niskiej emisji będącej przede wszystkim wynikiem
funkcjonowania dużej ilości indywidualnych źródeł ciepła opartych o węgiel. Celem jest
upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu
energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie.
Beneficjenci to osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie jest udzielane
w formie dotacji i stanowi częściową refundację udokumentowanych kosztów poniesionych
przez beneficjenta na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii
cieplnej lub energii elektrycznej takich jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy
fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe, na potrzeby istniejących lub będących
w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych;
 ochroną wód, w tym działania inwestycyjne na rzecz ochrony wód i stanu jakości wód, zarówno
powierzchniowych jak i podziemnych. Dziedziną wsparcia jest także ograniczanie i eliminacja
zagrożenia powodziami i suszą. Koncentracja środków Funduszu w tej dziedzinie obejmuje
głównie budowę nowych i modernizację istniejących obwałowań głównych rzek oraz
modernizację koryt rzecznych ich dopływów, odbudowę sieci hydrologicznej i urządzeń
hydrotechnicznych;
 ochroną różnorodności biologicznej. Są to działania mające na celu ochronę bioróżnorodności
środowiska przyrodniczego. Wsparciu finansowemu podlegają przedsięwzięcia związane
z rewitalizacją założeń parkowych i utrzymaniem terenów zieleni. Te działania są szczególnie
preferowane przez samorządy lokalne i jednostki z nimi powiązane
Głównymi beneficjentami funduszu są jednostki samorządu terytorialnego, a głównymi kierunkami
inwestowania ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powietrza, powierzchni ziemi, przyrody,
zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii, a także edukacja ekologiczna.
4.2.8. Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego (Uchwała Nr XXXVI/239/2017 Rady Powiatu
w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r.)
Program Opieki nad Zabytkami gminy Głogówek jest spójny z zapisami Strategii Rozwoju
Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/239/2017 Rady Powiatu
w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r.
Sformułowaną w dokumencie wizją powiatu jest:
Misja powiatu prudnickiego sformułowana w poprzedniej strategii brzmiała:
„Zasobna, nowoczesna z zadbanym środowiskiem wspólnota gmin powiatu prudnickiego, czerpiąca
pożytki z przygranicznego położenia, miejscem zwiększania szans indywidualnego rozwoju swoich
mieszkańców.”
W obecnej strategii „Misją powiatu prudnickiego jest zwiększenie szans indywidualnego rozwoju
swoich mieszkańców.”
W dziedzinie dziedzictwa kultury wizja realizowana jest przez następujące cele strategiczne,
priorytetowe, szczegółowe i zadania.
Cel strategiczny 1

Powiat prudnicki obszarem aktywnym gospodarczo.
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Cel priorytetowy 1.1: Rozwinięty rynek pracy w przestrzeni powiatu prudnickiego.
Cel szczegółowy 1.2.3: Wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów wiejskich.
Zadanie:
Wsparcie tworzenia lokalnych obiegów gospodarczych wykorzystujących
produkty lokalne.
Zachowanie i poprawa rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Cel szczegółowy 1.2.4 Budowa i promocja oferty turystycznej w oparciu o zintegrowane produkty
turystyczne i markę turystyczną.
Zadanie:
Identyfikacja i kreacja wspólnych usług turystycznych.
Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej w tym szlaków turystycznych,
rowerowych, pieszych oraz wsparcie rozwoju bazy turystycznej.
Promocja i informacja turystyczna.
Działania na rzecz poprawy i zachowania jakości i spójności usług turystycznych.
Promowanie i wspieranie imprez z zakresu kultury.
Cel strategiczny 1
Cel priorytetowy 2.3:
Cel szczegółowy 2.3.2:
Zadanie:

5.

Powiat prudnicki obszarem wysokiej jakości życia.
Dobry stan środowiska.
Poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych.
Współpraca i integracja planowania przestrzennego.
Renowacja zabytków, rewitalizacja terenów zdegradowanych, przestrzeni
i tworzenie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków,
placów zabaw, siłowni zewnętrznych.
Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych.

UWARUNKOWANIA
KULTUROWEGO

WEWNĘTRZNE

OCHRONY

DZIEDZICTWA

5.1
Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy).
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne zapewniające harmonijny rozwój regionu,
w tym dokumenty planistyczne oraz prognozy wyznaczające długofalowe, strategiczne kierunki
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sposoby ich realizacji.
Cele i zadania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte są w wielu dokumentach
gminnych o charakterze strategicznym, obejmujące szeroko rozumiane kwestie planowania
gospodarczego, przestrzennego i społecznego. Program opieki nad zabytkami zgodny jest innymi
dokumentami gminnymi, w których zawarte są główne kierunki rozwoju gminy taki jak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek na lata 2016-2026, oprac. 2016 r.
Plan Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek, oprac. 2000 r.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek na lata 2004-2013
Strategia Promocji Gminy Głogówek z uwzględnieniem rozwoju sektora turystyki, oprac. 2006 r.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą 2024,
oprac. 2017
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla gminy Głogówek:

W dokumentach tych zawarte są główne kierunki rozwoju gminy oraz związane z nimi kierunki
działań w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego.
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5.1.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek na lata 2016-2026 (Uchwała XXVII/192/2016
Rady Miejskiej z 29 listopada 2016 r.)
Jest dokumentem określającym długofalowe działania ukierunkowane na rozwój regionu. Jej
ustalenia stanowią filar wszelkich wniosków, z którymi gmina występuje do instytucji i organizacji
zewnętrznych, celem współfinansowania rozwoju. Strategia wyznacza całościową koncepcję rozwoju
gminy, zagwarantuje zapisanie w wojewódzkich czy powiatowych planach rozwoju, priorytetowych dla
gminy projektów o charakterze ponadlokalnym oraz zapewni współuczestnictwo gminy w przemianach
strukturalnych regionu opolskiego, a w fazie jej wdrażania, stanowić będzie podstawę do podejmowania
inicjatyw budżetowych w latach następnych. Wskazano słabe i mocne strony gminy (analiza SWOT)
w oparciu o zdefiniowane cechy charakterystyczne.
W zakresie zasobów, dziedzictwa i środowiska do mocnych stron zaliczono:





















walory przyrodniczo-krajobrazowe,
dziedzictwo kulturowe,
duża ilość obiektów zabytkowych, podlegających ochronie,
zamek wraz z parkiem,
żywa kultura i tradycje lokalne: działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Wiejskich
Kobiet Śląskich, Grup Odnowy Wsi, tradycje kulinarne,
rolnicza przestrzeń produkcyjna,
warunki dla tworzenia energii ze źródeł odnawialnych
wydarzenia kulturalne o randze wojewódzkiej,
intensywność ruchu turystycznego,
kreatywność inwestorów turystycznych,
potencjał dla rozwoju produktów regionalnych,
możliwość korzystania z atrakcji turystycznych w otoczeniu,
duża powierzchnia terenów zielonych i zalesionych,
naturalny charakter dużej części cieków wodnych,
centralne usytuowanie miasta,
równomierne rozmieszczenie ośrodków węzłowych,
zwarty charakter osadnictwa wiejskiego,
policentryczność systemu osadniczego,
opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, w tym finansowanych ze źródeł
zewnętrznych.

Do słabych stron zaliczono:










brak wyrazistych produktów turystycznych,
stan techniczny obiektów i zespołów dziedzictwa kulturowego,
niska świadomość społeczna w zakresie własnego dziedzictwa,
niewystarczający stopień postrzegania gminy jako rekreacyjno-turystycznej wśród mieszkańców
Opolszczyzny,
niewystarczająca infrastruktura szlaków i ścieżek turystycznych,
brak ścieżek rowerowych
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w okresie grzewczym,
konkurencyjność gminy względem sąsiednich gmin,
zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie.

W zakresie zasobów, dziedzictwa i środowiska zdefiniowano szanse i zagrożenia:
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Po stronie szans znalazły się:
 zainteresowanie turystów gminą Głogówek (zabytki, szlaki rowerowe),
 wzrost presji na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 zainteresowanie wykorzystaniem czasu wolnego,
 zaostrzanie standardów ochrony środowiska.
Do zagrożeń zaliczono:
 zmiany klimatyczne i pogorszenie warunków hydrologicznych,
 wzrost presji urbanizacyjnej i turystyki na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych.
W opracowaniu wskazano, że na jakość życia mieszkańców gminy Głogówek duży wpływ ma
dziedzictwo kulturowe. Dla gminy jest to nie tylko element tożsamości społeczności lokalnej, ale także
źródło zysków z turystyki. Wśród najważniejszych zabytków wymieniono:


Kolegiatę św. Bartłomieja.

Zrównoważony rozwój społeczno -gospodarczy gminy Głogówek służący poprawie jakości życia
jej mieszkańców







Kościół oo. Franciszkanów wraz z Domkiem Loretańskim.
Zamek Oppersdorfów.
Bramę Zamkową.
Wieżę strażniczo –więzienną.
Ratusz.
Wieżę wodną.

Stwierdzono, że obszar gminy Głogówek niewątpliwie posiada duże walory kulturowe, które mogą
stymulować rozwój turystyki, w mniejszym stopniu wypoczynku. Za unikalne uznano walory kulturowe
miasta Głogówek Wyjątkowe wartości kulturowe dostrzeżono także w obszarach wiejskich m.in. wsi
Kazimierz, Szonów, Wróblin, Racławice Śląskie, Wierzch, Mionów i Kierpień. Z uwagi na brak terenów
naturalnych atrakcyjnych (np. góry, morze) gmina Głogówek ma szanse rozwoju poprzez turystykę
kwalifikowaną i specjalistyczną.
Do najważniejszych ośrodków życia kulturalnego gminy należą:
 Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury, który organizuje wiele kursów i warsztatów m.in. warsztaty
muzyczne, teatralne, taneczne, językowe, plastyczne.
 Muzeum Regionalne.
 Farska Stodoła w Biedrzychowicach.
 Izba Pamięci w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich.
 Izba tradycji w Gimnazjum nr 1 w Głogówku.
Na postawie badań ankietowych opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju Gminy Głogówek
ustalono, że priorytetem jest:
 modernizacja zamku i kompleksu parkowego,
 budowa obwodnicy,
 modernizacja dróg na terenie całej Gminy.
Misją Gminy określoną w Strategii jest:
Celem nadrzędnym jest „dalsza poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz rozwój przedsiębiorczości”
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Dla realizacji powyższego sformułowano priorytety i cele operacyjne:
Priorytet 2. Wspieranie lokalnej aktywności na rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa
obywatelskiego.
Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału kulturowego i społecznego w gminie
Przyjęto, że kapitał kulturowy i społeczny odgrywa dużą rolę w zakresie jakości i warunków życia
mieszkańców gminy, a czynniki takie jak bogactwo tradycji i tożsamości kulturowej. W ramach
niniejszego celu przewidziano realizację działań tzw. miękkich i stricte inwestycyjnych.
- Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej
1. odnowa obiektów przestrzeni publicznej,
2. utworzenie turystycznego szlaku kultury lokalnej,
3. poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjno-sportowej,
4. dalsza rewitalizacja zabytkowego Parku,
5. rewitalizacja zamku.
6. modernizacja świetlic wiejskich i Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury oraz pobudzenie aktywności
mieszkańców
7. zachowanie tradycji kulturalnych
a. wsparcie tworzenia ośrodków społeczno-kulturalnych w poszczególnych sołectwach,
b. wspieranie wiejskich bibliotek i czytelni,
c. wspieranie działalności twórców lokalnych, zespołów muzycznych, zespołów tanecznych,
teatrzyków,
d. współpraca z miejscowymi szkołami w ramach przedmiotu związanego z kulturą lokalną,
e. stała promocja tradycji i zabytków kultury materialnej,
8. Utworzenie Akademii Beethovenowskiej, która ma być umieszczona w pomieszczeniach
wyremontowanego wschodniego i południowego skrzydła zamkowego na ponowną siedzibę
Muzeum w Głogówku i ma spełniać wymogi programu wystawienniczo-koncertowokonferencyjnego o wysokim standardzie zaadresowanego do szerokiej publiczności
międzynarodowej.
- Promocja produktów lokalnych. Identyfikacja produktów lokalnych powinna podążać w następujących
kierunkach:




poszukiwanie lokalnych wyrobów,
odszukiwania lokalnych przepisów na wyrób ciasta domowego lub innych produktów, potraw,
nawiązywanie do tradycji muzycznych, tanecznych.

Podstawą produktu turystycznego gminy określoną w Strategii mają być zasoby przyrodnicze, dobra
kultury i dziedzictwa historycznego, a także inne wytwory działalności człowieka. Główne kierunki
działań to:








opracowanie i promocja produktu turystycznego (program promocji i rozwoju turystyki dla
gminy –turystyka nie zagrażająca środowisku),
modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej (renowacja obiektów zabytkowych,
odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych, tablic informacyjnych, pomników przyrody
itd.),
budowa nowej infrastruktury turystycznej np. stworzenie bazy noclegowo–żywieniowej,
rozwój agroturystyki
przystosowanie gospodarstw, szkolenia w zakresie agroturystyki,
utrzymanie szlaków turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, wodnej),
promocja turystyki, utworzenie punktu informacji turystycznej, przygotowanie wydawnictw
(foldery, prospekty, mapy turystyczne itp.),
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W ramach turystyki pieszej, rowerowej, zmotoryzowanej (z zachowaniem funkcji ekologicznych
turystyki):
a. wyznaczenie tematycznych tras wycieczkowych wiodących do ciekawych miejsc
przyrodniczych, kulturowych,
b. weryfikacja, oznakowanie i opisanie ich z podziałem na trasy gminne i ponadgminne,
c. inwentaryzacja gminnych pomników przyrody –upowszechnienie informacji o nich w postaci
folderów i map,
d. stworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego (zespól parkowy),
e. wyznaczenie, budowa, oznakowanie nowych łącznikowych tras rowerowych,
f. opracowanie informacji o trasach, opisując szlak, jego atrakcje,
g. oznakowanie dróg dojazdowych (tablice, mapy, drogowskazy) do miejscowości turystycznych,
kwater agroturystycznych, zabytków etc.
1. -w ramach turystyki kwalifikowanej:
a. turystyka pątnicza: klasztor Franciszkanów –stworzenie bazy noclegowej,
b. wędkarstwo: -utworzenie stanicy wędkarskiej przy stawie w parku oraz -wyznaczenie,
oznakowanie stanowisk wędkarskich –budowa pomostu,
c. kajakowa-budowa przystani kajakowych, -wyznaczenie tras kajakarskich, -promocja tej formy
wypoczynku,
Inwestycje dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego objętego ochroną konserwatorską umieszczone
w Strategii finansowane z budżetu gminy oraz środków zewnętrznych.
Inwestycja

wyszczególnienie

Planowany
termin

Forma ochrony
konserwatorskiej

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej
w Biedrzychowicach
Termomodernizacja
Przedszkola Publicznego
w Racławicach Śląskich
Remont ratusza w
Głogówku, remont dachu
i okien

Ocieplenie ścian ok. 800 m,
wymiana okien i drzwi.

2017

GEZ

Ocieplenie ścian ok.470m,
wymiana c.o. oraz okien.

2016

GEZ

Przystosowanie obiektu dla
osób niepełnosprawnych
(likwidacja barier
architektonicznych).
Nowa nawierzchnia dł. ok
3000mb oraz wymiana sieci i
oświetlenia
Nowa nawierzchnia dł. ok
300mb oraz wymiana sieci

2017-2025

Wpis do rejestru
zabytków

2019-2021

Wpis do rejestru
zabytków

2020-2024

Wpis do rejestru
zabytków

Przebudowa drogi
ok. 1000mb

2018-2020

GEZ

elewacja, okna, remont
kapitalny wnętrza
Oświetlenie parku,
prace renowacyjne.
Budowa portalu w miejscu
ubytku (ul. Dąbrowskiego) ze
schodami prowadzącymi do

kontynuacja

Wpis do rejestru
zabytków
Wpis do rejestru
zabytków
Wpis do rejestru
zabytków

Rewitalizacja ulic
Mickiewicza, Szkolna,
Staszica w Głogówku
Modernizacja/
przebudowa ulicy
Spółdzielczej w
Głogówku
Modernizacja/
przebudowa
ulicy Młyńskiej –Wielkie
Oracze w Głogówku
Rewitalizacja zamku
w Głogówku
Rewitalizacja parku
miejskiego w Głogówku
Renowacja murów
obronnych
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Remont Miejsko
–Gminnego Ośrodka
Kultury w Głogówku

parku miejskiego w celu
uatrakcyjnienia traktu
komunikacyjnego między
miastem a parkiem-odbudowa
zniszczonych fragmentów
muru.
Adaptacja poddasza z
remontem dachu, odwodnienie
obiektu.

Remont bramy zamkowej

Dach i elewacja

Remont wieży wodnej

Od 2017

GEZ

2017-2020

Wpis do rejestru
zabytków
Wpis do rejestru
zabytków
Wpis do rejestru
zabytków

Adaptacja na wieżę widokową, 2017-2025
remont elewacji.
Rewitalizacja stacji
Modernizacja budynku wraz
2017-2025
kolejowej
zapleczem na muzeum
w Racławicach Śląskich
kolejnictwa
Rewitalizacja ulicy
Remont i modernizacja
2017-2025
Piastowskiej w Głogówku infrastruktury technicznej,
budynków mieszkaniowych
Remont/ przebudowa
2017-2025
kompleksu poszpitalnego
w Głogówku
Rewitalizacja pałacu
Remont kapitalny
Trwa od
w Kazimierzu
elewacji i wnętrz
2014 do
2025

GEZ
GEZ
Wpis do rejestru
zabytków

Podmiotem wdrażającym Strategię jest Gmina Głogówek.
Rada Miejska zastrzega sobie ogólny nadzór nad wdrażaniem, zapewnieniem zgodności realizacji
Strategii z wymogami ustaw i przepisów oraz koordynację poczynań poszczególnych jednostek
organizacyjnych, pozostawiając tym ostatnim konkretne działania statutowych kompetencji.
5.1.2. Plan Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek
Plan Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek opracowany w 2000 r. sformułował wizję rozwoju gminy, która
jest nadal aktualna.
W dokumencie za najistotniejszy problem w rozwoju gminy Głogówek uznano m.in.:
 potrzebę wykorzystania głównego atutu gminy – zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego
 możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w oparciu o przetwórstwo rolno-spożywcze i usługi
turystyczne i rekreacyjne.
Zdefiniowane cele szczegółowe zgromadzono w trzech grupach, które przypisano następującym
celom głównym :

Głogówek nowoczesnym miastem i gminą z bogatym dziedzictwem kulturowo –historycznym,
upatrującym swe szanse rozwoju w przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach i turystyce.
Cel. I Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego
Cel. II. Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie
Cel. III. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności
W zakresie zasobów dziedzictwa kulturowego odnośniki sformułowano w celach szczegółowych.
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Cel. I Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego
Cel szczegółowy:
1. Promocja produkcji własnej (lokalnej).
2. Rozwój turystyki i agroturystyki – budowa przejścia z Czechami
3. Rozwój sfery usługowej: gastronomia i baza hotelowa.
Cel. II. Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie
1. Modernizacja układu komunikacyjnego – obwodnice miast
2. Zbiorniki retencyjne na Osobłodze jako miejsce rekreacji i zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
3. Tworzenie ścieżek rowerowych.
4. Wykorzystanie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście.
5. Rewaloryzacja zabytków.
Cel. III. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności
1. Wykorzystanie jako atrakcji turystycznej siedmiu wież Głogówka
2. Lokalna historia w programach szkolnych i promocji miasta oraz gminy.
3. Koncerty tradycją muzyczną Głogówka.
Wśród priorytetów wyróżniono „Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych miasta i gminy
Głogówek”
5.1.3 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek na lata 2004-2013 (Uchwała nr XVIII/145/2004
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2004 r.)
Dokument za atut gminy uznał bogate środowisko kulturowe, które może stymulować rozwój turystyki.
Do zadań poprawiających sytuację gminy zaliczono:
- utrzymanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych i miejsc historycznych, które pozwolą
odtworzyć tradycyjną atmosferę wsi,
- rozwój turystyki i agroturystyki z wykorzystaniem sąsiedztwa z Republiką Czeską,
- rewaloryzację zabytków,
- udział społeczeństwa w życiu kulturalnym w ramach prowadzonych imprez, seminariów,
sympozjów, koncertów, wystaw itp. w celu utożsamiania się tradycją regionalną z kulturą
regionu,
Podkreślono wartość lokalnego krajobrazu przyrodniczo-kulturowego mogącego stanowić atrakcję
turystyczną w tym tzw. dróg „ krajobrazowych” zapewniających pozytywne odczucia estetyczne. Do tej
kategorii dróg należy zaliczono przede wszystkim odcinek:
- drogi krajowej w kierunku Nysy, położony po zachodniej tronie miasta do kościoła pokutnego,
- drogi wojewódzkiej Mochów – Dzierżysławice,
- drogi wojewódzkiej Głogowiec – Kazimierz,
- drogi lokalnej Wierzch – Mionów – Golczowice
5.1.4 Strategia Promocji Gminy Głogówek z uwzględnieniem rozwoju sektora turystyki, oprac.
2006r.
Gmina Głogówek, chcąc wykorzystać atut, jakim jest przygraniczna lokalizacja przygotowała
założenia rozwoju turystyki w oparciu o posiadane zasoby, doświadczenie i potencjał. Wpisuje się tym
samym w ofertę turystyczną przygotowaną dla czeskiej części Euroregionu Pradziad. W strategii
skupiono się na zadaniach, które w obszarze turystyki mają doprowadzić do wzrostu potencjału
gospodarczego gminy Głogówek.
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Głogówek atrakcją turystyczną pogranicza polsko-czeskiego oferującą edukację kulturową,
rozrywkę i rekreację opartą na dziedzictwie historycznym, potencjale przyrodniczym
i przedsiębiorczości mieszkańców
W oparciu o analizę SWOT zdiagnozowano mocne i słabe strony gminy w obszarze turystyki.
Po stronie mocnej znalazły się takie atuty jak:




atrakcje turystyczne, bogactwo zabytków, arcydzieła sztuki, historyczne miejsca, interesującą
historię, ciekawe okazy fauny i flory, oznakowane ścieżki rowerowe.
na terenie Gminy działa Dom Kultury w którym funkcjonują: Głogówecka Akademia Wiedzy,
teatr „Niebardzo”, kółko plastyczne, ognisko muzyczne, orkiestra dęta, chór Mniejszości
Niemieckiej
gmina posiada Muzeum Regionalne i Wiejskie Izby Pamięci

Po stronie słabej znalazły się:





brak tradycji związanych z obsługą ruchu turystycznego, brak szlaków konnych, wodnych, miejsc
odpoczynku, rozwiniętej bazy turystycznej, brak identyfikowanego z gminą Głogówek produktu
turystycznego oraz podaży produktu regionalnego.
wąskie grono odbiorców, działalność kulturalna niszowa
zły stan techniczny wielu zabytków m.in. zamku w Głogówku, założenia pałacowo-parkowego
z folwarkiem w Kazimierzu, zły stan techniczny murów obronnych
zły stan techniczny wieży wodnej.

Dokument wyznacza cele strategiczne i operacyjne w zakresie polityki transgranicznej w oparciu
o atuty jakimi są: przygraniczna lokalizacja, posiadane zasoby, doświadczenie i potencjał sprzyjające
rozwojowi turystyki.
W strategii sformułowano wizję gminy, którą jest:
Dla realizacji wizji w zakresie dziedzictwa kulturowego wyznaczono następujące cele:
CEL STRATEGICZNY 1: wzrost inwestycji gminnych związanych z produktami turystycznymi
wpływającymi na rozwój turystyki transgranicznej.
Cel operacyjny:
1.1 Inwestycje i remonty w istniejącej zabudowie historycznej – ochrona dziedzictwa historycznego
i kulturowego, realizowany przez:
1.1.2 Wsparcie inicjatyw lokalnych związanych z ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego.
1.1.3 Wsparcie działalności inwestycyjnej organizacji pozarządowych, kościoła i innych instytucji.
1.1.4 Remont budynku Muzeum Regionalnego
1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszarów wiejskich.
1.2.1 Zagospodarowanie centrów wsi: budowa miejsc odpoczynku, tablic informacyjnych,
parkingów.
1.2.2 Wsparcie lokalnych działań zmierzających do poprawy estetyki wsi.
1.2.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich Gminy Głogówek.
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1.3 Rewitalizacja zasobów naturalnych i ich gospodarcze wykorzystanie w rozwoju turystyki
transgranicznej.
1.3.1 Odnowa parku przydworskiego i jego promocja.
1.4 Rewitalizacja miasta Głogówek – wiodącego ośrodka rozwoju turystyki transgranicznej.
1.4.1 Realizacja zadań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Głogówka
5.1.5. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2007-2013
Problematyka ochrony i opieki nad zabytkami znajduje również swój wyraz w LPROM
Głogówka. Program podejmuje zagadnienie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
w oparciu o którą ma nastąpić pobudzenie gospodarczego miasta.
Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji są zgodne z celami wyznaczonymi w „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Głogówek”:
Cel I: Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego.
Cel II: Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie.
Cel III: Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności.
Rewitalizacja obejmuje szereg kompleksowych działań technicznych, takich jak:
- prace renowacyjne obiektów zabytkowych
- poprawa funkcjonalności dróg, placów i pozostałej infrastruktury dla pieszych
- wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej
- stworzenie zaplecza do wyrażania aktywności społecznej (artystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej)
- stworzenie zaplecza do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wśród wielu obszarów do rewitalizacji zaplanowany jest też obszar strefy A wyznaczonej przez
granice dawnej linii obrony – ulice Piotra Skargi, Kościuszki, Pasternik, Piastowską i wzdłuż potoku
Młynówka – obejmujący:
-

zachowany średniowieczny układ przestrzenny miasta z historyczną siecią ulic, rynkiem, zarysem
bloków i wewnętrznym podziałem własnościowym,
częściowo zachowane mury obronne z jedną bramą wjazdową (Zamkowa) i basztą więzienną,
park założony w XVII wieku na miejscu fortyfikacji ziemnych, usytuowany na stoku wzniesienia
na dwóch kondygnacjach,
zachowane najważniejsze elementy układu przestrzennego i dominanty wysokościowe (kościół
parafialny, dom wikarych, kościół i klasztor Franciszkanów, zamek górny i dolny, ratusz, baszta
więzienna, brama zamkowa, fragment murów obronnych).

Na tym obszarze do priorytetowych zadań wyznaczono: mury obronne, ratusz, wieżę wodną,
muzeum regionalne, bramę wjazdową, trakty komunikacyjne, park miejski.
5.1.6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą
2024, oprac. 2017
Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju
w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału miasta i gminy (zasobów
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).
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Program wśród obszarów przyrodniczo cennych wskazuje na terenie gminy zabytkowe parki objęte
ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków:



Park przyzamkowy w Głogówku z egzotycznymi gatunkami drzew i krzewów – daglezje,
modrzewie kanadyjskie, platany, cypryśniki i grupą drzew z gatunku dąb szypułkowy – 9 szt.
będących pomnikami przyrody.
Park przypałacowy w Kazimierzu z kaplicą będącą grobowcem rodziny Prittwitz.

Na terenie gminy brak terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych chronionych w formie
obszaru chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.
Wśród priorytetowych celów w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu Program wymienia m.in. :
 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków.
 Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego
Parku Miejskiego w Głogówku, częściową realizację rewaloryzacji parku.
 Rewitalizację Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „Starego
miasta”.
W oparciu o ocenę stanu środowiska i cele priorytetowe dokumentów strategicznych i programowych
wyższego szczebla wyznaczono cele środowiskowe, kierunki interwencji oraz zadania jakie przewiduje
się zrealizować w latach obowiązywania niniejszego dokumentu.
9) Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej.
Kierunek interwencji:
Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych,
w tym bioróżnorodności
Kierunek interwencji:
Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku
Cel: Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego
Kierunek interwencji:
Ochrona i polepszanie stanu krajobrazu kulturowego i zieleni

5.1.7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Głogówek (Uchwała Nr XXVII/194/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2016
roku)
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy określa zasady zagospodarowania
przestrzennego. Jest dokumentem, w którym określa się między innymi „obszary oraz zasady ochrony
krajobrazu kulturowego”. Studium nie jest aktem prawa lokalnego, ale jego ustalenia są wiążące przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Część I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
W zakresie ochrony zabytków przywołany dokument opisuje dziedzictwo kulturowe gminy
Głogówek oraz wymienia zabytki nieruchome objęte ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków
(w tym tereny zieleni, cmentarze i stanowiska archeologiczne), oraz zabytki figurujące w gminnej
ewidencji zabytków. Omówiono również obszary objęte ochroną konserwatorską oraz zasady ochrony
zabytków i krajobrazu kulturowego. Przeanalizowano mocne i słabe strony dziedzictwa kulturowego
gminy oraz wskazano szanse, zagrożenia i istniejące problemy w zakresie ochrony zabytków, które
wymagać będą dalszej poprawy.
Cześć ta zawiera także omówienie i analizę dokumentów i aktów prawnych związanych
z problematyką zagospodarowania przestrzennego.
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Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.
W studium przyjęto generalną zasadę utrwalenia istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej
z koncentracją i rozwojem mieszkalnictwa i funkcji usługowych oraz produkcyjnych w mieście
Głogówek. Celem zmiany studium było uruchomienie nowych terenów produkcyjno –usługowych
i wykreowanie strefy produkcyjno –usługowej w mieście, z dopuszczeniem lokalizowania terenów
rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej –urządzenia
fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW.
Zrezygnowano z obszarów terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych (w obrębach Nowe
Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin) i jednocześnie
wyznaczono tereny pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW,
w granicach terenów określonych na rysunku studium w mieście Głogówek, wsi Rzepcze i Ciesznów.
Przyjęto umiarkowany rozwój miejscowości gminy, w zakresie ukształtowanych układów
wiejskich z koncentracją nowej zabudowy mieszkaniowej we wsiach posiadających w stanie istniejącym
wysokie standardy obsługi mieszkańców tj. we wsi Racławice Śląskie, Twardawa, Biedrzychowice.
W stosunku do obowiązujących ustaleń studium nie wyznaczono nowych kompleksów zabudowy,
jedynie uzupełniono luki w zabudowie lub dodano linię zabudowy z wykorzystaniem układu
komunikacyjno infrastrukturalnego, dla którego obowiązujące studium wyznaczyło zabudowę tylko po
jednej stronie drogi dojazdowej –w takiej sytuacji w przypadku braku przeciwskazań środowiskowych
wyznaczono zabudowę po obydwu stronach drogi, w celu wykorzystania potencjału ciągu
infrastrukturalno –komunikacyjnego oraz zapewnienia właściwego obciążenia układu wodno–
kanalizacyjnego.
Zachowano zaplanowany układ komunikacyjny z obwodnicami na przebiegu drogi krajowej,
dróg wojewódzkich i drogi powiatowej (obwodnice miasta Głogówka oraz wsi Stare Kotkowice,
Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa, Racławice Śląskie, Tomice, Dzierżysławice).
Zachowano rozwój terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej we wsiach, uwzględniając
zapisy obowiązujących planów miejscowych oraz istniejące przekształcenia terenów zagrodowych na
tereny zabudowy usługowej.
Zachowano ustalone w planach miejscowych strefy konserwatorskie miasta Głogówka oraz
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi objęto ochroną historyczne obszary ruralistyczne.
Określono kierunki przekształceń struktury funkcjonalno –przestrzennej miasta i gminy Głogówek,
w których zapisano:
 utrzymanie na terenach wiejskich gminy jako funkcji wiodącej -rolnictwa,
 wprowadzenie funkcji uzupełniających na terenach wiejskich,
 rozwój usługowej i turystyczno -krajoznawczej funkcji miasta.
Dla zapewnienia rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy sformułowano w Studium główne cele
rozwoju gminy Głogówek, którymi są:
1.2.4. W sferze zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie atrakcyjności wybranych terenów dla
inwestowania, m.in. poprzez
 rewaloryzację historycznych układów przestrzennych miasta Głogówek oraz niektórych wsi
gminy (Kazimierz, Wróblin, Racławice Śl., Wierzch, Twardawa).
 zwiększanie estetyki i funkcjonalności zagospodarowania miasta i terenów wiejskich gminy.
Wprowadzono ograniczenia zagospodarowania:
 wysokość zabudowy oraz kubaturę należy dostosować do zabudowy istniejącej i nie przekraczać
istniejących parametrów wysokościowych, szczególnie w sąsiedztwie z zabudową zabytkową,
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gdzie dodatkowo należy wykonać analizę widoków panoramy w celu ustalenia właściwych
gabarytów nowej zabudowy.
1.3.4. W sferze funkcji mieszkaniowej ustalono, że:
 potrzeby mieszkaniowe miasta Głogówek związane są z przewidywaną stabilizacją spadku liczby
ludności oraz z potrzebą poprawy standardów zamieszkiwania. Przewiduje się przede wszystkim
realizację mieszkań w zabudowie jednorodzinnej. Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie
koncentrowała się głównie w południowej i zachodniej części miasta,
 realizacja nowych mieszkań na terenach wiejskich wiązać się będzie głównie z zahamowaniem
niekorzystnych procesów demograficznych. Należy dążyć do koncentracji zabudowy
mieszkaniowej we wsiach posiadających w stanie istniejącym wysokie standardy obsługi
mieszkańców tj. we wsi Racławice Śląskie, Twardawa i Biedrzychowice. Istotny ruch budowlany
może wystąpić we wsi Stare Kotkowice, Szonów i Wierzch.
W tym obszarze wyznaczono następujące kierunki działań:
 przygotowanie terenów pod zabudowę tj. wyposażenie w infrastrukturę techniczną i drogi,
 dostosowanie istniejącej infrastruktury społecznej do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie,
 adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy,
 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług
lokalnych lub zabudowy mieszkaniowej,
 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie
zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg),
 uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych.
Studium zakłada utrzymanie istniejącej zieleni towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej,
osiedlowej i izolacyjnej.
Niniejszy GPONZ przedstawia cele i kierunki działań wraz z konkretnymi zadaniami, które są zgodne
z ustaleniami Studium i wpisują się w wizję zrównoważonego rozwoju gminy z poszanowaniem
uwarunkowań prawnych.
5.1.8. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Dziedzictwo kulturowe oprócz ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków chronione jest też
ustaleniami zawartymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jako akty prawa
miejscowego stanowią one podstawę planowania przestrzennego w gminie. Mają one wiążące
i nadrzędne znaczenie dla procesów inwestycyjnych i gospodarki nieruchomościami. Ustalenia dotyczące
ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w mpzp powinny sprzyjać ochronie zabytków.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając szereg aspektów formalnych
i merytorycznych, ustalają przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zabudowy
i zagospodarowania. Plan miejscowy nie może naruszać ustaleń Studium i musi być zgodny z jego
zapisami. Plany są aktami prawa miejscowego i stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie.
Mają one wiążące i nadrzędne znaczenie dla gospodarki nieruchomościami. Ustalenia w mpzp dotyczące
ochrony dziedzictwa kulturowego mają na celu ochronę zabytków i ich otoczenia przed inwestycjami
mogącymi negatywnie wpłynąć na zabytek oraz tymi, które mogą zubożyć krajobraz kulturowy.
Gmina Głogówek posiada bardzo małe pokrycie planami miejscowymi terenów wiejskich. Na
terenach wiejskich gminy gospodarka przestrzenna prowadzona jest w oparciu o decyzje o warunkach
zabudowy i lokalizowania inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji
celu publicznego wydawane są dla terenów wiejskich gminy Głogówek za wyjątkiem nielicznych
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obszarów obejmujących łącznie 855,9 ha, dla których sporządzono pojedyncze miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
W gminie Głogówek miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzono dla:
1. miasta Głogówek
2. wsi Mochów dla działki nr 427
3. wsi Racławice Śląskie dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice
Śląskie-Głogówek”
4. wsi Racławice w zakresie przebiegu projektowanego gazociągu DN 150 relacji Szonów –
Głuchołazy
5. wsi Rzepcze dla obrębów nr 3 i 4
6. wsi Rzepcze
7. wsi Stare Kotkowice dla działki nr 188/133
8. wsi Twardawa dla działek nr 886/260; 887/260; 888/260; 889/260; 750/225
9. wsi Twardawa dla terenów usługowych
Gmina Głogówek posiada 9 obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w tym plan dla
miasta Głogówek, który podlegał regularnym zmianom.
Ad. 1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogówek w granicach
administracyjnych miasta przyjęty Uchwałą Nr XXI/156/2004 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 8
listopada 2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXIX/270/2006 z
dnia 26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011
r., Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. (powierzchnia w granicach administracyjnych miasta 2207
ha) Nr XXXI/226/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
W odniesieniu do środowiska kulturowego ustala:






strefy ochrony konserwatorskiej i zasady ochrony:
strefa A obejmuje średniowieczny układ urbanistyczny miasta Głogówka wraz z zamkiem,
parkiem oraz barokowym założeniem klasztoru franciszkanów, dla których ustala się :
- nakaz wypełniania zaleceń konserwatorskich,
- ścisłą ochronę i zachowanie historycznego układu urbanistycznego,
- nakaz ochrony i odtworzenia zabudowy,
 nakaz ochrony krajobrazu miejskiego z utrzymaniem istniejących założeń kompozycyjnych oraz
zachowanie skali,
 w obrębie Starego Miasta zaleca się stosowanie rozwiązań indywidualnych, wpisanych
właściwie w krajobraz miasta pod warunkiem ich uzgodnienia w fazie koncepcji.
strefa B częściowej ochrony konserwatorskiej – obejmująca dobra kultury figurujące w ewidencji,
dla których ustala się :
- każda działalność inwestycyjna, prace remontowe adaptacyjne i modernizacyjne wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- rozbiórka obiektów może być przeprowadzona w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykonaniu na koszt inwestora
dokumentacji inwentaryzacyjno-pomiarowej i fotograficznej oraz, w zależności od potrzeb,
wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej oceniającej stan techniczny obiektu,
- wycinka drzewostanu w otoczeniu dóbr kultury wymaga opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
strefa KC - występowania cennych elementów historycznej struktury przestrzennej - obejmuje
przedmieścia południowe i północne oraz założenie urbanistyczne Głogowca, dla których ustala się:
- utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania
(drogi, cieki wodne, jary, rozłogi pól, zieleń naturalna i komponowana),
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wprowadzania nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji
budowlanej regionu i skali krajobrazu,
- ochrona założeń zielonych.
strefa KK ochrony krajobrazu kulturowego - obejmuje tereny miejskiego parku przyzamkowego
i cmentarza miejskiego, dla których ustala się :
- utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania
(drogi, zieleń naturalna i komponowana),
- wprowadzania nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji
budowlanej regionu i skali krajobrazu,
- ochrona zieleni.
strefa E –ochrony ekspozycji obejmuje:– ochronę ekspozycji panoramy miasta, ochronę ciągów
widokowych, ochronę punktów dalekich i bliskich widoków.
- zakaz wprowadzania nowych dominant w obrębie obszarów chronionych,
- w przypadku projektowania nowych zespołów osiedleńczych zaleca się kontynuowanie form
regionalno-krajobrazowych wprowadzanych na zasadzie kompozycji architektoniczno–
krajobrazowej,
- zakaz likwidowania osi widokowych
strefa OW - obserwacji archeologicznej – obejmuje obszar Starego Miasta (A1), zamku oraz
potencjalne obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska
archeologicznego, dla których ustala się :
- zakaz głębokiej orki, prac wybierzyskowych, niwelacyjnych,
- wszelka działalność inwestycyjna typu: melioracje, gazyfikacje, prace wodno-kanalizacyjne,
energetyczne, teletechniczne oraz budowlane wymagają uzgodnienia zakresu prac
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który uzależni jej realizację od zlecenia
specjalistycznego nadzoru archeologicznego lub po przeprowadzeniu badań archeologicznych na
koszt inwestora,
- przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obejmującego zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne, należy przed jej wydaniem wystąpić o opinię do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
- inwestycje drogowe projektowane na terenie gminy muszą poprzedzić weryfikacyjne badania
powierzchniowe zlecone przez inwestora porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, na podstawie jego odrębnego zezwolenia.

Dla całego obszaru objętego planem ustalono iż, w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych
i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, osoby prowadzące te prace obowiązane są
niezwłocznie zawiadomić o tym Zarząd Gminy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednocześnie
zobowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub
zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
W planie znalazły się także:



zasady ochrony zabytków wpisanych do rejestru,
zasady ochrony zabytków ujętych w gminnej ewidencji,

Ad.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek (dotyczy działki
Nr 427 w obrębie Mochów) przyjęty Uchwałą Nr XX/167/2001 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
25 czerwca 2001 r. (pow. 0,3 ha)
Ad.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru występowania złoża
kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/275/2009 Rady
Miejskiej w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. (pow. 677 ha).
Plan ustala zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
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 ochronę istniejących stanowisk archeologicznych. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej, i wymagają zgłoszenia do wojewódzkiego konserwatora zabytków lub administracji
lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się zgodnie z przepisami szczególnymi.
 na obszarze doliny rzeki Osobłoga, w granicach opracowania planu, ochronę krajobrazu
kulturowego oraz ekspozycji wartościowych panoram wsi i miasta Głogówek, znajdujących się
poza graniami opracowania,
 ochronę dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania terenu, z ustalonym zakazem
wprowadzania nowej zabudowy, za wyjątkiem terenu wyznaczonego pod eksploatację
powierzchniową i dopuszczonych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, w tym wałów
przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych;
 na terenie eksploatacji kruszywa naturalnego zakazuje się wznoszenia obiektów niezwiązanych
z eksploatacją, oraz trwałych budynków i elementów przestrzennych, które po zakończeniu
eksploatacji mogą przesłaniać ekspozycję sąsiednich wsi;
 na całym terenie obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów dysharmonijnych i zakłócających
widok na zabytkowe zespoły zabudowy oraz sylwety sąsiednich wsi i miasta Głogówek;
 w celu osłabienia negatywnego oddziaływana projektowanego terenu eksploatacji ustala się
strefy zieleni izolacyjnej od wsi Racławice Śląskie i Klisino oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 12ZI, 13ZI, 14ZI,11ZL, 12ZL, 13ZL, 15ZL
Ad.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (dotyczy przebiegu
projektowanego gazociągu DN 150 relacji Szonów – Głuchołazy w obrębie Racławice Śląskie )
przyjęty Uchwałą Nr V/54/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2003 r. (pow. 1,9 ha)
Ad.5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek dla fragmentów
obrębów nr 3 i 4 Rzepcze (dotyczy działek nr 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,
394, 395, 17815 km. 3, obręb Rzepcze oraz działki nr 424, 426, 428, 429, 432, 433, 485, 48411, 15112,
km. 4, obręb Rzepcze) przyjęty Uchwałą Nr III/18/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 stycznia
2003 r. (pow. 104 ha). Jest planem pod rozwój inwestycji produkcyjno-usługowych przy drodze
wojewódzkiej.
Ad. 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek dla obszaru we wsi
Rzepcze (dotyczy działek nr 176/9, 176/15, 176/17, 176/18, 176/19, 176/20) przyjęty Uchwałą
Nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r.
Planem objęto teren przeznaczony pod zabudowę usługową i produkcyjną oraz elektroenergetyki –
lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych o mocy
przekraczającej 100 kW. Nie wyznaczono zasad ochrony dóbr kultury ze względu na brak występowania
obiektów i obszarów o takich walorach;
Ad.7 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek (dotyczy działki
Nr 188/133 w obrębie Stare Kotkowice) przyjęty Uchwałą Nr VIII/152/2000 Rady Miejskiej
w Głogówku z dnia 28 sierpnia 2000 r. (pow. 78 ha). Plan dotyczy terenów obsługi i produkcji rolniczej,
przewiduje rozwój terenów pod produkcję rolniczą.
Ad.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek (dotyczy działek
nr 886/260; 887/260; 888/260; 889/260; 750/225 w obrębie Twardawa) przyjęty Uchwałą
Nr XX/167/2000 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2000 r. (pow. 4,1 ha)
Ad.9 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek – wieś Twardawa –
tereny usługowe (dotyczy działek nr 383/261; 700/250 i 251 w obrębie Twardawa) przyjęty
Uchwałą Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2003 r. (pow. 40,6 ha).
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5.2.
CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY.

I

ANALIZA

STANU

DZIEDZICTWA

I

5.2.1. Charakterystyka geograficzno-przyrodnicza gminy Głogówek
Gmina miejsko-wiejska Głogówek położona jest w południowej części województwa opolskiego, nad
prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Gmina Głogówek wchodzi w skład
powiatu prudnickiego. Od południowego-zachodu graniczy z Republiką Czeską, od północy z gminą
Strzeleczki, od północnego wschodu z gminami Walce i Krapkowice, od południa z gminami
Pawłowiczki i Głubczyce, od zachodu z gminami Lubrza i Biała, od wschodu z gminą Reńska Wieś.
Pod względem administracyjnym gminę miejsko-wiejską Głogówek tworzy miasto, posiadające
3 sołectwa: Głogowiec, Oracze, Winiary oraz 21 sołectw:
1. Biedrzychowice,
2. Błażejowice Dolne,
3. Ciesznów,
4. Dzierżysławice,
5. Góreczno,
6. Kazimierz,
7. Kierpień,
8. Leśnik,
9. Mionów,
10. Mochów,
11. Nowe Kotkowice z przysiółkiem Chudoba,
12. Racławice Śląskie,
13. Rzepcze,
14. Stare Kotkowice,
15. Szonów,
16. Tomice,
17. Twardawa z przysiółkiem Malkowice
18. Wierzch,
19. Wróblin,
20. Zawada (z przysiółkami Golczowice, Mucków, Bud, Sysłów),
21. Zwiastowice.
Siedzibą władz gminy jest miasto Głogówek, będące ośrodkiem administracyjnym, a także
centrum kulturalnym, oświatowym, gospodarczym i usługowym. Miasto Głogówek położone jest
w odległości około 45 km od Opola, 35 km od Kędzierzyna-Koźla, 25 km od Prudnika (w strefie
oddziaływania tego miasta leży sam Głogówek) oraz ok. 20 km od innych miast Opolszczyzny:
Krapkowic, Głubczyc i Białej.
Powierzchnia miasta i gminy wynosi 170 km2, co stanowi 1,99% powierzchni województwa
opolskiego. Obszar ten zamieszkuje około 15 000 osób.
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski gmina leży w obrębie makroregionu Niziny
Śląskiej. Środkowo-południowa część gminy położona jest w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego,
a część północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Granica pomiędzy ww. mezoregionami przebiega
na wysokości 200 – 220 m n.p.m., na linii miejscowości Mionów – Błażejowice – Mochów – Głogówek
– Stare Kotkowice – Biedrzychowice – Zwiastowice.
Gmina posiada urozmaiconą rzeźbę terenu: - w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego o przewadze
form falistych i pagórkowatych rozczłonkowanych dolinami; największe urzeźbienie terenu
charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i Wróblin, - na północy, w obrębie Kotliny
Raciborskiej, rzeźba terenu ukształtowana jest w formie płaskiej lub lekko falistej. Samo miasto
Głogówek leży na falistej równinie, która od zachodu przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi.
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Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest przewaga gruntów
rolnych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami
glebowymi do produkcji rolnej. Okres wegetacyjny trwa 220 dni, a średnia temperatura w tym okresie
wynosi +14,2 °C. Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na jej
rolniczy charakter. Gmina posiada jedne z najlepszych w kraju warunków do rozwoju rolnictwa co wiąże
się z wysoką jakością gleby i korzystnym klimatem. Rolnictwo odgrywało i odgrywa istotną rolę
w kształtowaniu przestrzeni gminy, która zdominowana jest przez użytki rolne z niewielką ilością lasów.
Struktura osadnicza jest bardzo dobrze rozwinięta.
Gmina Głogówek należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje
jedynie małe zakłady o charakterze produkcyjno - usługowym nastawione na obsługę najbliższego
zaplecza jakim jest gmina.
Miasto Głogówek ma bardzo dobre położenie w systemie transportowo-drogowym. Leży
na skrzyżowaniu dróg relacji Kłodzko -Kędzierzyn-Koźle z drogą wojewódzką nr 416 relacji OpoleGłubczyce. Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. Tereny zurbanizowane gminy łączy sieć
dróg gminnych powiązanych:
- drogą wojewódzką nr 416 Krapkowice, Głogówek i Głubczyce
- droga wojewódzka nr 417 Laskowice, Klisino, Szonów, Szczyty, Racibórz
- drogą krajową nr 40 łączącą województwo opolskie i województwo śląskie
oraz linia kolejowa nr 137 (Podsudecka Magistrala Kolejowa) łącząca Katowice z Legnicą. Dostępność
do linii kolejowej zapewniają stacje kolejowe: Głogówek, Racławice Śląskie i Twardawa
Przez gminę przepływają rzeki: Osobłoga Stradunia i Swornica będące lewobrzeżnymi dopływami
Odry.
Koryto Osobłogi zostało gruntownie przebudowane w latach 1933 – 1943. Skrócono wtedy bieg rzeki,
wyprostowano koryto, wykonano zabiegi melioracyjne, oraz zmodernizowano przeciwpowodziowy kanał
ulgi pomiędzy wsiami Mochów i Kierpień.
W ramach „Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Głogówek” zaproponowano ochronę doliny Osobłogi w formie „obszaru chronionego krajobrazu doliny
Osobłogi” od granicy z Czechami po ujście Odry. Fragmenty starego koryta rzeki (sprzed prac
regulacyjnych) mają zdecydowane walory krajobrazowo-przyrodnicze. Kilka takich starorzeczy
oraz strome skarpy doliny zaproponowane zostały w ramach cytowanego powyżej opracowania do
ochrony w formie „użytków ekologicznych”.
W gminie Głogówek od kilku lat obserwuje się zjawisko depopulacji, dotyczy ono zarówno miasta
Głogówek jak i obszarów wiejskich, przy czym największy spadek ludności nastąpił na terenach
wiejskich.
W 2005 roku liczba ludności gminy wynosiła 14 432 osoby 1 a w 2015 roku już tylko 13 445 osób, w tym:
w 2005 roku miasto Głogówek zamieszkiwało 5846 osób a obszar wiejski 8586 osób, w 2015 roku miasto
Głogówek zamieszkiwało 5608 osób a obszar wiejski 7837 osób.
Zasadniczy wpływ na zjawisko depopulacji ma ujemny przyrost naturalny i zjawisko migracji
szczególnie intensywne na obszarach wiejskich. Wyraźną tendencją jest również starzenie się
społeczeństwa i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Prognoza demograficzna sporządzona
przez GUS zakłada progresję tego zjawiska.
Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy co
przejawią się zwiększeniem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych. W 2010 roku w gminie
działało 1039 podmiotów gospodarczych a w 2015 roku 11092, w tym:
1
2

Dane na podstawie opracowania „ Strategia rozwoju powiatu prudnickiego na lata 2017-2030” s. 6
Dane na podstawie opracowania „ Strategia rozwoju powiatu prudnickiego na lata 2017-2030” s. 14
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 w 2010 roku w mieście Głogówek działało 619 firm, a na obszarze wiejskim 420,
 w 2015 roku w mieście Głogówek działało 647 firm, a na obszarze wiejskim 462.
Zestawienie to prezentuje wysoką aktywność gospodarczą na terenie wiejskim. Dominującą sekcją
gospodarki są usługi i rolnictwo.
W gminie Głogówek działają instytucje kultury wśród nich najważniejszą jest Muzeum Regionalne
w Głogówku. Muzeum w Głogówku to historyczny, atrakcyjny obiekt, który w ostatnich latach podlegał
odnowie i modernizacji. Muzeum świadczy liczne usługi kulturalne, artystyczne, dla wszystkich grup
społeczeństwa. W 2015 roku muzeum odwiedziło 7729 osób.
Położenie gminy w obszarze przygranicznym, w sąsiedztwie Republiki Czeskiej sprzyja współpracy
w ramach Euroregionu Pradziad.
5.2.2. Zarys historii obszaru gminy Głogówek z charakterystyką krajobrazu kulturowego miasta
i obszarów wiejskich oraz układu urbanistycznego i układów ruralistycznych.
5.2.2.1.

Osadnictwo w gminie Głogówek od pradziejów do średniowiecza.

Dzieje człowieka na terenie gminy Głogówek zaczynają się u schyłku epoki lodowcowej, w starszej
epoce kamienia (paleolit). Znaleziska z tej epoki są nieliczne, występują w okolicach wsi Rzepcze,
Kazimierz, Szonów i w pobliżu Głogówka. W środkowym neolicie (4500-1700 lat p.n.e) obszar gminy
jest już w większości zasiedlony. W znaleziskach archeologicznych znane są materiały świadczące
o uprawie zbóż (pszenicy, jęczmienia, żyta) i o hodowli udomowionych zwierząt (bydła, świni, kozy,
owcy). Upowszechnia się technologia wyrobu naczyń z gliny, rozwijają się kultury: wstęgowo-ryta
(KCWR) - ok. 5600 - 4900 p.n.e. która z terenów Moraw i zachodniej Słowacji rozprzestrzeniła się na
ziemie południowej Polski. Na terenie gminy Głogówek obszar z zarejestrowanymi reliktami KCWR
obejmuje teren dzisiejszych wsi Racławice Śląskie Wierzch, Dzierżysławice, Szonów, Kazimierz,
Ciesznów, Wróblin. Jej kontynuacją jest kultura ceramiki wstęgowej kłutej (KCWK), która wyodrębniła
się około poł. IV tysiąclecia p.n.e. Nazwa pochodzi od zdobień naczyń prostolinijnymi kątowymi
wstęgami wykonywanymi w technice nakłuć - bardzo często podwójnych. Na terenie gminny Głogówek
relikty tej kultury spotykane są licznie, aż po granicę wyznaczoną na północy przez wsie Biedrzychowice,
Stare Kotowice, Twardawę.
Kolejnym etapem osadnictwa na ziemiach dzisiejszej gminy jest osadnictwo kultury pucharów
lejkowatych (KPL) 3250-2500 p.n.e. Relikty tej kultury na terenie gm. Głogówek obejmują swoim
zasięgiem ziemie położone w dolinie wschodniej Osłobogi oraz rejon wsi Błażejowice.
Przez obszar gminy przechodziły kolejne kultury późno neolityczne takie jak: kultura ceramiki
sznurowej (KCSz) 2500-1500 p.n.e. zdobiąca ceramikę odciskami sznura, która zaznaczyła swoją
obecność stanowiskami z rejonu wsi Rzepce-Kierpień, czy kultura pucharów dzwonowatych (KPD) –
1800/1700 - 1600 p.n.e.) zajmująca się eksploatacją i rozprzestrzenianiem złóż miedzi, złota, srebra oraz
cyny. Jednakże dopiero opanowanie umiejętności wytopu brązu (z importowanych surowców)
doprowadziło do szerszego wykorzystania nowego metalu przy produkcji narzędzi, broni i ozdób.
Na obszarze gm. Głogówek ślady osadnictwa z epoki brązu znajdują się przede wszystkim w rejonie
wsi Kierpień, Rzepce, Zawada. Kolejne, wielkie przemiany przynosi wiek XIII p.n.e., kiedy to na
znacznym obszarze Europy formuje się zespół kultur pól popielnicowych, stosujących powszechnie
zwyczaj palenia zmarłych i grzebania szczątków na płaskich, rozległych cmentarzach. Na ziemiach
polskich tworzy się wówczas kultura łużycka – 1400 p.n.e – 300 p.n.e. Nastąpił wówczas rozwój
przestrzenny osadnictwa i trwałe zasiedlenie. Zabytki tej kultury na terenie gm. Głogówek znane są
z rejonu wsi Rzepce, Zawada, Błążejowice, Moniów, Wierzch, Racławice Śląskie, Dzierżysławice.
Na okres kultury łużyckiej datowany jest również gród „Wójtowiec” zlokalizowany na płn. od
Głogówka.
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Po załamaniu się osadnictwa kultury łużyckiej, jeszcze w okresie halsztackim dochodzi na początku
IV w. p.n.e. do ponownego zasiedlenia Wysoczyzny Głubczyckiej przez Celtów. Zakładali oni trwałe
osady w pobliżu cieków wodnych. W okresie celtyckiej kultury lateńskiej (V w. p.n.e. – I w. p.n.e.)
osadnictwo objęło już prawdopodobnie obszar całej gminy Głogówek. Najbardziej znane osady celtyckie
badane wykopaliskowo to m.in. Szonów, ślady kultury lateńskiej występują m.in. w Błażejowicach.
Osadnictwo celtyckie zanika pod koniec II w. p.n.e. Ponowne, większe zainteresowanie się tym obszarem
pojawiło się w okresie rzymskim. Kultura przeworska będąca jedną z najszerzej rozprzestrzenionych
i najtrwalszych kultur epoki żelaza wykształciła się na przełomie III/II w. p.n.e. i trwała do schyłku
wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (poł. V w. n.e.). Na omawianym terenie zasięg tej kultury
obejmuje południową i południowo-wschodnią cześć gminy. Ludność kultury przeworskiej oprócz
uprawiania i rozwijania umiejętności już wcześniej znanych: garncarstwa, tkactwa, garbarstwa,
rogownictwa, kołodziejstwa, ciesiołki oraz hodowli, rolnictwa, handlu i transportu, rozwinęła na dużą
skalę produkcję żelaza wytapiając je z rudy darniowej w dymarkach. Coraz wyraźniej kształtowały się
związki plemienne, ale rozwój regionu hamowany był przez łupieżcze wędrówki Hunów, Gotów
i Awarów na przełomie V/VI w. Aż do IX-X w. w zasiedleniu terenu widoczny jest regres.
Osadnictwo wczesnośredniowieczne związane z obecnością Słowian na tym terenie datowane jest
na IX-XI w. Największe skupiska osad znajdowały się na żyznych glebach Płaskowyżu Głubczyckiego,
zasiedlonego przez plemię Lupiglaa, które wymienia w raporcie do króla Ludwika w 847 r. tzw. Geograf
Bawarski. Powstały tu ufortyfikowane osiedla, niektóre przetrwały do dziś w formie wsi, ponownie
organizowanych w okresie kolonizacyjnych lokacji. Osadnictwo utrwalone na całym obszarze gminy szczególnie intensywnie rozwija się w rejonie wsi Tomice, Szonów, Kazimierz, Wróblin, Stare Kotowice,
Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa, Racławice Śląskie, Wierzch, Moniów. Ludność
zamieszkiwała w otwartych osadach składających się z kilku lub kilkunastu naziemnych domów
drewnianych i budynków gospodarczych o formie półziemianek lub ziemianek. Obok osad otwartych
występowały obronne grody i strażnice, obiekty ze sztucznie usypanymi wałami, wykorzystujące często
naturalny, obronny charakter terenu. Wzniesione zostały przez Piastów panujących na Śląsku od X w.
Stworzyli oni wzdłuż granic państwa łańcuch grodów, których zadaniem była obrona tej dzielnicy przed
czeskimi feudałami, oraz władcami Niemiec, dążącymi do podporządkowania sobie polskiego państwa.
W tym czasie istniał w pobliżu Głogówka gród kasztelański położony około 100 m na lewo od szosy
prowadzącej z Głogówka do Opola, w pobliżu obecnego cmentarza żydowskiego, wzmiankowany
w źródłach ruskich w 1076 r.
5.2.2.2.

Miasto Głogówek na tle historii regionu.

Leżący na pograniczu polsko-czeskim obszar dzisiejszej gminy Głogówek znajdował się
od początku swojej historii w orbicie wpływów tych dwóch organizmów politycznych. W IX-X w. teren
gminy znajduje się w ramach państwa wielkomorawskiego, później jest pod panowaniem czeskiego rodu
Przemyślidów. Po jego rozpadzie, Głogówek przeszedł pod władanie Mieszka I. W 1025 roku, wraz
z koronacją Bolesława Chrobrego, Śląsk wszedł w skład nowo utworzonego Królestwa Polskiego.
Po śmierci Chrobrego doszło do walk o władzę, zamieszek wewnętrznych i do tzw. reakcji pogańskiej –
okresowo przywracano kulty pogańskie, zburzona została katedra wrocławska. Osłabione państwo nie
było w stanie bronić swoich ziem. W 1038 lub 1039 roku czeski książę Brzetysław I spustoszył Śląsk
i przyłączył do Czech ziemie po lewej stronie rzeki Odry. W ten sposób ziemia głubczycka i prudnicka
znalazły się pod panowaniem czeskim i przeszły do diecezji ołomunieckiej.
Zabiegi o odzyskanie Śląska podjął Kazimierz Odnowiciel. W 1050 r. zbrojnie opanował
zagarnięte przez Czechów ziemie, jednak na zjeździe w Kwedlinburgu w 1054 zgodził się płacić Czechom
coroczny trybut w wysokości 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota. Jego następca, król Bolesław
Szczodry w 1069 r. przestał płacić trybut, co doprowadziło do kolejnych najazdów czeskich władców.
W 1093 roku książę Brzetysław II spustoszył lewobrzeżny Śląsk, w wyniku czego Władysław Herman
ponownie zmuszony był płacić trybut ze Śląska na rzecz Czech. Sytuacja nadal była nieustabilizowana,
w 1096 roku Brzetysław II ponownie najechał Śląsk, niszcząc i wyludniając ziemię śląską aż po Odrę.
Od roku 1100 pełną kontrolę nad całym Śląskiem przejął książę Bolesław Krzywousty. Zawarł on
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z księciem czeskim Sobiesławem I pokój podpisany 30 maja 1137 r. w należącym wówczas do Czech
Kłodzku. Układ ten kończył długotrwałe wojny między obydwoma krajami i wyznaczył na długie lata
granice. Bolesław zachował niemal cały Śląsk z wyjątkiem ziemi opawskiej, karniowskiej i głubczyckiej,
która wraz z ziemią kłodzką przypadła Sobiesławowi.
W 1138 roku na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego, Śląsk a wraz z nim Głogówek
przypadł najstarszemu synowi Krzywoustego, księciu Władysławowi II Wygnańcowi. Od niego zaczyna
się dynastia śląskich Piastów. Władysław chcąc władać całą Polską próbował bezskutecznie odsunąć
młodszych braci od władzy. W roku 1163 cesarz Fryderyk Rudobrody wymusił na Bolesławie
Kędzierzawym oddanie Śląska synom Władysława. Władzę nad Śląskiem przejął najstarszy z nich
Bolesław I Wysoki. W 1172 r. juniorzy (Mieszko i Konrad) i syn Bolesława Wysokiego, Jarosław
upomnieli się o swoją część, wywołując wojnę domową, w wyniku której Mieszko otrzymał wschodni
kraniec (z Raciborzem i Cieszynem) a Jarosław część środkową (z Opolem). W 1201 roku zmarli
Jarosław, którego dziedzinę przejął zbrojnie Mieszko dając początek księstwu opolskiemu, i Bolesław I
Wysoki, po którym władzę w księstwie śląskim przejął Henryk I Brodaty, założyciel tzw. dynastii
Henryków Śląskich. Umowa z 1202 r. pomiędzy Henrykiem Brodatym a Mieszkiem Plątonogim, stała
się podstawą definitywnego podziału Śląska na Dolny i Górny. Górny Śląsk nazywany jest odtąd
Księstwem Opolskim. Od tego czasu w wyniku dziedzicznych podziałów Śląsk rozpadł się na ponad
dwadzieścia małych terytoriów. Związek Głogówka z Księstwem Opolskim pośrednio wykazują
odnotowane w źródłach fakty: w dokumencie z 1175 r. książę Bolesław I Wysoki potwierdza darowiznę
swego zmarłego syna Jarosława tysiąca łanów ziemi leżących pomiędzy rzeką Osobłogą a Stradunią dla
cystersów z Lubiąża, których wcześniej Jarosław sprowadził z Pforty i osadził w wiosce Kazimierz.
Pierwsza wzmianka o Głogówku w źródłach ruskich pojawia się w 1176 r. W l. 1213-1217 Głogówek
wzmiankowany jest w dokumentach pod nazwą Glogov. Następnie wzmiankowany jest w źródłach
w 1223 r.
Rangę miejscowości potwierdza sprowadzenie tu w 1264 r. przez księcia opolskiego Władysław
I zakonu franciszkanów, którzy na ofiarowanym im placu zbudowali klasztor i kościół. O dużym
znaczeniu klasztoru świadczą dwie kapituły, które odbyły się w Głogówku w 1285 i w 1355 roku.
Z 1264 r. pochodzi także pierwsza wzmianka o istnieniu w mieście szpitala św. Ducha,
zlokalizowanego między kościołem św. Bartłomieja a kościołem franciszkańskim. Był to szpital miejski,
opiekę nad nim sprawował początkowo książę, a później każdorazowy właściciel miejscowości. Kaplica
przy szpitalu wymieniana jest w źródłach od 1385 r.
W 1274 roku książę Władysław I potwierdza klasztorowi cystersów w Lubiążu prawo do
posiadania wiosek Kazimierz, Kierpień. W XIII w. Głogówek był drugą, co do ważności (po Opolu)
siedzibą Piastów opolsko-raciborskich. Władysław I zbudował także pierwszy zamek, była to gotycka,
czworoboczna wieża mieszkalno-obronna z narożnymi, ukośnymi przyporami.
W 1275 r. książę Władysław I nadał prawa miejskie, przeniesione w 1373 roku przez Henryka
księcia niemodlińskiego na prawo magdeburskie. W latach 1283–1313 – książę opolski Bolko I, syn
Władysława I, ustanowił Głogówek swoją drugą rezydencją. W 1296 roku jako wójt Głogówka
wymieniony jest Konrad. Z 1297 roku pochodzi wzmianka o kasztelanie Michale Wulczic. W 1311 roku
jako wójt wymieniony jest Arnold Larisch.
Rozdrobnienie feudalne na Śląsku ułatwiało zhołdowanie księstw. 17 stycznia 1291 r. Bolko I
złożył hołd lenny królowi Czech i Niemiec Wacławowi II. W 1327 r. król czeski Jan Luksemburczyk
sprzedał okrąg prudnicki Bolkowi I, księciu niemodlińskiemu, który w 1359 roku zamieszkał na zamku
w Głogówku. Po wygaśnięciu linii Piastów niemodlińskich w 1382 roku Głogówek powrócił pod władzę
książąt opolskich. Początkowo miejscowość należała do Władysława II (zm. 1401 r.), następnie do jego
bratanka Bolka IV (zm. 1437 r.). Po śmierci Bolka IV miasto odziedziczył syn zmarłego Bolko V (zm.
1460 r.). Wybrał on Głogówek na swoją rezydencję. Panowanie tego władcy to szczyt znaczenia
miejscowości w średniowieczu. W tym czasie zapewne rozbudowano pierwszy zamek, składający się
pierwotnie z wieży i budynku mieszkalnego, otoczonych murem i fosą. Po Bolku V wszystkie posiadłości
przejął jego brat Mikołaj I opolski. W 1478 r. odnotowane jest zniszczenie zamku przez pożar i śmierć
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Mikołaja I. Pod koniec XV w. Głogówek krótko podlegał Zygmuntowi Jagiellończykowi, a następnie
Kazimierzowi II księciu cieszyńskiemu, by około 1510 roku powrócić do władców Opola.
Po śmierci Jana II Dobrego, ostatniego z Piastów opolskich, jego księstwo przechodzi pod
panowanie Habsburgów. W 1558 r. cesarz Ferdynand I oddaje Głogówek w zastaw księżnej węgierskiej
Izabelli Zapolya z domu Jagiellonce, w zamku mieszka Otto von Zedlitz w żoną. W 1561 r. - cesarz
wydzierżawia Głogówek rodzinie Oppersdorff.

Fragment najstarszej panoramy miasta Głogówek z 1536 r. z podróży palatyna Ottheinricha.

O ile pierwsze wzmianki pisane o Głogówki sięgają XIII w. to pierwsza śląska mapa, na której
zaznaczono miasto Gloga – Głogówek z warownym zamkiem, pochodzi dopiero z poł. XVII w. Jest to
tzw. mapa Marcina Helwiga z 1651 r.

Mapa Marcina Helwiga z 1651 r.

Na przełomie XIV/XV w. miasto zostało otoczone murami obronnymi. Obszar miasta, jego
kształt i przebieg murów obronnych przedstawiono po raz pierwszy na pocz. XVIII w. W drugim
dziesięcioleciu XVIII w. Jan Wolfgang Wieland rozpoczął prace nad Atlasem Śląska, składającym się
z 16 map, które zostały skorygowane przez Mateusza Schuberta w latach 1736-1740. Na mapie tej
zaznaczony jest obszar miasta Głogówek w granicach średniowiecznych murów obronnych, nie
wyodrębniono jednak założenia zamkowego oraz nie znaczono przebiegu ulic.

Mapa Wielanda-Schuberta z lat 1736-1740

Ośrodkiem miasta średniowiecznego był czworoboczny rynek z ratuszem pośrodku i ulicami
w układzie szachownicowym, wybiegającymi z narożników i przecinającymi pierzeje. W części
północno-zachodniej miasta zlokalizowano gotycką warownię przekształconą w czasach późniejszych
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w renesansowo-barokowy pałac, w części południowo-zachodniej gotycko-barokowy kościół parafialny
pw. św. Bartłomieja. Przy zamku od południa usytuowano klasztor oo. Franciszkanów, od wschodu
w obwodzie murów obronnych bramę miejską tzw. zamkową i basztę więzienną.
W okresie najazdów husyckich i późniejszych pożarów zabudowa miasta ulegała wielokrotnemu
zniszczeniu. Od 1561 r. zamek z posiadłościami przeszedł w ręce rodu von Oppersdorff, początkowo
w formie dzierżawy, od 1595 jako własność, w ich posiadaniu pozostawał do 1945 r. Miastem
Oppersdorffowie przestali zarządzać w 1808 roku.
Średniowieczny układ przestrzenny miasta objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do
rejestru zabytków. Jego pierwsza ilustracja kartograficzna pochodzi dopiero z poł. XVIII w. z mapy
wojskowej, wykonanej na polecenie króla Prus Fryderyka Wielkiego przez Friedricha Christiana von
Wrede.

Głogówek - mapa Wredego z lat 1748-1752 przedstawiająca układ urbanistyczny, przebieg obwarowań, zamek z
ogrodami zamkowymi, kościół parafialny i klasztor.

Czas panowania magnatów on Oppersdorff to okres prosperity miasta. Rozbudowane mury
obronne opatrzone zostają trzema bramami wjazdowymi (Zamkową od północy, Wodną od południa
i Kozielską od wschodu.) obecnie istnieje tylko brama Zamkowa. Powiększają się przedmieścia – Winiary
znane też jako przedmieście Zamkowe, Wodne (przy drodze do Nysy), nazwane tak od powstałej w roku
1597 Wieży Wodnej, przedmieście Kozielskie i Oracze. Jan Oppersdorff zawarł umowę z Francesco
Parrem, który średniowieczną wieżę mieszkalną przebudował w latach 1562-1571 w trójskrzydłową
rezydencję w stylu północnowłoskiego renesansu. Na pozostałościach gotyckiego zamku zbudował
obecny Zamek Górny wraz
z budynkiem podzamcza od strony południowej, w którym na piętrze znajdowała się sala książęca.
Skrzydła północne i południowe zbudowano jako trójkondygnacyjne, skrzydło zachodnie (środkowe)
dwukondygnacyjne. Wzniesiono również fortyfikacje bastionowe.
W 1584 r. umiera Jan Oppersdorff, zamek wraz z posiadłościami obejmuje Jerzy II Oppersdorff.
W 1587 roku przystępuje on do nadbudowy zachodniego skrzydła o jedną kondygnację, oraz pokrycia
całości dachów ceramiczną dachówką. Za jego panowania dobudowano do skrzydła zachodniego, od
strony parku, prostokątny ryzalit i okrągłą wieżyczkę schodową, natomiast od strony miasta zostaje
wybudowana ściana kurtynowa z cegły i kamiennych kolumn. Wówczas nastąpiło także oflankowanie
zamku czterema cylindrycznymi wieżami usytuowanymi w narożach, ich hełmy pokryte zostały
pobielaną blachą. Podzamcze od strony miasta przerobiono na obszerny dziedziniec, wybudowano
również browar, słodownię, piekarnię stajni i spichlerz.
W 1606 r. po śmierci Jerzego II, zamkiem zawiaduje jego młodszy syn Rudolf, który przystąpił
do dalszej rozbudowy siedziby. W tym czasie nastąpiło zlikwidowanie ściany kurtynowej Zamku
Górnego i rozpoczęcie budowy jednokondygnacyjnego skrzydła północnego oraz skrzydła południowego
Zamku Dolnego. Zamek posiadał wówczas dekorację sgraffitową. Rudolf Oppersdorff w 1617 roku
odsprzedał siedzibę najstarszemu bratu Jerzemu III (1588-1651).
Jerzy III, najwybitniejszy przedstawiciel rodu, przekształcił miasto w majorat, a sam Głogówek
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uczynił swoistą stolicą „państewka Oppersdorffów”. Miastem i zamkiem władał on w latach 1617-1651.
W 1626 r. Jan Jerzy III Oppersdorff uzyskał tytuł hrabiego Rzeszy (Reichgraf), a w roku 1642
przekształcił majątek w ordynację rodową i został pierwszym ordynatem. Był członkiem rady cesarskiej,
starostą księstwa głogowskiego, land wójtem Górnych Łużyc. Za jego rządów dokończono w Głogówku
budowę Zamku Dolnego, przy którym pracę rozpoczęto już w 1606 roku. W 1618 r. przystąpiono
do nadbudowy skrzydła północnego Zamku Dolnego o drugą kondygnację oraz dobudowy od południa
traktu z krużgankiem.
W skład majoratu Jerzego III wchodziło 10 majątków: Głogówek, Brożec, Błażejowice, Nowy
Browiniec, Mochów, Dzierżysławice, Wróblin, Głogowiec, Jarczowice, Komorniki, Stare i Nowe
Kotkowice, Łowkowice, Nowy Dwór, Rzepcze, Pisarzowice. Oprócz tego posiadali jako samodzielne
majątki Nasiedle, Lenarcice, Chróścielów koło Głubczyc, Gorzyce koło Raciborza i Lasocice koło Nysy.

Zasięg państwa głogóweckiego w XVIII w.

Jerzy III zapoczątkował dynamiczny rozwoju kultury, za jego czasów zamek stał jedną
z najświetniejszych na Śląsku rezydencji, był nazywany „siedzibą muz” bowiem posiadał własny teatr,
orkiestrę kameralną, bibliotekę drukarnię. Przy zamku, na miejscu fortyfikacji założył rozległy park.
W kościele franciszkańskim ufundował Domek Loretański (1630-34). W 1634 roku zbudował obok
zamku kaplicę Grobu Pańskiego (obecna z 1714 r.). Kolejnymi darami władcy dla miasta były: kaplica
na Glinianej Górce z 1614 r. (obecna z 1781 r.) oraz 4,5 tonowy dzwon Ósmej Godziny zakupiony w 1649
r. dla kościoła pw. św. Franciszka. Dobudowana do prezbiterium kościoła św. Bartłomieja gotycka
kaplica została zaadaptowana w 1634 r. na mauzoleum rodowe Oppersdorffów, w krypcie spoczął Jan
Jerzy III. Z tego czasu pochodzi też wczesnobarokowa kaplica św. Antoniego w kościele franciszkańskim.
Zadbano też o nowoczesną jak na owe czasy infrastrukturę miejską, miasto otrzymało wodociąg, jego
pozostałością jest czworoboczna, kamienno-ceglana wieża wodna z 1597 r. Zadaniem budowli było
dostarczanie wody za pomocą drewnianego rurociągu do zamku i miasta.
W 1643 r. rezydencja Oppersdorffów została spustoszona przez wojska szwedzkie. Zamek został
szybko odbudowany ze zniszczeń. W latach 1646-1647 - zakończono budowę skrzydła wschodniego
i kaplicy św. Jana.
W okresie wojny Polsko-Szwedzkiej w 1655 r. na zamku w Głogówku przebywał król Polski,
Jan Kazimierz wraz ze swym dworem i świtą. Orszak królewski liczył 1800 osób, wśród nich polskie
sławy: Stefan Czarniecki, Jan Andrzej Morsztyn, Jakub Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, co
dobitnie świadczy o pozycji miasta i jego właścicieli. W 1666 r. zamek był miejscem zebrań
górnośląskich stanów.
Ostateczny kształt przestrzenny rezydencja Oppersdorffów otrzymała w 2 połowie XVII wieku,
za czasów panowania Franciszka Euzebiusza I, II ordynata. Przebudowano wówczas (lata 1671-72)
budynek bramny z wieżą zegarową oraz wyposażono zamknięty łukiem spłaszczonym przejazd bramny
w nowy późnorenesansowy (manierystyczny) rzeźbiarsko opracowany portal w miejsce
dotychczasowego kamiennego obramienia. Prace przeprowadzone w późniejszych czasach dotyczyły
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tylko zmian architektonicznych, głównie w obrębie elewacji, oraz nieznacznej zmiany brył niektórych
budynków. Za panowania Franciszka Euzebiusza, wykonano także portale na Zamku Górnym datowane
na 1671 r.
Linia górnośląska z Głogówka wymarła w 1714 r. na IV ordynacie Franciszku Euzebiuszu II
Juliuszu, majorat razem z majątkami przejęła linia morawska z Busova, która wymarła w 1781 r. na VI
ordynacie Głogówka Henryku Ferdynandzie. Dobra głogóweckie przejęła linia czeska z Castalowic, która
posiadała Głogówek do 1945 r.
W czasach panowania Henryka Ferdynanda (1711-1781) VI ordynata zamek przekształcono
w tylu barokowym. W 1730 r. został zamurowany krużganek na pierwszym piętrze w skrzydle północnym
Zamku Dolnego. Wówczas podmurowano także podłucza łęków w parterze ozdabiając je rustyką,
wprowadzono tynkowe obramienia okienne oraz boniowania. W latach 1743-1781 dostawiono do kaplicy
od strony dziedzińca, niewielką barokową kruchtę zwieńczoną szczytem.
Przez cały osiemnasty wiek Głogówek rozwijał się pomyślnie. Oppersdorffowie byli mecenasami
sztuki. Z ich fundacji morawscy artyści Franz Anton Sebesta, zwany Sebastinim oraz Johann Schubert
dokonali barokizacji wnętrz obu świątyń. Otrzymały one iluzjonistyczne polichromie i bogatą dekorację
stiukową oraz cenne wyposażenie malarskie i rzeźbiarskie m.in. ambony, chrzcielnice, zespoły rzeźb,
obrazów, szczególnie cenne są freski na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych Domku Loretańskiegow
kościele franciszkańskim i polichromie kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja. Na tzw. „Glinianej
Górce” na miejscu dotychczasowej kaplicy z 1614 r. powstała w 1781 r. z fundacji Henryka Ferdynanda
Oppersdorff barokowa kaplica. z polichromią F. Sebastinieniego. Morawianie czynni byli także przy
pracach m.in. w renesansowym ratuszu a także w wielu budynkach publicznych i prywatnych
w Głogówku i okolicach.
Oppersdorffowie dokonali także inwestycji w miejską opiekę medyczną. Na miejscu
drewnianego kompleksu szpitalnego z początku XIV wieku zbudowali w 1773 r. w stylu barokowym
nowy szpital i kościół św. Mikołaja.
Rynek otrzymał murowaną zabudowę z przylegającymi do siebie kamieniczkami barokowymi
z XVIII w., przeważnie trójosiowymi o szczytach ujętych spływami esownicowymi i podziałami
pilastrowymi elewacji. Wśród wielu na uwagę zasługuje dawna gospoda „Pod czarnym Niedźwiedziem”
z 1723 r. oraz „Dom Sebastiniego” z 2 poł. XVIII w. o oknach ujętych w bogate stiukowe obramienia.
Murowana w stylu barokowym zabudowa pojawia się też na ulicy Zamkowej prowadzącej z Rynku
w kierunku zamku - dom nr 4 z płytkim ryzalitem na osi ujętym wklęsłymi pilastrami oraz poza obwodem
murów obronnych - zajazd przy ul. Pasternik nr 2.
Dzięki Oppersdorffom miasto jest ważnym miejscem na Śląsku, w 1806 r. za panowania VIII
ordynata Franciszka Joachima (1778 – 1818) gościł na zamku Ludwik van Beethoven. Stabilny rozwój
miasta trwa także w XIX wieku. W 1 poł. XIX wieku powstaje murowana zabudowa ulicy Mickiewicza,
Kościuszki, Zamkowej i Głubczyckiej z piętrowymi domami krytymi kalenicowymi dachami
dwuspadowymi o oszczędnych elewacjach z prostym detalem klasycystycznym.
Druga połowa XIX stulecia to okres ożywienia gospodarczego miasta, do którego przyczyniła się
budowa w 1876 roku linii kolejowej Zabrze-Nysa. W Głogówku powstają zakłady przemysłowe:
gorzelnie, młyny wodne, cegielnie, browary, cukrownia. Ostatnie dwa stulecia charakteryzuje rozwój
budownictwa publicznego i mieszkaniowego ale powstają też budowle sakralne: kościół ewangelicki wg
projektu Wilhelma Grapowa (1856), synagoga autorstwa Wilhelma Fränkel (1864) oraz liczne kapliczki.
Powstające licznie budynki otrzymały wystrój eklektyczny i secesyjny. Zostają rozebrane mury miejskie,
z których do dziś pozostałości zachowały się w zachodniej, południowej i północnej części miasta.
Na przełomie XIX/XX w. w granice administracyjne włączone zostają przedmieścia: Kozielskie,
Wodne, Winiary, Oracze Wielkie i Małe oraz Głogowiec. Rozwój przestrzenny przekracza dawne
obwarowania, miasto rozbudowuje się w kierunku dworca kolejowego. Powstają też inwestycje miejskie,
skierowane głównie na infrastrukturę: na początku XX w. zbudowano nowoczesne wodociągi miejskie,
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z 1907 r. pochodzi wodociągowa wieża ciśnień przy ul. Kąpielowej. Położono kanalizację miejską,
powstaje oczyszczalnia ścieków, pojawia się elektryczność.
W wyniku działań wojennych część zabudowy rynku wraz z ratuszem legła w gruzach.
Poważnemu zniszczeniu uległo część domów i zabudowań gospodarczych na przedmieściach, zniszczone
były drogi komunikacyjne i linie wysokiego napięcia. Wojsko sowieckie przebywając na tym terenie do
końca 1945 r. dokonało demontażu ocalałych maszyn z zakładów przemysłowych wywożąc je w głąb
Rosji. W gruzach legło około 40 % zabudowań. Po wojnie Głogówek znalazł się w nowo utworzonym
Województwie Śląsko-Dąbrowskim. Pierwszym uruchomionym zakładem była rzeźnia miejska, kolejne
to: warsztat mechaniczny, stolarnia, cukrownia „Głogówek”, mleczarnia. Następnie przystąpiono do
odbudowy miasta. Obecnie Głogówek jest siedzibą władz gminy, w województwie opolskim i prężnym
ośrodkiem kulturalno-gospodarczym.
5.2.2.3 Zabytki nieruchome na terenie miasta Głogówek.
Na obszarze miejskim zachował się zwarty, staromiejski układ urbanistyczny, który jeszcze do
3 ćw. XIX w. ograniczony był murami miejskimi, z zabytkową zabudową mieszkalną o charakterze
małomiasteczkowym, zespołami architektury sakralnej, zespołem zamkowym, budynkami użyteczności
publicznej: ratuszem, sądem, pocztą, szkołami, budynkami infrastruktury miejskiej i przemysłowymi.
Ośrodkiem miasta jest czworoboczny, nieregularny rynek z ulicami wybiegającymi częściowo
z narożników, częściowo przecinających pierzeje. Układ ulic szachownicowy, nieregularny, z główną
osią przelotową północ-południe. W północno-zachodniej części miasta znajduje się zamek,
w sąsiedztwie którego brama miejska tzw. Zamkowa i baszta więzienna. Południowo-zachodnią część
miasta akcentuje monumentalna bryła kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja.
Najcenniejszymi zabytkami miasta Głogówek są:
-

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. BARTŁOMIEJA. Pierwotny kościół wzmiankowany
w 1284 r., tuż po lokacji miasta. Obecny zbudowany z fundacji Henryka księcia opolskiego ok.
1380 r. w stylu gotyckim. Korpus trójnawowy, bazylikowy, trójprzęsłowy nakryty sklepieniem
kolebkowym z lunetami. Prezbiterium węższe, zamknięte trójbocznie, przy nim od płn.
zamknięta trójbocznie, trójprzęsłowa ze sklepieniami sieciowymi kaplica z k. XIV w., pierwotnie
zwana „niemiecką” później Oppersdorffów (w 1601 r. wykonanie kruchty grobowej,
przekształconej później w mauzoleum rodowe Oppersdorffów). Wielokrotnie niszczony
i odbudowywany m.in. 1428, 1582. W latach 1776-81 przeprowadzono barokizację wnętrza
przez artystów morawskich F. Sebastiniego i J. Schuberta. Z 1779 r. pochodzi nadbudowa wież
w fasadzie zachodniej. Przy nawie od płd. kaplica św. Józefa z 1688 r., zakrystia i kruchta
z XVIIIw., od płn. kaplica św. Kandydy z biblioteką na piętrze. W 1933 r. wzniesienie
neobarokowych wieżyczek schodowych oraz nowych hełmów wież. We wnętrzu całość ścian
i sklepień pokrywają barokowe polichromie i bogate sztukaterie.

-

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKAŃSKI.
Usytuowany w centrum miasta, przylegający od wewnątrz do miejskich murów obronnych.
Ok. 30 m na płn. od Rynku, ok. 200 m na płn. od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja,
ok. 50 m na płd. od zamku Oppersdorffów. Franciszkanów do Głogówka sprowadził książę
opolski Władysław I i ofiarował plac pod budowę klasztoru i kościoła. O dużym znaczeniu
klasztoru świadczą dwie kapituły, które odbyły się w Głogówku w 1285 i w 1355 roku. Losy
klasztoru były burzliwe. W okresie najazdów husyckich (1428 r.) i pożaru miasta klasztor uległ
zniszczeniu. Książę opolski Bolesław V sprzymierzywszy się z husytami wypędził zakonników
a majątek klasztorny przejął pod swój zarząd. Wypędzeni zakonnicy znaleźli schronienie
w utworzonym w 1431 roku klasztorze w Koźlu. Po śmierci Bolesława franciszkanie wracają do
Głogówka i rozpoczynają w 1480 roku odbudowę spalonego podczas wielkiego pożaru miasta
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w 1478 roku klasztoru. W okresie reformacji wielu zakonników jak i całe miasto przeszło na
protestantyzm. W 1565 roku miasto sprzedało klasztor za 50 talarów rodzinie Szweinoch. Kościół
franciszkański przejęli w posiadanie luterańscy kaznodzieje. W 1595 roku Głogówek nabył
katolicki ród Oppersdorffów. W 1620 Jerzy III Oppersdorff odkupił budynki klasztorne za sumę
7000 talarów, a w 1628 roku osadził w nich franciszkanów, którzy w latach 1629-1630
odbudowali klasztor i kościół. W grudniu 1630 roku dokonano konsekracji ufundowanego przez
Jerzego III Domku Loretańskiego, zbudowanego jako odrębna kaplica poza kościołem. W marcu
1633 roku pożar miasta przerwał rozbudowę kompleksu kościelnego. Dopiero w 1636 r. hrabia
Jerzy III Oppersdorff sfinansował dalszą rozbudowę kościoła i klasztoru. Zbudowano wówczas
wieżę i poszerzono kościół o nawy boczne, włączono w obręb kościoła Domek Loretański.
W klasztorze powstały: refektarz, kuchnia, spiżarnie, cele, pokoje dla chorych i sala wykładowa.
W 1643 roku klasztor został spustoszony przez wojska szwedzkie. Książę Jerzy III podjął się
kolejnej odbudowy wraz z rozbudową kościoła o kaplicę św. Antoniego Padewskiego. W 1649
roku zawieszono dzwon zwany Dzwonem Ósmej Godziny. W latach 1665 i 1765 wielkie pożary
miasta nawiedziły też zespół klasztorny. Koszty ponownej odbudowy i modernizacji wystroju
wyniosły aż 60 000 talarów, powstały wówczas m.in. freski Franciszka Sebastiniego na Domku
Loretańskim oraz rzeźby ołtarzowe Jana Józefa Schuberta. 30 października 1810 roku państwo
pruskie rozwiązało klasztory. Klasztor w Głogówku został skasowany. W 1811 roku cały majątek
przejęło państwo. Bibliotekę klasztorną przekazano Uniwersytetowi Wrocławskiemu. W latach
1818-1872 w pomieszczeniach klasztornych mieściło się seminarium nauczycielskie. W roku
1945 franciszkanie należący do krakowskiej prowincji powrócili do Głogówka. Objęli
w posiadanie tylko jedno skrzydło klasztoru – południowe, od strony kościoła (w l. 1945-52
mieściło się tu niższe seminarium duchowne). W 1963 roku ponownie erygowano klasztor. Na
mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1971roku franciszkanie odzyskali prawo własności do tej części
swego klasztoru, którą użytkowali do 1971 r. W latach 1984-1989 podjęto gruntowną odbudowę
całej budowli, przywracając jej pierwotny, zakonny charakter.
Kościół pw. św. Franciszka gotycki, przekształcony w baroku. Prezbiterium trójprzęsłowe,
zamknięte prosto. Nawa trójprzęsłowa, przy niej ramiona transeptu: od płd. zamknięte
półkoliście, od płn. zamknięte trójbocznie mieszczące domek loretański. Od zachodu kwadratowa
wieża. W prezbiterium, nawie i płd. ramieniu prezbiterium sklepienia kolebkowe z lunetami,
w płn. ramieniu transeptu sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Domek Loretański zbudowany
w latach 1630-34 na planie prostokąta, nakryty sklepieniem kolebkowym. Zewnętrzne
i wewnętrzne ściany pokryte polichromią wykonaną przez F. Sebastiniego w 1770r.
Klasztor – usytuowany na północ od kościoła i na płd. od zamku Oppersdorffów. Zbudowany
w XVII i XVIII w., przebudowany w XIX w. Barokowy. Złożony z czterech skrzydeł
zgrupowanych wokół czworobocznego dziedzińca. Skrzydło wschodnie krótsze, nie łączące się
ze skrzydłem południowym. W przerwie między skrzydłami mur ogrodzeniowy z bramą.
Pomieszczenia przyziemia nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi i kolebkowymi
z lunetami.
-

KOŚCIÓŁ POSZPITALNY PW. ŚW. MIKOŁAJA. Obecny zbudowany w l. 1773-1779
z fundacji Henryka Ferdynanda von Oppersdorff, na miejscu poprzedniego z lat 1582-1599.
Wzniesiony w stylu barokowym. Włączony w ciąg zabudowy ul. Piastowskiej. Połączony
z sąsiednim budynkiem dawnego szpitala. Kościół jednonawowy, z węższym prezbiterium
o prosto ściętych narożach tworzących trójboczne zamknięcie. Nawa dwuprzęsłowa nakryta
sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, krótkie prezbiterium nakryte sklepieniem kolebkowym
z lunetami. Fasada dwukondygnacyjna, trójosiowa, z osią środkową wysuniętą w formie
pseudoryzalitu, ujętą w ukośne pilastry. Zwieńczona szczytem z wolutowymi spływami. Ponad
szczytem ośmioboczna latarnia z hełmem baniastym z latarnią, kulą i krzyżem. Wyposażenie
kościoła bardzo skromne, z dawnych czasów zachowana regencyjna ambona drewniana,
barokowy ołtarz św. Mikołaja przypisywany F. Sebastiniemu oraz stacje drogi krzyżowej
z XVIII/XIX w.
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-

DAWNY SZPITAL. Zbudowany w 1773 r. barokowy, przyległy krótszym bokiem do kościoła.
Założony na planie prostokąta, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym łączącym się
z dachem kościoła. Okna w obramieniach uszatych z kluczem, oś środkowa ujęta boniowanymi
pilastrami.

-

KOŚCIÓŁ CMENTARNY PW. ŚW. KRZYŻA. Zbudowany w 1705 r. z fundacji Anny
Pietruszki. Usytuowany w południowej części miasta zwanej Oracze, w najwyższym punkcie
położonego na stromym zboczu cmentarza. Konstrukcja drewniana, szkieletowo-ryglowa,
wypełniona ceglanym, otynkowanym murem. Elewacje z eksponowanym dekoracyjnym
układem drewnianych, ciemnych belek konstrukcyjnych skontrastowanych z tynkowanym,
białym tłem wypełnienia. Korpus prostokątny, krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie. Nawa
nakryta belkowym stropem płaskim. Dach siodłowy kryty gontem, na nim wieżyczka
na sygnaturkę kryta hełmem baniastym. We wnętrzu na uwagę zasługują XVII wieczne,
manierystyczne rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i Św. Jana Ewangelisty z grupy Ukrzyżowania
utrzymane w tradycjach gotyckich, pochodzące prawdopodobnie z kaplicy zamkowej.
ZAMEK. Pierwsza, piastowska jeszcze warownia stała tu w XIII w. i jest związana z osobą
księcia opolskiego Władysława I. Była to czworoboczna wieża mieszkalno-obronna z narożnymi
ukośnymi przyporami, którą ujawniły badania archeologiczne na terenie dzisiejszego dziedzińca
Zamku Górnego. Otoczona fosą i wałem ziemnym posiadała wymiary: 12.80 x 16,60 m i grubość
murów zewnętrznych od 2-2,5 m. Piwnice wieży podzielone były na trzy pomieszczenia.
Otaczająca wieżę fosa zagłębiona była około 2,5 m poniżej posadowienia fundamentów wieży.
Południowa ściana tej budowli tkwi w północnej ścianie obecnego skrzydła południowego Zamku
Górnego. Pod koniec XIII w. (1283 r.) książę opolski Bolesław (syn Władysława I) ustanowił
Głogówek swoją drugą rezydencją. W konsekwencji tego faktu rozbudowano wieżę mieszkalną
o prostokątne skrzydło południowe tworzące wraz z wieżą palatium książęce w kształcie litery L.
Od strony północnej do zamku dochodzł podwójny mur miejski, od strony zachodniej przebiegał
mur pojedynczy usytuowany nad stromą skarpą (w piwnicy pod skrzydłem zachodnim zachowały
się fragmenty muru obronnego z systemem arkad odporowych), dalej przebiegał on w kierunku
południowym z lekkim odchyleniem ku wschodowi. Od strony miasta zamek oddzielał ceglany
mur kurtynowy o przebiegu w linii łamanej. Pod koniec XIV w., po śmierci Bolesława I (1362
lub 1365 r.) jego syn - książę Henryk dokonuje dalszej rozbudowy średniowiecznego, gotyckiego
zamku. Powstaje całe skrzydło południowe, a na murach miejskich skrzydło północne.
Od zachodu nadal istnieje mur kurtynowy. Taka forma zamku zamkniętego w nieregularnym
czworoboku z wieżą mieszkalną pośrodku potwierdzona jest jeszcze w 1562 r. W 1476 nastąpiło
zniszczenie zamku przez pożar, śmierć Mikołaja I. Po śmierci Mikołaja I Głogówek odziedziczyli
jego synowie Jan II Dobry i Mikołaj II, a po śmierci Mikołaja II w 1497 znalazł się on
w posiadaniu wyłącznie Jana II Dobrego, aż do jego bezdzietnej śmierci w 1532 r. W 1532
przechodzi w ręce Zeidlitzów. Po śmierci Otto von Zedlitza w 1562 r. Głogówek zostaje
wydzierżawiony Janowi von Oppersdorff zięciowi von Zedlitza. Od 1595 stanowi już ich
własność. W 1562 r. Oppersdorff przystępuje do generalnej przebudowy zamku z stylu
renesansowym. Zawarł umowę z Francesco Parrem, który średniowieczną budowlę przebudował
w trójskrzydłową rezydencję w stylu północnowłoskiego renesansu. W tym czasie została
rozebrana piastowska wieża znajdująca się w ruinie i dwa skrzydła zamku gotyckiego. Do 1571r.
Jan Oppersdorff wybudował trójskrzydłowy zamek, którego skrzydła północne i południowe
posiadały początkowo trzy kondygnacje, a skrzydło środkowe dwie. Od strony południowej do
korpusu zamkowego zostało dobudowane przedzamcze z wykorzystaniem miejskiego muru
obronnego o czym świadczy fakt, że budynek podzamcza z salą książęcą na piętrze nie posiada
osi prostopadłej do skrzydła południowego. Z 1566 r. pochodzi wzmianka o założeniu ogrodów,
parku i sadzawek. Po śmierci Jana Oppersdorffa w 1584 jego następca Jerzy II Oppersdorff
kontynuuje prace budowlane przy zamku. W 1587 r. od zachodu do zachodniego skrzydła
dobudowuje dwupokojowy ryzalit, w którym umieścił kaplicę św. Boromeusza i św. Huberta.
Przy ryzalicie od południa wybudował okrągłą klatkę schodową zachowaną do dziś. Nadbudował
także skrzydło zachodnie o trzecią kondygnację, oraz założył nowe ceramiczne dachy nad
całością z lukarnami i wolutowymi spływami. W czterech narożach zamku zbudował
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cylindryczne wieże zwieńczone renesansowymi hełmami. Hełmy pokryte zostały pobielaną
blachą. Ściany zamku wraz z cylindrycznymi wieżami dzieliły gzymsy kordonowe na trzy
kondygnacje, elewacje pokryto renesansowymi, geometrycznymi sgraffitami, okna otrzymały
kamienne obramienia o sfazowanych narożach. Szczyty wschodnie bocznych skrzydeł posiadały
wykroje ze spływami.

Najstarszy widok od płd. zach. zamku. Miedzioryt
z publikacji "Theatrum posthumi honoris Benegnae
Polyxenae..." wydanej w Głogówku w 1631

Współczesny widok zamku od wschodu.

Od strony wschodniej zamknął dziedziniec ścianą kurtynową z „kolumnami kamiennymi”
(zachował się jej fundament), ściana ta została rozebrana na początku XVII w. w związku
z budową Zamku Dolnego. Podzamcze od strony miasta przerobiono na obszerny dziedziniec,
wybudowano również browar, słodownię, piekarnię stajni i spichlerz. Około 1606 r. zostały
zakończone prace budowlane na Zamku Górnym. W 1606 r. umiera Jerzy II, zamkiem zawiaduje
jego młodszy syn Rudolf, w tym czasie nastąpiło zlikwidowanie ściany kurtynowej Zamku
Górnego i rozpoczęcie budowy skrzydeł Zamku Dolnego, jednokondygnacyjnego,
jednotraktowego skrzydła północnego i analogicznego skrzydła południowego. Skrzydło
północne powstało na miejscu wcześniejszej zabudowy gospodarczej. W 1617 r. właścicielem
zamku zostaje Jan Jerzy III Oppersdorff najstarszy syn Jerzego II uważany za najwybitniejszego
przedstawiciela rodu. Miastem i zamkiem władał on w latach 1617-1651. W 1618 r. przystępuje
do nadbudowy skrzydła północnego Zamku Dolnego o drugą kondygnację oraz dobudowy od
południa traktu z krużgankiem. W dolnej części krużganek posiada 6 arkad zamkniętych łukiem
spłaszczonym, w górnej toskańską, trzynastoosiową kolumnadę, odsłoniętą podczas prac
remontowych w 1958 r. W 1626 r. Jan Jerzy III Oppersdorff uzyskał tytuł hrabiego Rzeszy
(Reichgraf), a w roku 1642 przekształcił majątek w ordynację rodową i został pierwszym
ordynatem. Rozpoczęta w 1606 roku budowa skrzydła południowego została ukończona około
1647 roku. Skrzydło to w kondygnacji górnej od południa posiadało drewniany ganek, od
wschodu i zachodu renesansowe szczyty. Koncepcję zamknięcia całości skrzydłem wschodnim
zaplanowano prawdopodobnie w chwili budowy skrzydeł bocznych Zamku Dolnego. W tym celu
zamierzano wykorzystać istniejące budowle podzamcza (być może bastiony?) stąd nieregularny
kształt planu obu narożnych budynków. Dane historyczne informują, że narożny budynek
biblioteki wybudowano w latach 1646-47, skrzydło wschodnie w 1645-47, a kaplicę w latach
1645-1668. W 1643 r. rezydencja Oppersdorffów została spustoszona przez wojska szwedzkie.
W 1645 r. Jan Jerzy Oppersdorff (1588 – 1651) przystępuje do odbudowy zamku, szybko
zakończonej, tak że w 1655 r. mógł gościć przebywającego na wygnaniu króla polskiego Jana
Kazimierza. W roku 1646 zakończono prace przy budowie skrzydła wschodniego i narożnej
biblioteki. W 1650 r. zakończono budowę sygnaturki na kaplicy zamkowej św. Jana, a w 1668 r.
zakończono przy niej ostatecznie prace budowlane. Data ta widnieje w szczycie na elewacji
południowej kaplicy.
Ostateczny kształt przestrzenny rezydencja Oppersdorffów otrzymała w połowie XVII
wieku, za czasów panowania Franciszka Euzebiusza I, II ordynata. Przebudowano wówczas (lata
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1671-72) budynek bramny z wieżą zegarową oraz wyposażono zamknięty łukiem spłaszczonym
przejazd bramny w nowy późnorenesansowy (manierystyczny) rzeźbiarsko opracowany portal
w miejsce dotychczasowego kamiennego obramienia. Prace przeprowadzone w późniejszych
czasach dotyczyły tylko zmian architektonicznych, głównie w obrębie elewacji, oraz nieznacznej
zmiany brył niektórych budynków. Za panowania Franciszka Euzebiusza, wykonano także
portale na Zamku Górnym datowane na 1671 rok.
Dalsze przebudowy dokonywane przez Oppersdorffów czynią z łogóweckiego zamku
jedną z najwspanialszych magnackich rezydencji Śląska. W latach 1743-1781 dostawiono do
kaplicy od strony dziedzińca niewielką kruchtę występującą przed lico elewacji skrzydła
południowego. Zwieńczona szczytem elewacja kaplicy otrzymała bogaty, barokowy wystrój,
gdzie dominuje wertykalizm podziałów zewnętrznych zdwojonymi pilastrami oraz silnie
wyładowane gzymsy. Ściany wewnętrzne zamkowej kaplicy ozdobiły freski Franciszka
Sebastiniego. Na ścianie ołtarzowej znajduje się iluzjonistyczna polichromia przedstawiająca
retabulum ołtarzowe o dekoracji rokokowej. Na sklepieniu scena ze św. Janem Chrzcicielem,
Zwiastowanie oraz ponad chórem muzycznym anioły, a w polach między lunetami wazony
kwiatowe. Na ścianach znalazły się sceny figuralne przedstawiające: Kazanie na Górze i Chrzest
w Jordanie oraz rokokowa dekoracja z puttami. Rozbudowano również skrzydło południowe
o ganek w pierwszej kondygnacji murowany, w drugiej w konstrukcji drewnianej. Obecnie
istnieje tylko kondygnacja dolna, murowana. Barokizacji poddano także elewacje Zamku
Górnego od strony dziedzińca. Parter wnętrza dziedzińca górnego otrzymał boniowania w tynku
oraz uszate obramienia okien z fartuchami i nadokiennikami. Barokizacja objęła także Zamek
Dolny, gdzie nowopowstałe okna kondygnacji krużgankowej (po zamurowaniu krużganka
w 1730 r.) w skrzydle południowym otrzymały podobne obramienia.
Na przełomie XVIII i XIX w. zamek chylił się ku upadkowi i popadał w ruinę. Złą
sytuację pogłębił pożar w 1800 r., który doprowadził do zawalenia się dachów i lukarn.
Zniszczeniu uległ również zwodzony most przy wjeździe do skrzydła północnego. W 1806 r.
zostały rozebrane renesansowe hełmy wież zamku Górnego oraz budynek podzamcza z dawną
„salą książęcą” na piętrze przylegający od południa do skrzydła południowego zamku górnego.
Jesienią 1806 roku w odnowionych wnętrzach zamku hrabiego Franciszka Joachima
Oppersdorffa przebywał kompozytor Ludwig van Beethoven. Zadedykował on rodzinie
Oppersdorffów IV Symfonię b-dur, którą komponował podczas pobytu na zamku. W 1807 r.
w wyniku sekularyzacji kaplic Zamku Górnego kaplice św. Boromeusza i św. Huberta
zamienione na pomieszczenia mieszkalne. Za czasów Edwarda Jerze (1800 – 1889), IX ordynata,
panującego przez 71 lat (1818 – 1889) przeprowadzono serię prac budowlanych na zamku:
w 1828 r. remont wieży zegarowej i kaplicy zamkowej św. Jana, w połowie XIX w. pod
kierownictwem architekta Glücka neogotycką przebudowę Zamku Górnego oraz przekształcenie
otaczającego rezydencję parku w stylu angielskim. W latach 1848-1849 wykonano nowe,
neogotyckie zwieńczenie wież, których renesansowe hełmy zostały rozebrane w 1806 r.
W istotny sposób zmieniono również kompozycję późnorenesansowego portalu
bramnego pośrodku skrzydła wschodniego. Na skutek poszerzenia przejazdu i otworu bramnego
usunięto południową kolumnę podtrzymującą gzyms zastępując ją esownicową konsolą. Odtąd
portal o niesymetrycznej kompozycji a otwór bramny lekko przesunięty na południe od osi wieży
zegarowej.
W 1958 r. w wyniku prac konserwatorskich dwie wieże południowe w Zamku Górnym
otrzymały neorenesansowe hełmy. Odbudowano dach i szczyt nad tarasem Zamku Górnego
od strony parku, usunięto boniowania w parterze skrzydeł północnego i południowego, założono
neorenesansowy szczyt na zakończeniu skrzydła południowego od wschodu. W skrzydle
południowym Zamku Górnego, na osi portalu z 1671 r. zbudowano żelbetową klatkę schodową
z wykorzystaniem istniejącego dolnego biegu schodów do rozebranego w XIX w. budynku „Sali
książęcej” oraz założono stropy monolityczne. Nie dokończony w latach 50-tych XX w. remont
jest kontynuowany obecnie. W latach 2014-2016 ze środków Gminy i budżetu państwa
przeprowadzono remont dachów z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną.
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W 2017 r. przeprowadzono wzmocnienie fundamentów, w 2018 r. realizowany jest remont
elewacji Zamku Dolnego.
-

PARK. Park krajobrazowy założony w XIX w. na miejscu fortyfikacji ziemnych z XVI/XVII w.
i dawnych ogrodów zamkowych. Położony na północ i zachód od zamku, na stokach wzniesienia.
Usytuowany w dwóch kondygnacjach. Część dolna krajobrazowa, z osią widokową i alejami
i stawem o nieregularnym kształcie z dwoma wyspami. W górnej, stanowiącej bezpośrednie
otoczenie zamku, gazon ujęty szpalerem drzew. W parku figura św. Jana Nepomucena fundowana
w 1744 r., przeniesiona z Dzierżysławic.

-

MURY MIEJSKIE. Wzniesione w XIV/XV w., rozebrane w 3 ćw. XIX. Murowane z cegły
i kamienia. Obecnie zachowane fragmenty w zachodniej i północnej części miasta. Pierwotnie
w obwodzie murów trzy bramy: Kozielska od wschodu, Wodna od południa i Zamkowa od
północy. Obecnie zachowana jedynie Zamkowa.

-

BRAMA ZAMKOWA. zbudowana w 1700 r. z wykorzystaniem fragmentów poprzedniej.
Barokowa. Wzniesiona na rzucie prostokąta. Pietrowa, z przejazdem zamkniętym segmentowo.
Narożniki ścięte, opięte niskimi, skośnymi szkarpami. Szczyty dwustrefowe, dzielone gzymsami,
ujęte spływami, zwieńczone gzymsami półkoliście wygiętymi ku górze. W przejeździe drzwi
żelazne, okute skośną kratą. Odnowiona w 1937 r. i 2018 r.

-

BASZTA WIĘZIENNA. Usytuowana nieopodal Bramy Zamkowej. Wzniesiona w XIV/XV w.
nadbudowana w XVI/XVII w. Murowana z cegły w wątku polskim (wendyjskim). Na planie
kwadratu, trójkondygnacyjna, z okienkami strzelniczymi. Od strony miasta fryz z cegieł
ułożonych skośnie. W kondygnacjach wąskie otwory strzelnicze. Kryta hełmem namiotowym
z latarnią. Obecnie w części zaadaptowana na potrzeby Muzeum Regionalnego. Przy niej od
wschodu budynek dawnego więzienia z XV-XVI w., przylegający do muru miejskiego,
prostokątny, murowany z cegły i kamienia, dwukondygnacyjny, kryty wysokim dachem
ceramicznym.
- RATUSZ. Wzmiankowany w 1358 r. obecny zbudowany w 1608 r. w stylu późnorenesansowym.
Wzniesiony na rzucie prostokąta, piętrowy, kryty dachem dwuspadowym. Szczyty ze spływami,
południowy wzbogacony obeliskowymi sterczynami, dzielony gzymsami, nad szczytem
północnym ośmioboczna wieża wtopiona w kalenicę dachu, zwieńczona hełmem z latarnią.
Modernizowany kilkakrotnie m.in. w 1880. W narożach południowych - kamienne wyobrażenia
św. Floriana i św. Nepomucena z 1774 roku – autorstwa Józefa Schuberta. Elewacja północna
ozdobiona w drugiej kondygnacji płaskorzeźbą Matki Boskiej oraz Saturna w stiukowym
obramieniu rokokowym wykonaną w 1774 r. przez Józefa Schuberta.
Po zniszczeniach wojennych odbudowany w latach 1955-57.

Ratusz po zniszczeniach wojennych.
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-

WIEŻA WODNA. Zbudowana w 1597 r. z fundacji Jerzego II Oppersdorff. Czworoboczna,
kamienno-ceglana, posiada sześć zwężających się ku górze kondygnacji. Zadaniem budowli było
dostarczanie wody za pomocą drewnianego rurociągu do zamku i miasta.

-

KAPLICA „BOŻY GRÓB”. usytuowana obok zamku, zbudowana w 1714r r. częściowo
przekształcona w 1822 r. Barokowa z elementami neogotyckimi. Założona na planie prostokąta,
kryta dachem dwuspadowym ze szczytem ze spływami. Wewnątrz dwa pomieszczenia sklepione
żaglasto i barokowa rzeźba Chrystusa w Grobie.

-

CMENTARZ ŻYDOWSKI. założony w 1821 r., poza ówczesnymi granicami miasta. Znajduje
się on na zboczu niewielkiego wzgórza, w lesie. Teren prostokątny, dawniej w całości ogrodzony.
Zachowane nagrobki pochodzą z XIX i pocz. XX w. W najstarszej części zachowane nagrobki
typu macewa z inskrypcjami hebrajskimi, na kilku dekoracje reliefowe o motywach
symbolicznych.

-

WINIARNIA przy ul. Pasternik nr 2, barokowa, zbudowana w poł. XVIII w. w północnej części
miasta, poza murami miejskimi, nieopodal Bramy Zamkowej. Usytuowana szczytowo,
parterowa, z pięterkiem na poddaszu. Elewacja frontowa dwuosiowa, szczyt ujęty esownicowymi
spływami, dzielony gzymsami, zwieńczony segmentowym przyczółkiem.

-

KAMIENICE RYNKOWE, w większości uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej.
Zachowane barokowe z XVIII w. oraz XIX w. wpisane są do rejestru zabytków: Rynek 1, 2, 3,
4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31.

Wschodnia pierzeja Rynku

Pólnocna pierzeja Rynku

-

DAWNY DOM WIKARYCH przy ul. Kościelnej 6-8, barokowy, z poł. XVIII w. Murowany,
założony na planie prostokąta, kalenicowy, kryty wysokim dachem mansardowym.

-

DOMY PRZY UL. MICKIEWICZA nr 1, 9, 11, 13, 15, zbudowane w 1 poł. XIX w., murowane
z cegły, o skromnych cechach klasycystycznych. Usytuowane kalenicowo, piętrowe, kryte
wysokimi dachami dwuspadowymi.

-

DOMY PRZY UL. ZAMKOWEJ (dawna Świerczewskiego) nr 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20,
21, 26, 30, 32, 38. Zbudowane w 1 poł. XIX w. Murowane, otynkowane, usytuowane kalenicowo,
piętrowe, kryte dachami dwuspadowymi. Budynek nr 4 barokowy, zbudowany w XVIII w.
z dwupiętrowym, płytkim ryzalitem na osi, ujętym wklęsłymi pilastrami, zwieńczonym
uskokowym szczytem z przyczółkiem.
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Domy przy ul. Mickiewicza

Domy przy ul. Zamkowej

-

DOM przy ul. Kościuszki 12, zbudowany w 1 ćw. XIX w. w stylu klasycystycznym, wolno
stojący, usytuowany kalenicowo, piętrowy. Część środkowa elewacji frontowej i narożniki
ożywione boniowanymi pilastrami. Dach mansardowy z naczółkami. Obok bramka z przejazdem
zamkniętym łukiem spłaszczonym, zwieńczona szczytem o wykroju falistym z wazonami i kulą
w zwieńczeniu.

-

STARE MIASTO – w granicach średniowiecznego założenia miasta, zamknięte ulicami:
Kościelną, Piotra Skargi, oraz linią zamek plac Kościelny.

ul. Ligonia

5.2.2.4.

ul. Kościelna

ul. St. Staszica

Dziedzictwo kulturowe obszaru wiejskiego gminy Głogówek na tle historii regionu.

Bogata i wielokulturowa historia pogranicza ukształtowała różnorodny i specyficzny charakter
dziedzictwa kulturowego gminy Głogówek. Na obszarach wiejskich dziedzictwo kulturowe wiąże się
z gospodarką rolną: najcenniejszymi zabytkami jest tu budownictwo wiejskie – mieszkalne
i gospodarcze, zespoły folwarczne, oraz historyczne układy ruralistyczne.
Charakter dziedzictwa kulturowego zdeterminowany jest wiejskim typem zabudowy
ukształtowanej przez zagrody, pojedyncze domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, wzbogacone
o architekturę sakralną – kościoły wiejskie, kapliczki, krzyże, rozlokowanej w układach przestrzennych
charakterystycznych dla lokacji na prawie polskim i niemieckim. Pomimo późniejszych przekształceń
typy te są czytelne i zachowały się w zasadniczej formie do dziś.
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Do czasów dzisiejszych w obszarze gminy nie przetrwała zabudowa pochodząca z XVII i XVIII
wieku, uległa ona wymianie lub znacznym przekształceniom w XIX i XX wieku. Zapewne podobnie jak
w innych regionach Opolszczyzny była drewniana, niemniej jednak kształt zagród, rozplanowanie
obiektów w ich obrębie oraz podstawowe cechy struktury zagrody w poszczególnych częściach wsi
przetrwały do dziś w układzie z XVIII w. z nieznacznymi modyfikacjami wprowadzonymi pod koniec
XVIII w. i w XIX wieku. Potwierdzają to dane zawarte na dawnych mapach, szczególnie na planach wsi
F.C. Wredego z 1750 r.
Budownictwo drewniane, kryte strzechą, było powszechne jeszcze na początku XIX w. Często
pożary niszczyły zarówno pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarcze jak całe ciągi zabudowy
mieszkalno-gospodarczej. Przykładem może być potężny pożar wsi Racławice Śląskie z początku XIX
w. odnotowany w kronikach, który strawił zabudowę ulicy Zwycięstwa na odcinku 50-70 m. Osiem
gospodarstw chłopskich zostało doszczętnie spalonych. Pruskie przepisy budowlane dotyczące
bezpieczeństwa przeciwpożarowego wpłynęły na ograniczenie budownictwa drewnianego,
a konsekwencji na jego zanik. Już w poł. XVIII wieku wprowadzono przymus budowy kominów,
początkowo budowano je z desek lub gliny, później z cegły - zarządzenie z 15 czerwca 1764 r. Zagrożenie
pożarowe było ciągle istotne, nawet pod koniec XIX w. stąd duże obawy mieszkańców budziła budowa
kolei i przejazdy parowozów.
Obecna, murowana zabudowa wsi jest zróżnicowana zarówno pod względem gabarytów
budynków, ich formy architektonicznej, detalu i wystroju elewacji jak i rozplanowania zagród. Jest to
wynikiem zróżnicowania ekonomicznego jej mieszkańców, czasu powstania obiektów oraz ich funkcji.
Obok bogatych gospodarzy (kmieci) posiadających duże gospodarstwa rolne i potężne zabudowania
mieszkalno-gospodarcze, żyli też chłopi małorolni (zagrodnicy), chłopi bezrolni (chałupnicy), komornicy
(nie posiadający ani ziemi ani chałupy, rzemieślnicy a od XIX w. robotnicy kolejowi i urzędnicy, a także
lekarze, nauczyciele itd.
-

Układ zagród i domów mieszkalnych.

Zabudowę poszczególnych wsi tworzą w przeważającej mierze zabudowania gospodarstw
rolnych – zagrody i pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane po obu stronach drogi
wiejskiej. Parcele najczęściej mają plan prostokąta, o układzie prostopadłym do osi ulicy.
W obrębie prostokątnego podwórza, od frontu usytuowane są szczytowo dwa budynki
mieszkalne, większy – właściwy dom gospodarzy oraz mniejszy tzw. wyłomek lub wycużnik –
mieszkanie dla starych rodziców, żyjących na dożywociu, po przekazaniu gospodarstwa dzieciom.
Za budynkami mieszkalnymi dostawiano w tej samej linii zabudowania gospodarcze. Zagrodę od
tyłu zamyka stodoła, na tyle duża, by zamknąć cała zagrodę w prostokącie. Stodoła miała jedno lub dwa
klepiska przejazdowe, co umożliwiało bezpośredni wyjazd z zagrody na pola.
Większy, jedno lub dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z poddaszem, kryty dachem
dwuspadowym, posiadał zazwyczaj fasadę czteroosiową. Elewacje otynkowane, naroża zaakcentowane
boniowaniem, szczyt obwiedziony profilowaniem. Z tylu przylega często niższy budynek gospodarczy,
otynkowany z ceglanymi obramieniami zamkniętych odcinkowo okien.
Budynek wycużny mniejszy, jednokondygnacyjny z fasadą dwuosiową i poddaszem,
otynkowany. W przeszłości gospodarstwa były użytkowane przez jedną rodzinę. Po II wojnie światowej
część gospodarstw została podzielona na dwie rodziny, co doprowadziło do przekształceń w ich układzie.
W oryginalnym modelu zachowała się m.in. zagroda nr 17 w Racławicach Śląskich i zagroda nr 13
w Mochowie.
Prostokątne podwórze wybrukowane kostką kamienną, granitową.
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Zagroda nr 13 w Mochowie

Zagroda nr 17 w Racławicach Śląskich

Zanikającym typem zagród charakterystycznym dla wsi Kazimierz są zagrody zamknięte od
frontu murowaną bramą z furtą, łączącą budynek mieszkalny i wycużny, tego typu rozwiązania reliktowo
przetrwały we wsi Kazimierz, np. zagroda nr 45-47.

Kazimierz, zagroda nr 45-47 stan z 1967 r.
Fot. z archiwum WUOZ Opole

Kazimierz, zagroda nr 45-47 stan obecny.

W 1 ćw. XIX w. wykształcił się też typ budynku wiejskiego, mocno wydłużonego, ustawionego
szczytem do drogi, łączącego w sobie funkcję mieszkalną od frontu i gospodarczą w głębi parceli. Ten
model zabudowy był powszechny przez cały XIX w. aż do pocz. XX w. Najstarsze tego typu realizacje
charakteryzują się stosunkowo niskimi ścianami i wysokim dachem. Później proporcje te ulegały
zmianom. Pojawiały się użytkowe poddasza lub drugie kondygnacje. Rozwiązania te są szeroko
stosowane w zabudowie wiejskiej gminy i tworzą regularne układy zabudowy szczytowej np. we wsi
Racławice Śląskie, Biedrzychowice, Mionów. Twardawa, Wróblin, Stare Kotkowice, Szonów.
Występują także wolnostojące budynki mieszkalne bez towarzyszącej mu zabudowy
gospodarczej. Są to przeważnie niewielkie, jedno-, rzadziej dwukondygnacyjne budynki usytuowane
szczytowo lub kalenicowo, bez dekoracji architektonicznej.

Zabudowa wsi Kierpień.
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Typologia domów mieszkalnych ogranicza się niemal do samych obiektów otynkowanych,
zarówno jedno-, jak i dwukondygnacyjnych, z poddaszem użytkowym, pokrytych dachem
dwuspadowym, czasami z facjatą. W chwili obecnej niewielka część przedwojennych budynków
mieszkalnych posiada detal architektoniczny w postaci zarówno opasek wokół otworów okiennych,
gzymsów kordonowych i wieńczących, lizen w narożach, jak też bardziej złożonych motywów
dekoracyjnych.
Nieco odmiennie przedstawia się ukształtowanie przestrzenne i charakter zabudowy centrum wsi
Twardawa i osiedla kolejowego w Racławicach Śląskich o cechach architektonicznych nawiązujących do
rozwiązań miejskich. Wieś Twardawa o pierwotnym układzie ulicówki rozbudowała się pod koniec
XIX w. pod wpływem przebiegającej tu kolei w wielodrożnicę. Centrum nabrało w cech
małomiasteczkowych, pojawiła się zabudowa o cechach kamienic, w parterze mieściły się lokale
usługowe, w drugiej kondygnacji mieszkania, np. dom ul. Kozielska 7, Powstańców Śl. 2a.
Podobny wpływ mała kolej na rozwój Racławic Śląskich. Poza genetycznym układem wsi
w 3 ćw. XIX w. powstało osiedle kolejowe z budynkami z czerwonej cegły ceramicznej. We wsi powstał
duży węzeł kolejowy: dworzec, nastawnia, wieża ciśnień, wiadukty oraz osiedle mieszkaniowe. Budynki
wznoszono w układzie kalenicowym, przeważnie jako obiekty dwukondygnacyjne, kryte niskim dachem
dwuspadowym nawiązujące bryłą i wystrojem architektonicznym do kamienic czynszowych. Elewacje
z regularnym rytmem prostokątnych otworów okiennych artykułowały profilowane gzymsy
międzykondygnacyjne, wokół okien występowały obramienia.
Obiekty sakralne.
W panoramie wiejskiej wyróżniają się obiekty sakralne: kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże.
Zabytkowe kościoły zlokalizowane są w 11 z ponad 21 wsi. Większość kościołów posiada
średniowieczną metrykę, jednak obecnie istniejące wzniesiono w wiekach późniejszych, na miejscu
poprzednich, zniszczonych. Są to okazałe świątynie, dominujące swoją bryłą nad okoliczną zabudową.
Zazwyczaj znajdują się w centralnej części wsi, na wyniesieniu terenu, otoczone murem. Każdy posiada
wysoką wieżę, która stanowi główny akcent wertykalny układu ruralistycznego. Na terenach
przykościelnych znajdują się cmentarze lub ich pozostałości.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NPM W BIEDRZYCHOWICACH, wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 584/59 z dnia 01.08.1959 r.
Usytuowany w środkowej części wsi, na niewielkim wzniesieniu, otoczony murem. W obrębie
ogrodzenia cmentarz. Zbudowany w latach 1797-1800 na miejscu poprzedniego, wzmiankowanego
w 1430 r. W dokumencie tym książę Opola i Głogówka Bolko rozstrzyga spór między proboszczem
Biedrzychowic Michaelem, a parafianami Starych Kotkowic dotyczący sprawowania nabożeństw w ich
kościele. Do roku 1775 był pod wezwaniem św. Mikołaja, a później pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Protokoły wizytacyjne z 1679r. i z 1687r. informują, że kościół pw. św. Mikołaja był
drewniany i na fundamencie murowanym. W 1797 r. w kronikach zanotowano pożar, który strawił
doszczętnie kościół parafialny i plebanię. Rok później proboszczem został Franciskus Donatus
Czyżowski, który w ciągu trzech lat odbudował świątynie. Prace zakończono w 1800 r. Była to budowla
o krótkiej nawie dwuosiowej i wieży wtopionej w szczyt zachodni, zwieńczonej dachem
ostrosłupowym. W latach 1928-30 kościół został przebudowany i przedłużony ku zachodowi o jedno
przęsło i wieżę.
Neobarokowy z zatarciem cech stylowych, wnętrze w stylu neobarokowym.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W KAZIMIERZU, wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 787/64 z dnia 11.04.1964 r.
Usytuowany w płd.-wsch. części wsi, na niewielkim wzniesieniu, otoczony murem, w jego obrębie
cmentarz. Wzmiankowany w 1223 r. (od 1226 do 1810 r. pod patronatem cystersów z Lubiąża) Obecny
zbudowany w XVI w., przebudowany w 1755 w stylu barokowym. Posiada wysoką wieżę z hełmem
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baniastym z latarnią zbudowaną w 1828 r. i dach ze szczytem o wolutowych spływach, kryty łupkiem.
Późnobarokowy.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NARODZENIA NMP W KIERPNIU, wpisany do rejestru zabytków
pod numerem 590/59z dnia 16.10.1964 r.
Usytuowany w centrum wsi, otoczony kamiennym murem z bramkami, w jego obrębie cmentarz.
Zbudowany ok. 1300 r. w stylu wczesnogotyckim, z tego okresu prezbiterium z sześciopolowym
sklepieniem żebrowym, rozbudowany w 1660 r., wieża barokowa z 1797 r. Prezbiterium oszkarpowane.
Obecnie w większości pozbawiony cech stylowych.
ZESPÓŁ KLASZTORNY O.O. PAULINÓW W MOCHOWIE,
KLASZTOR O.O. PAULINÓW W MOCHOWIE wpisany do rejestru zabytków pod numerem 283/58
z dnia 20.02.1958 r.
Klasztor jest drugą po Jasnej Górze w Częstochowie siedzibą zakonu Paulinów na ziemiach polskich.
W dokumencie fundacyjnym z 20 stycznia 1388 roku książę Władysław Opolczyk przekazał
konwentowi paulinów pod zabudowę równinę nad rzeką Osobłogą nazywaną „łąką Maryi Panny.
Zakonnicy sprowadzeni z węgierskiego klasztoru w Rostrze założyli tu pierwszą wspólnotę liczącą
dwunastu ojców i braci. Zespół był wielokrotnie niszczony, obecny zbudowany w 1688 r. w stylu
barokowym, gruntownie przebudowany w l. 1910-11 w stylu neobarokowym. Budynek klasztoru
przylega od zachodu do wieży kościoła, prostopadle do osi kościoła. Na planie prostokąta, murowany,
otynkowany. Dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z wolutowym szczytem od
północy. Pomieszczenia sklepione kolebkowo z lunetami, częściowo w układzie amfiladowym. W płd.
części dawny refektarz nakryty sklepieniem klasztornym z lunetami. Barokowy.
Kościół parafialny pw. Św. Trójcy wpisany do rejestru zabytków pod numerem 590/59 z dnia
16.10.1959 r. Kościół wzmiankowany w 1335 r. Z dawnej świątyni zachowane dwa przęsła zachodnie
nawy z przylegającymi po bokach kaplicami oraz wieża. Obecny z XVIII w., murowany, otynkowany,
na planie prostokąta z wieżą od zach. krytą hełmem baniastym z latarnią. Dwie dolne kondygnacje
wieży kwadratowe, górna oktogonalna zwieńczona wysokim hełmem baniastym z latarnią. Wnętrze
nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. W kaplicach kopuły na pendentywach.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚŚ. KATARZYNY I BARBARY w RACŁAWICACH ŚLĄSKICH.
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 414/58 z dnia 08.10.1958 r.
Usytuowany w centrum wsi na wzniesieniu, otoczony murem ze szkarpami. Wzmiankowany w 1731 r.
Obecny zbudowany w stylu barokowym w l. 1787-9 według projektu Michała Clementa z Krnowa.
Z poprzedniego zbudowanego zapewne w XVI w zachowana wieża. Unikalnym na tym terenie
rozwianiem jest nawa na rzucie elipsy, nakryta sklepieniami żaglastymi na gurtach.
KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. JAKUBA W RZEPCZACH, wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 10/51 z dnia 05.02.1951 r.
Usytuowany w centrum wsi na wyniesieniu terenu. wokół kościoła cmentarz. Wzmiankowany w 1447
r., obecny zbudowany w 1751 r. Ściany kościoła drewniane (modrzew), konstrukcji zrębowej.
Bezwieżowy. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, nawa szersza na planie kwadratu. Wnętrze nakryte
stropem płaskim.
KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. BARBARY W STARYCH KOTKOWICACH. Usytuowany
w centrum wsi. Wspomniany w 1447 r. Obecny zbudowany w 1847 r. na miejscu poprzedniego,
drewnianego. Założony na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, z wieżyczka na sygnaturkę
w kalenicy. Okna zamknięte półkoliście.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. JADWIGI W SZONOWIE, wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 1178/66 z dnia 01.03.1966 r.
Usytuowany w centrum wsi. Zbudowany w 1580 r. w stylu renesansowym, rozbudowany w 1755 r. Po
pożarze w 1845 r. odbudowany w 1850 r. wieża pozostała z poprzedniego. Odnowiony i przekształcony
w 1913 r.
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MAŁGORZATY W TWARDAWIE, wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 533/58 z dnia 15.11.19658 r.
Wzmiankowany w 1305 r. Obecny zbudowany po pożarze w 1603 r. z wieżą z 1799 r. W 2 poł. XIX
w. przebudowany z zatarciem cech stylowych. Prostokątna nawa nakryta dachem dwuspadowym, wieża
hełmem. Wnętrze ze stropem kasetonowym.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WAWRZYŃCA W WIERZCHU, wpisany do rejestru zabytków
pod numerem 532/58 z dnia 15.11.1958 r.
Wzmiankowany w 1371 r. Z poprzedniego zbudowanego pod koniec XVI w. zachowana wieża. Pod
koniec XIX w. rozebrano stary kościół pozostawiając renesansową wieżę. Fragmenty attyki
z wolutowymi szczyciki wmurowano w ogrodzenie. Korpus obecnego kościoła oraz zwieńczenie wieży
zbudowano w latach 1900 – 1903 w stylu eklektycznym, hełm w wieży w kształcie barokowym. Korpus
na planie krzyża, prezbiterium zamknięte pięciobocznie. Ściany zewnętrzne otynkowane z bogatą
dekoracja ceglaną wokół otworów, w szczytach i narożach. W rejestrze zabytków także ogrodzenie –
mury cmentarne.
KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA WE WRÓBLINIE, wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 239/2015 z dnia 26.10.2015 r.
Usytuowany w centrum wsi, otoczony kamiennym murem. Wzmiankowany w źródłach w 1664 r.
Obecny kościół został wybudowany w 1855r. w stylu neogotyckim. Murowany z czerwonej cegły
ceramicznej, salowy, założony na planie prostokąta z płytkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie,
ujętym dwiema kwadratowymi zakrystiami. Od południowego zachodu kwadratowa wieża wtopiona w
obrys kościoła, ujęta prostokątnymi aneksami. W narożach prezbiterium i korpusu szkarpy.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. ANNY w GOLCZOWICACH. Zbudowany w latach 1843-48 na
miejscu wcześniejszej kaplicy z 1724 r. zniszczonej przez pożar w 1764 r. W otoczeniu kościoła
cmentarz.

Kaplice i kapliczki
BIEDRZYCHOWICE –

kapliczka przy domu nr 3, do rejestru zabytków pod numerem 314/58
z 1.03.1958 r. Zbudowana w XVIII w. Murowana, prostokątna z półkolistym
zamknięciem. Szczyt o wykroju falistym. Wejście zamknięte łukiem
spłaszczonym. Wewnątrz sklepienie żaglaste. Obecnie przekształcona. Obok
barokowa figura św. Jana Nepomucena.

BŁAŻEJOWICE DOLNE - kapliczka dzwonnica - wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1750/66
z 5.10.1966 r. i 390/58 z 1.07.1958 r.
Zbudowana w XVIII w. w stylu barokowym, Murowana, otynkowana. Dolna
kondygnacja kwadratowa, górna ośmioboczna. Dach namiotowy,
ośmioboczny z sześcioboczną latanią z baniastym hełmem. Wewnątrz
sklepienie żaglaste.
DZIERŻYSŁAWICE -

Kaplica Najświętszej Marii Panny „Na Glinianej Górce” wpisana do rejestru
zabytków pod numerem 592/59 z dnia 16.10.1959 r.
Usytuowana na wzniesieniu, przy drodze do Mochowa. Poprzednia drewniana
zbudowana w 1614 r. rozebrana w 1779 r. Obecna zbudowana w 1781 r.
z fundacji Henryka Oppersdorffa. Barokowa, zwrócona prezbiterium ku
zachodowi. Murowana z cegły, otynkowana, krótkie prezbiterium na rzucie
zbliżonym do kwadratu, nawa szersza, prostokątna z zaokrąglonymi
narożami. Oś środkowa fasady zaakcentowana ryzalitem ujętym skośnie
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ustawionymi pilastrami. W kalenicy dachu, nad szczytem wieżyczka
z hełmem o kształcie barokowym.
GŁOGÓWEK GŁOGOWIEC - kapliczka przydrożna, wpisana do rejestru zabytków pod numerem
582/59 z dnia 01.07.1959 r. Zbudowana w 1762 r. w stylu barokowym.
Usytuowana przy skrzyżowaniu dróg, otoczona lipami. Murowana,
otynkowana, prostokątna, zamknięta półkoliście. Wewnątrz polichromia
przypisywana Franciszkowi Sebastiniemu.
MOCHÓW

Kapliczka przy plebanii, wpisana do rejestru zabytków pod numerem 560/59
z dnia 24.02.1959 r. Zbudowana w 1744 r. w stylu barokowym. Murowana,
otynkowana, na rzucie półelipsy, zwieńczona trójkątnym szczytem w którym
data 1744. Wnętrze otwarte półkolistą arkadą, w nim figura św. Jana
Nepomucena.

MOCHÓW

Kapliczka przy domu nr 72, wpisana do rejestru zabytków pod numerem
412/58 z dnia 08.10.1958 r. Usytuowana wśród pól, murowana, otynkowana.
Fasada artykułowana parami pilastrów ujmujących konchowo zamkniętą
niszę, zwieńczona przyczółkiem, w którym półkolista nisza zamknięta
barokową, kutą, kratą.

MOCHÓW

Kapliczka dzwonnica przy domu nr 26, wpisana do rejestru zabytków pod
numerem 352/58 z dnia 08.06.1958 r. Murowana, otynkowana, prostokątna,
z półkolistym zamknięciem. Na zewnątrz podziały pilastrowe od frontu.
Szczyt trójkątny przerwany trójkątnym przyczółkiem, ponad którym
kwadratowa wieża przykryta hełmem cebulastym. Dach dwuspadowy.
Obecnie znacznie przekształcona, zlikwidowane podziały pilastrowe,
przyziemie obłożone ceramicznymi płytkami.

RACŁAWICE ŚLĄSKIE Kapliczka przydrożna przy domu ul. Zwycięstwa 67 wpisana do rejestru
zabytków pod numerem 493/58 z dnia 10.10.1958 r. W fasadzie zamknięty
półkoliście otwór drzwiowy, drzwi drewniane, dwuskrzydłowe.
STARE KOTKOWICE

Kapliczka przy domu ul. Polna nr 1, wpisana do rejestru zabytków pod
numerem 304/58 z dnia 20.02.1958 r. Zbudowana w 1810 r. Murowana,
otynkowana, w formie apsydy, od frontu nisza zamknięta łukowo, nad nią
trójkątny szczycik. Daszek ceglany, otynkowany. Pierwotnie w niszy figura
św. Jana Nepomucena, obecnie współczesny obraz o tematyce sakralnej.

STARE KOTKOWICE

Kapliczka przy domu ul. Sudecka nr 22, wpisana do rejestru zabytków pod
numerem 532/58 z dnia 15.11.1958 r. Zbudowana w 1827 r. Murowana,
otynkowana, od frontu nisza wejście zamknięte łukiem pełnym. Zwieńczona
szczytem ze spływami i półkolistym przyczółkiem.

TOMICE

Kapliczka dzwonnica przy domu nr 12. Zbudowana w 1889 r., murowana,
otynkowana, prostokątna, kryta dachem dwuspadowym, w części frontowej
ryzalit wieżowy. Wieża w części dolnej kwadratowa, w górnej ośmioboczna
z półkolistą niszą, w której ludowa figura św. Jana Nepomucena, zwieńczona
ośmioboczną latarnią.

TWARDAWA

Kapliczka przydrożna ul. Kozielska pomiędzy nr 1 a nr 3, wpisana do rejestru
zabytków pod numerem 499/58 z dnia 15.10.1958 r. Zbudowana w 1poł.
XIXw., murowana, otynkowana, słupowa. Założona na planie kwadratu,
zwieńczona z czterech stron tympanonem. Od frontu zamknięta półkoliście
nisza zamykana drewnianymi, jednoskrzydłowymi drzwiczkami.
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TWARDAWA

-

Kapliczka Św. Jana Nepomucena przy domu ul. Kozielska 20, wpisana do
rejestru zabytków pod numerem 311/58 z dnia 01.03.1958 r., 500/58
z 15.10.1958 r., 398/58 z 1.07.1958 r. Zbudowana w XVIII w. Murowana,
otynkowana, założona na planie kwadratu, naroża zaokrąglone. W elewacji
frontowej zamknięte łukowo wejście, powyżej trójkątny szczyt z owalną
wnęką. Przyziemie obłożone ceramicznymi płytkami. Wewnątrz rzeźba św.
Jana Nepomucena.

Budynki użyteczności publicznej i gospody.

Budynkami, które rzutują na sylwetę wsi są również szkoły, karczmy, gospody. W centrum
Biedrzychowic zlokalizowano gmach szkoły, w Rzepczach szkoła murowana z czerwonej cegły
(nietynkowana) znajduje się tuż przy wjeździe do wsi. Okazałe budynki szkół znajdują się w Kierpieniu
i Kazimierzu. Nieco mniejsze kubaturowo budynki szkolne, aczkolwiek wyróżniające się z typowej
zabudowy wiejskiej oryginalną architekturą z lat 30 tych XX, znajdują się w Mochowie, Zwiastowicach.
Znaczną rolę w krajobrazie kulturowym wsi posiadają domy ludowe, gospody, karczmy
i zajazdy. Łączą one funkcję mieszkalną i innym programem użytkowym. Obecnie są one w większości
nieużytkowane bądź pełnią rolę domów mieszkalnych, w niektórych znajdują się sklepy spożywcze.
Budynki te wyróżniają się rozbudowaną bryłą, z reguły były dwukondygnacyjne, posiadały facjatę/ryzalit
w obrębie osi głównej oraz dekorację architektoniczną. Zazwyczaj były zlokalizowane w centrum
historycznej wsi, w pobliżu kościoła.
Wpisane trwale w krajobraz wsi, świadczą o tradycji miejsca i lokalnym kolorycie. Zabytkowe
budynki tego typu znajdują się we Wróblinie – gospoda nr 76, w Kazimierzu – gospoda nr 46, w Wierzchu
– gospoda nr 9, w Rzepcach – karczma nr 23 a oraz w Kierpieniu – karczma nr 1. Budynki te zachowały
charakterystyczne cechy lokalnego budownictwa wiejskiego z końca XIX wieku z dużymi, zamkniętymi
łukiem pełnym otworami okiennymi. Większość z nich uległa przekształceniom utrudniającym ich
identyfikację, choć ich sylwety znamy na podstawie dokumentacji fotograficznej.
-

Zabytki techniki i przemysłu.

Na obszarze gminy Głogówek zachowały się pozostałości zabudowy przemysłowej świadczące
o XVIII i XIX wiecznej tradycji technicznej tych ziem. W większości były to obiekty związane
z gospodarką rolno-spożywczą, co wiązało się z charakterem gminy, kiedy to główną gałęzią gospodarki,
podobnie jak dziś, było rolnictwo. Bardziej rozbudowana infrastruktura techniczna istniała jedynie
w Głogówku. W Kazimierzu zachowały się relikty młyna wiatrakowego z 1840 r. oraz budynek młyna
w zespole folwarcznym z 2 poł. XIX w. W Rzepczach powstał pod koniec XIX w. potężny młyn
przemysłowy oraz gorzelnia, niestety obecnie w stanie ruiny. Era XIX-wiecznego postępu technicznego
dotarła do ziemi głogóweckiej wraz z budową kolejowej magistrali podsudeckiej, dając impuls do
ożywienia gospodarczo. Zbudowano dworzec kolejowy w Twardawie wraz z osiedlem kolejowym
i budynkami towarzyszącymi, obsługujący otwartą w 1876 r. linię kolejową Głubczyce - KędzierzynKoźle. W związku z tym wieś na przestrzeni XIX i XX w. znacznie się rozrosła, przybierając cech
małomiasteczkowych.
Podobnie rozwijały się Racławice Śląskie, również tu powstał dworzec kolejowy wraz z budynkami
zaplecza technologicznego: nastawnią, parowozownią z obrotnicą, kolejową wieżą wodną, budynkami
ekspedycji, warsztatów i magazynów. Zbudowano wiaduktu i mosty, z których powstały w 1905 r. most
kratownicowy nad rzeką Osobłogą jest unikalnym dziełem techniki inżynierskiej. Zespół dworca i linia
kolejowa są wpisane do rejestru zabytków. Zagrożona parowozownia została w ostatnim czasie
zabezpieczona w wyniku nakazu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rozwijająca się gospodarka
rolna, głównie przetwórstwo zbóż znalazła swój wyraz w budowie młynów, których w Racławicach
Śląskich były trzy, obecnie funkcjonuje młyn przy ul. Głubczyckiej.
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Cmentarze.

W większości miejscowości cmentarze zlokalizowane były wokół kościoła parafialnego, bądź
filialnego. Z uwagi na dużą ilość świątyń w okolicy – z reguły były one jedynymi nekropoliami w danej
wsi. Tego rodzaju cmentarze przykościelne występują m.in. we wsiach: Biedrzychowice (nr rejestru:
281/90), Kazimierz, Kierpień, Mochów, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Twardawa, Wróblin,
Golczowice. W Racławicach Śląskich cmentarz znajduje poza obrębem muru kościelnego, nieopodal
kościoła.
W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 13, ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) sprzedaż, zamiana, darowizna
lub dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, będących cmentarzami ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie
tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek wymagają pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Parki.
W gminie Głogówek, na terenie wiejskim, zachowały się dwa podlegające ochronie
konserwatorskiej zespoły parkowe, związane z rezydencjami (istniejącymi do dziś) w Kazimierzu
i Twardawie.
Założenie parkowe w Kazimierzu położone na południe od pałacu i folwarku złożone jest
z dwóch części: południowo-wschodniej ze starą aleją lipową, stawem i groblą pochodzącej z 2 poł. XVIII
w. i południowo-zachodniej w charakterze parku naturalistycznego z 2 poł. XIX w. W części
naturalistycznej znajduje się mauzoleum rodowe von Prittwitzów. Park wpisany jest do rejestru zabytków.
Park w Twardawie to niewielkie założenie krajobrazowe, pochodzące z XIX w. Park ujęty jest
w gminnej ewidencji zabytków.
Układy ruralistyczne
Decydujący wpływ na układ sieci osadniczej gminy miało środowisko geograficzne. Największe
zagęszczenie wsi występuje wzdłuż lewobrzeżnych dopływów Odry – Osobłogi, Straduni i Swornicy, na
obszarach niezalesionych, o dobrej glebie. Występują tu regularne formy osadnicze, o dawnej metryce
potwierdzonej znaleziskami archeologicznymi. Wsie posiadają układy przestrzenne w typie: owalnicy,
ulicówki i wielodrożnicy ukształtowane w okresie średniowiecza oraz powstałe później (ulicówki
folwarczne).
BIEDRZYCHOWICE
Wieś o średniowiecznym rodowodzie, założona na prawie niemieckim w XIII w. Jednakże jej
początki sięgają okresu przedlokacyjnego i związane są z działalnością zakonu cystersów z Lubiąża.
Natomiast wykopaliska archeologiczne potwierdzają występowanie tu osadnictwa w okresie neolitu.
W źródłach wzmiankowana po raz pierwszy w 1228 roku pod staropolską nazwą Bedrchovici, w notatce
z informującej o przeniesieniu przez księcia opolskiego – Kazimierza konwentu norbertanek z Rybnika
do Czarnowąsów. W dokumencie tym, wśród nadań zakonu wymienione są m.in. Biedrzychowice
(Bedrichoici). Wieś pod patronatem klasztoru norbertanek pozostawała do 1810 roku, odtąd przeszła na
skarb państwa. Po śmierci księcia Jana Dobrego Biedrzychowice wraz z księstwem opolsko-raciborskim
przechodzą w posiadanie dynastii Hohenzollernów, następnie wraz z całym Śląskiem pod panowanie
Habsburgów. W l. 70-tych XVI w. cesarz Ferdynand I przekazał wsie Walce i Biedrzychowice zastaw
Franzowi Schweinichen von Kolbnitz, a w 1582 r. cesarz Rudolf II dokonał sprzedaży Krapkowic wraz
z Biedrzychowicami Janowi von Redern. W 1722 r. testamentem przekazał on dobra biedrzychowickie
synowi Karolowi Augustowi, który sprzedał majątek hrabiemu Leopoldowi Heinrichowi von SeherThoss, jednemu z największych posiadaczy ziemskich tego czasu.
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Pierwsza wzmianka o kościele w Biedrzychowicach pochodzi natomiast z 1430 r. W latach
1928- 30 został on przebudowany w stylu neobarokowym i przedłużony ku zachodowi o jedno przęsło
i wieżę.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Granice układu ruralistycznego objętego ochroną
konserwatorską.

We wsi istnieje Muzeum Wiejskie „Farska Stodoła” – zlokalizowane w budynku stodoły
stanowiącej niegdyś część gospodarstwa probostwa. Gromadzone są tu eksponaty związane z dziejami
wsi i codziennego życia dawnych mieszkańców m.in.: dokumenty, fotografie, mapy, meble, tradycyjny
strój śląski, kolekcje porcelany, stare narzędzia i maszyny rolnicze oraz sprzęty domowe. Organizowane
są warsztaty prezentujące tradycyjne rzemiosła i zwyczaje wiejskie.
Wieś założona na prawie polskim, w układzie ulicówki o zwartej zabudowie, z budynkami usytuowanymi
szczytowo, po obu stronach drogi. W sąsiedztwie kościoła kilka budynków usytuowanych kalenicowo.
Dominantę przestrzenną wsi tworzy kościół parafialny.
Układ ruralistyczny wsi figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

BŁAŻEJOWICE DOLNE
Wieś położona około 5 km na płn-zach. od Głogówka, przynależy do parafii Mochów.
Wzmiankowana po raz pierwszy w 1358 r. pod nazwą Blazycowitz. Jest jedną z ostatnich lokowanych
wsi w gminie Głogówek. W późniejszych dokumentach występuje pod nazwą Blaschewitz iBlażejowice
(np. w 1864 r.). W 1936 r. zmieniono nazwę na Niederblasien, od 1945 Błażejowice, obecnie Błażejowice
Dolne.
Wieś typowo rolnicza, o układzie przestrzennym w typie ulicówki z folwarkiem. Po obu stronach
przecinającej wieś drogi usytuowane są stoją budynki mieszkalne i zagrody z XIX/XX w. ustawione
przeważnie szczytowo oraz współczesne budynki. W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczkadzwonnica św. Jana Nepomucena wzniesiona XVIII/XIX w. z figurą św. Jana Nepomucena w niszy nad
wejściem. Wewnątrz płaskorzeźba św. Grzegorza oraz rzeźba anioła.
We wsi znajdują się stanowiska archeologiczne kultury łużyckiej.
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Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Błażejowice Dolne.

CIESZNÓW
Wieś wymieniona po raz pierwszy w 1234 r. pod nazwą Tesnowo,. W 1282 r. występuje pod
nazwą Tesnow, następnie odnotowana jako Teschenau. Nazwa miejscowości wywodzi się
prawdopodobnie od założyciela wsi o imieniu Cieszno, Cieszysław. W 1322 r. książę Władysław
podarował wieś rycerzowi Hermanowi i jego dwóm braciom. W kolejnych wiekach wieś zmieniała
wielokrotnie właścicieli. Ostatnim z nich był Karol Schwarzer właściciel niewielkiego folwarku i dworu.
Wieś w układzie ulicówki wzdłuż której, po obu stronach drogi zabudowania mieszkalne i gospodarcze.
Zabudowania w większości współczesne lub przebudowane (folwark, dwór). Najstarszą budowlą we wsi
jest kapliczka oraz dwa krzyże z 1904 i 1907 roku.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Ciesznów.

DZIERŻYSŁAWICE.
Osadnictwo na terenie wsi sięga epoki brązu, czego dowodzą znaleziska archeologiczne m.in.
cmentarzyska ciałopalne z okresu kultury łużyckiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi
z 04 stycznia 1321 roku, w którym książę Bolko von Falkenberg oddaje w zastaw opatowi cystersów
z Lubiąża 4 łany ziemi z książęcych dóbr w Dzierżysławicach. W 1390 r. wzmiankowany sołtys, co
świadczy o rozwijającej się na tym terenie kolonizacji już w XIII w. Nazwa miejscowości pochodzi od
słów: dzierżyć słowo, dotrzymywać słowa.
Układ przestrzenny wsi to ulicówka na co wskazuje rozmieszczenia domów i ich położenie w stosunku
do gruntów ornych i dróg. Wieś przecina jedna droga, przy niej po obu stronach stoją budynki mieszkalne
i zagrody z XIX/XX w. oraz współczesne, ustawione szczytowo. W centrum wsi znajduje się zabytkowa
kapliczka wzniesiona w poł. XIX w.
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Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Dzierżysławice

GÓRECZNO
Dzisiejsza wieś to pierwotnie XIX wieczny folwark należący do rodziny von Gaffron-Prittwitz
właścicieli pobliskiego Kazimierza. W latach 20 –tych XX w., po śmierci ostatniego przedstawiciela rodu,
duży (liczący 1000 ha ) folwark został sprzedany i rozparcelowany na kilkanaście dużych gospodarstw
rolnych. Wieś w układzie ulicówki z zabudowaniami rozproszonymi po obu stronach przecinającej ją
drogi.
W Górecznie znajduje się neolityczne stanowisko archeologiczne.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Góreczno.

KAZIMIERZ
Wieś wzmiankowana w 1198 i 1202 r. pod nazwą Jaroslav, od 1213 r., w którym książę opolski
Kazimierz lokował ją na prawie niemieckim występuje pod nazwą Cazemiria. W 1226 r. kościół
i przyległe do niego grunty zostały przekazane cystersom z Lubiąża. Odtąd Kazimierz stał się lokalnym
centrum dóbr cystersów i prawdopodobnie otrzymał prawa miejskie. Po zniszczeniach w okresie wojen
husyckich w 1428 r. spadł do statusu wsi. W połowie XVII w. odnotowano istnienie w Kazimierzu dwóch
majątków ziemskich – jeden Oppersdorffów należący do majoratu głogóweckiego oraz drugi zwany
Damasko – probostwo Kazimierz należące do cystersów, od 1810 r. należący do rodu von Prittwitz.
Najstarszym obiektem we wsi jest kościół parafialny z XIII w. przebudowany w okresie baroku
oraz XVI wieczny pałac przebudowany w XIX w. W Kazimierzu znajdują się stanowiska archeologiczne:
neolityczne i kultury łużyckiej.
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Wieś posiada ukształtowany w okresie średniowiecza układ przestrzenny wraz z historyczną
siecią dróg; w typie ulicówki w części Kazimierz i widlicy w części Damasko oraz zachowaną zabytkową
zabudowę. Historyczna zabudowa zagrodowa na prostokątnych działkach, w których od frontu
umieszczone są dwa, usytuowane szczytowo do drogi, budynki mieszkalne: główny i wycużny połączone
murowanymi bramami z furtą.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Granice układu ruralistycznego wsi Kazimierz.

KIERPIEŃ
Wieś o średniowiecznej metryce, założona w okresie XIII wiecznej kolonizacji. Wzmiankowana
po raz pierwszy w dokumencie z dnia 16.05.1274 r. nadającym majątek Kerpino zakonowi cysterskiemu
w Lubiąża. W 1281 roku występuje pod nazwą Carpno, w 1290 r. jako Kerpena, od 1300 r. jako Kerpen,
dziś Kierpień. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa „Carpio” - co oznacza staw dla karpi, które
występowały w formie naturalnej na wschód i zachód od wioski. Najstarszym obiektem wsi jest kościół
pw. Narodzin Najświętszej Marii Panny, odnotowany w kronikach z 1335 roku, od średniowiecza pod
patronatem cystersów z Lubiąża, rozbudowany w 1660 r., wieża z 1772 r. Wioska rozciągnięta jest wzdłuż
kanału ulgi dla rzeki Osobłogi wykonanym w celu regulacji stosunków wodnych tego terenu.
Układ przestrzenny o genezie średniowiecznej, w formie ulicówki wodnej z zabudową
pochodzącą z końca XIX i początku XX w. o zwartym charakterze, usytuowaną wzdłuż cieku wodnego,
po obu jego stronach. Budynki w układzie szczytowym, usytuowane w części frontowej prostokątnych
działek, budynki gospodarcze w głębi działki przyległe do budynków mieszkalnych. Prostokątne
podwórze zamknięte w części tylnej usytuowaną poprzecznie stodołą.
W Kierpniu znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.
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LEŚNIK
Niewielka wieś wzmiankowana w 1217 r. pod nazwą było Leznie. Kolejna wzmianka pochodzi
z roku 1388, kiedy to książę Władysław Opolczyk osiedlił paulinów w Mochowie i podarował im wieś
Leśnik. Nazwa miejscowości związana jest z położeniem, gdyż wieś znajduje się w środku lasu. Na
terenie wsi do pocz. XX w. działała gorzelnia i młyn wodny.
We wsi są dwie kapliczki: pierwsza poświęcona jest św. Urbanowi, druga postawiona została na
pamiątkę wygaśnięcia zarazy jaka nawiedziła wieś w roku 1649. W Leśnikach są ślady osadnictwa
celtyckiego. Wieś o rozproszonej zabudowie, usytuowanej w pobliżu dróg. Wieś w układzie
wielodrożnicy.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Leśnik.

MIONÓW
Wieś usytuowana w zachodniej części gminy. Wymieniona po raz pierwszy pod nazwą
Milowanow w 1217 r. w dokumencie księcia Kazimierza Opolczyka przekazującym wioski
„Milowanow” (Mionów) i „Virk” (Wierzch) na rzecz kanclerza Sebastiana. W następnych latach
występowała pod nazwami „Milowan”, „Milmen”, Polnisch Mülmen. Od 1381-1600 roku właścicielami
wsi była rodzina Stral (Strzela). W Mionowie znajdują się liczne stanowiska archeologiczne neolityczne
i średniowieczne, m.in. piece dymarkowe z III – IV w p.n.e).
Układ przestrzenny wsi w oparciu o ulicówkę rozwidlającą się w kierunku zachodnim w formie
trójkątnego placu z kaplicą pośrodku. Zabudowa zagrodowa na prostokątnych działkach usytuowanych
wzdłuż układy dróg. W zagrodach od frontu dwa budynki mieszkalne – budynek główny i wycużny
usytuowane szczytowo, za nimi usytuowane liniowo pod wspólnym dachem budynki gospodarcze
i inwentarskie, prostokątne podwórze zamknięte usytuowana poprzecznie stodołą.
Układ ruralistyczny wsi figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.
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MOCHÓW
Wieś położona około 1,5 km na zachód od Głogówka. Po raz pierwszy wzmiankowana
w dokumencie fundacyjnym z 20 stycznia 1388 roku (w niektórych źródłach pojawia się data 1386),
w którym książę Władysław Opolczyk przekazał konwentowi paulinów pod zabudowę równinę nad rzeką
Osobłogą nazywaną „łąką Maryi Panny (już w XIII roku wzmiankowane jest tu istnienie drewnianej
kaplicy). Sprowadzeni z węgierskiego klasztoru w Rostrze zakonnicy uposażeni zostali m.in. we wsie
Olbrachcice i Mochów wraz z przyległą do nowo zbudowanego klasztoru ziemią orną, łąkami i lasami.
Wioska wraz z klasztorem zniszczona w okresie wojen husyckich. Zespół klasztorny odbudowany w 1668
roku w stylu barokowym. W skład zespołu klasztornego wchodzi kościół pw. św. Trójcy, zbudowany
w XVII w. rozbudowany w latach 1910-11, klasztor częściowo przebudowany w 1850 r. W refektarzu
klasztoru, na sklepieniu klasztornym z lunetami znajduje się cenna dekoracja stiukowa w formie kartuszy
z ornamentami regencyjnymi i malowidłami. W kartuszu centralnym scena Adoracji Trójcy Św.,
w pozostałych kartuszach i między nimi postaci świętych i pustelników. W trakcie najazdu szwedzkiego
8 listopada 1655 r. prowincjał paulinów o. Teofil Bronowski przewiózł Obraz Jasnogórski, który
znajdował się tu do Wielkanocy 1656 roku. W tym czasie przebywali w klasztorze król Jan Kazimierz.
Po raz drugi Obraz Jasnogórski znalazł schronienie w Mochowie w 1705r., gdy do Częstochowy zbliżał
się ze swoją armią szwedzki generał Stromberg. Po roku 1810, czyli po kasacie majątków kościelnych
przez państwo pruskie, paulini opuścili klasztor. Po 1817 roku wszystkie dobra paulińskie zostały
rozparcelowane i przekazane na licytację. Zespół klasztorny w Mochowie trafił w prywatne ręce. W 1844
roku hrabia Jan Opersdorff wykupił kościół i klasztor i po przeprowadzeniu niezbędnego remontu
podarował je diecezji z prawem użytkowania przez siostry Boromeuszki, które urządziły tu szpital
i prowadziły pracę charytatywną.
Mochów posiada układ przestrzenny w typie ulicówki z zagrodami usytuowanymi po obu
stronach drogi biegnącej w kierunku północ-południe. Zagrody i pojedyncze budynki mieszkalne
zbudowane przeważnie w 2 poł. XIX i początku XX wieku ustawione są szczytowo. Typowa zagroda
założona na planie prostokąta składa się z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich
rozlokowanych w ustalony sposób: w części frontowej znajdują się budynki mieszkalne: dom główny
i wycużny, za nimi połączone ścianami szczytowymi budynki gospodarcze. W zamknięciu zagrody od
strony pól znajdują się stodoły. Budynki gospodarcze i inwentarskie często posiadają ceglaną dekorację
wokół otworów okiennych i drzwiowych. W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka wzniesiona
w połowie XIX w. Dominantą wsi jest kapliczka - dzwonnica z I połowy XIX wieku.
W Mochowie znajduje się neolityczne stanowiska archeologiczne (4500-1800 l. p.n.e.).

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Mochów.

NOWE KOTKOWICE
To wieś folwarczna złożona z kompleksu budynków folwarcznych i krótkiej ulicówki,
z budynkami mieszkalnymi robotników folwarcznych usytuowanymi po jednej stronie drogi. Pierwsze
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zabudowania folwarczne powstały najprawdopodobniej pod koniec XIX w. Zarządcą był wówczas Hans
Beck, od którego imienia i nazwiska wywodziła się pierwotna nazwa miejscowości - Honzbeck. Do
dzisiaj rdzenni mieszkańcy tak określają nazwę wsi.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Nowe Kotkowice.

Na przełomie lat 20-30 XX w. von Oppersdorffowie sprzedali ziemię, którą w dużej części
odkupili najemni pracownicy folwarku. Zabudowania folwarczne w 1932 r. kupiły trzy rodziny:
Pastuszka, Wilczek i Linde. We wsi istniała karczma, której właściciel był najzamożniejszym
mieszkańcem. W 1935r. niedaleko wsi wybudowano lotnisko, które funkcjonowało do 1945r.
We wsi znajduje się kapliczka wybudowana w 1913 r. Dzwon kapliczki został poświęcony 9.X.1921r.
W Nowych Kotkowicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.
RZEPCZE
Wieś w układzie ulicówki, kolonizacyjna. Wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 25 maja
1240 r. w którym książę opolski Mieszko II zezwala Zakonowi Joannitów na założenie na prawie
niemieckim wioski Repic (Rzepcze). W 1300 r. występuje pod nazwą Ropzha, w roku 1318 – „Repzs”,
a 1635- „Reptsch”. Najstarszą budowlą we wsi jest drewniany kościół pw. Św. Jakuba Starszego,
wzmiankowany w 1447 r. , obecny wybudowany w 1751r. w konstrukcji zrębowej. Orientowany,
prezbiterium zamknięte trójbocznie. Nawa na rzucie kwadratu nakryta stropem płaskim. Tęcza zamknięta
łukiem. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Dach siodłowy, jednokalenicowy, kryty gontem.
Pośrodku dachu ośmioboczna wieżyczka barokowa na sygnaturkę, z latarnią i baniastym hełmem
pokrytym gontem. We wnętrzu ołtarz główny, regencyjny z 2 poł. XVIII w. z rzeźbami św. Piotra i Pawła
oraz rzeźbami sześciu aniołów w jego zwieńczeniu. Pośrodku ołtarza obraz z postacią św. Jakuba. Na
szczególną uwagę zasługuje wczesnobarokowa ambona, pochodzącą z XVII w., z płaskorzeźbami
świętych na parapecie.
W Rzepczach, podczas prowadzonych badań archeologicznych, znaleziono narzędzia krzemienne z epoki
kamienia (paleolitu).

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.
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RACŁAWICE ŚLĄSKIE
Wieś o średniowiecznym rodowodzie założona w wyniku kolonizacji na prawie niemieckim.
Wzmiankowana po raz pierwszy w 1252 r. w dokumencie lokacyjnym biskupa Bruna z Ołomuńca.
Początkowo należała do diecezji ołomunieckiej. Kościół parafialny pierwotnie św. Katarzyny i św.
Barbary wzmiankowany w 1371 r. W latach 1524-1622 miejscowość przeszła na protestantyzm. Od
1559r. w posiadaniu katolickiego rodu von Oppersdorff. W roku 1633r. niedaleko Racławic Śl.
wzniesiona została, przez Jana Jerzego Gotfryda Kotulińskiego, właściciela czeskich Pavlowic, na
pamiątkę wycofania się wojsk szwedzkich, kolumna zwana „Słupem Szwedzkim”. Obecny kościół
zbudowano w l. 1787-89 w stylu barokowym z wykorzystaniem fragmentów wieży z poprzedniego.
W latach 1930-1934 powiększony przez wybudowanie naw bocznych i kaplicy. Włączenie wsi w 1876 r.
do sieci kolejowej w znacznym stopniu wpłynęło na rozwój miejscowości, powstało osiedle kolejowe,
mosty, wiadukty, infrastruktura kolejowa.
Wieś w układzie ulicówki placowej z dwoma wrzecionowymi nawsiami, rozbudowana w XIX w.
w wielodrożnicę. Zabudowa wzdłuż dróg wiejskich usytuowana rzędowo w układzie szczytowym oraz
kalenicowym.
Na uwagę zasługuje specyficzny dla Racławic Śląskich model zabudowy, gdzie przed frontem
budynku mieszkalnego bogatych gospodarzy zbudowano budynek mieszkalny chłopa bezrolnego
(chałupnika) w ramach zagęszczania zabudowy w obrębie wsi lokacyjnej. Zjawisko to możemy
zaobserwować po północnej stronie ulicy Zwycięstwa. Niewielkie usytuowane kalenicowo,
jednopiętrowe budynki zlokalizowane są w niewielkiej odległości od zagrody kmiecej, częściowo ją
przesłaniając. Zabudowa ta zapoczątkowana już pod koniec XVI wieku, przybrała na sile pod koniec
XVIII w. w związku ze wzrostem we wsi liczby ludności bezrolnej. Chłopom tym zezwolono na budowę
niewielkich domów mieszkalnych na bardzo małych działkach nie posiadających ogrodów, ani
zabudowań gospodarczych. Początkowo była to zabudowa drewniana, potem murowano-drewniana,
w XIX w. murowana. Budynki usytuowano w jednej linii zabudowy, tuż przy ulicy. Były od siebie
znacznie oddalone, tak aby stworzyć jak największy dostęp do zabudowy zagrodowej.

Zachodnia część ulicy Zwycięstwa, obecna zabudowa.
Stan z 2014 r.

Zachodnia część ulicy Zwycięstwa, zabudowa z poł.
XIX w.

Układ ruralistyczny wsi Racławice Śląskie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.
W Racławicach znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.
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Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Granice układu ruralistycznego objętego ochroną
konserwatorską.

SZONÓW
Jedna z najstarszych wsi w gminie. Osada Sonowo istniała w IX w. W 1120 r. w Liber fundationis
Episcopatus Vratislaviensis wymieniono kościół ufundowany przez Piotra Własta. W 1256 r. wieś
występuje pod nazwą Sconowo, w 1447 r. odnotowana jako Schonaw, w XVII w. pod nazwą Schönen,
a później na Schönau. W 1245 r. dobra Sonowo należą do zakonu cystersów z Lubiąża, następnie do
książąt opolskich, od XVII w. są wsią czynszową przynależną do majoratu głogóweckiego. W XVII w.
po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej, Oppersdorffowie sprowadzili tu osadników z Bawarii.
W 1335r. wzmiankowano kościół parafialny pw. św. Jadwigi. Obecny kościół wybudowano w 1580
roku, ostatnia przebudowa z 1913 r. W kaplicy południowej znajduje się ołtarz barokowy z XVI wieku,
a w nim późnogotycka rzeźba św. Jana Chrzciciela.
Wieś lokowana na prawie niemieckim w XIII w. założona w formie owalnicy z wrzecionowym
nawsiem i szczytową zabudową mieszkalno-gospodarczą pochodzącą z k. XIX i pocz. XX w. Dominantę
przestrzenną wsi wyznacza kościół parafialny.
W Szonowie znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.
Układ ruralistyczny wsi figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Granice układu ruralistycznego objętego ochroną
konserwatorską.

STARE KOTKOWICE
Wieś o średniowiecznym rodowodzie, założona na prawie niemieckim w XIII w. Wzmiankowana
po raz pierwszy w 1228 roku w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza, gdzie jest wymieniona wśród
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nadań dla konwentu norbertanek Czarnowąsów.
Kościół pod patronatem klasztoru norbertanek pozostawał do 1810 roku. Kościół wymieniony w wykazie
świętopietrza w 1447 r. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1679 i zawarta jest w protokole wizytacyjnym
Diecezji Wrocławskiej. Kościół dokładniej opisany został w protokole wizytacyjnym z 1687r. Obecny
kościół murowany pw. św. Barbary pochodzi z 1847 roku.
Wieś w układzie ulicówki z zagrodami usytuowanymi po obu stronach drogi. W Starych
Kotkowicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Stare Kotkowice.

TOMICE
Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Toma – Tomasz. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII
wieku o nazwie Thomicz. Tomice (wówczas Thomnitz) do 1810r. był w posiadaniu cystersów. W 1813r.
właścicielem Tomic została rodzina von Prittwitz, która w 1842r. sprzedała wieś głównemu sędziemu
dóbr świeckich o nazwisku Reller. Do 1894r. dzieci z Tomic uczęszczały do szkoły w Kazimierzu,
później do Szonowa. W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka pw. św. Jana, patrona Tomic. Wieś
w układzie ulicówki z zagrodami usytuowanymi po obu stronach drogi.W Tomicach znajdują się
neolityczne stanowiska archeologiczne.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Tomice.

TWARDAWA
Wieś wzmiankowana w źródłach w 1223 r. Założona w okresie kolonizacji na prawie niemieckim
W 1305 r. po raz pierwszy wzmiankowany kościół parafialny pw. św. Małgorzaty. W dokumencie
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z 1513r. występują Jan i Mikołaj Twardawa z Twardawy. W rękach tej rodziny wieś pozostawała przez
kilka stuleci. W okresie reformacji parafia przejściowo w posiadaniu protestantów. W 1603 roku
wybudowano nowy kościół na miejscu spalonego, drewnianego. Wieża z 1799r., w 1860 r. dalsza
rozbudowa kościoła. W kościele znajdują się obrazy malowane na desce: Ukrzyżowanie,
Zmartwychwstanie – 2 poł. XVI w. oraz Wniebowstąpienie – XVIII-XIX w. Pałac w typie włoskiej willi
zbudowany w XIX w. przez rodzinę Latzel, której grobowiec znajduje się na cmentarzu przykościelnym.
Wokół pałacu park i zabudowania folwarczne.

Wieś Twardawa na mapie sztabowej Messtischblatt
1940 r

Obecny układ przestrzenny wsi Twardawa.

Wieś w układzie ulicówki z zwartą zabudową mieszkalną w układzie szczytowym rozlokowaną po obu
stronach drogi. Układ przestrzenny rozbudowany w 3 ćw. XIX w. w kierunku dworca kolejowego.
W centrum wsi powstaje zabudowa o cech małomiasteczkowych. W Twardawie znajdują się stanowiska
archeologiczne kultury łużyckiej.
WIERZCH
Pierwsze wzmianki pochodzą z 1217 roku, kiedy to książę Kazimierz Opolczyk, władca ówczesnego
Górnego Śląska, za radą biskupa Lorenza z Wrocławia obdarował swego Kanclerza Sebastiana wioskami
„Milowanow” (Mionów) i „Virk” (Wierzch). Sebastian oddał Wierzch swemu bratu, hrabiemu
Grzegorzowi. Od 1381- 1600 właścicielami Wierzchu była rodzina Stral (Strzela). Kościół
wzmiankowany w 1371 r. Obecny zbudowany w latach 1900-1904 z zachowaniem wieży z poprzedniego
kościoła zbudowanego k. XVI w. Godnym uwagi jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku.
W przykościelnym murze oraz w kościele wmurowanych jest sześć płyt nagrobnych. Część z nich jest
nieczytelna, gdyż w poprzednim kościele znajdowały się w posadzce. Można jednak odczytać widniejące
na nich nazwiska. Są to Zuzanna Strzela (zm. 1575r.), Andrzej Strzela (zm. 1595r.), Anna Lesotówna ze
Steblowa (ok.1600r.), Karol Chrząszcz (zm. 1834r.), Michał Gotzler (zm. 1843r.). We wsi znajdują się
neolityczne stanowiska archeologiczne.
Układ przestrzenny wsi ukształtowany w XIII w. w typie widlicy o zwartej zabudowie, skoncentrowanej
wzdłuż 2 dróg rozwidlających się w kształcie litery V, połączonych krótką przecznicą.
Układ ruralistyczny wsi figuruje w gminnej ewidencji zabytków.
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Wieś Wierzch na mapie sztabowej Messtischblatt
1940r.

Granice układu ruralistycznego objętego ochroną
konserwatorską.

WRÓBLIN
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1175 r. z dokumentu księcia śląskiego Bolesława
I Wysokiego, gdzie wymieniona została pod nazwą "Villa Martini". W 1223 r. oraz 1228 r. występuje
jako Wroblino, w 1234 r. – Vroblino, w 1283 r. Wroblino. W 1295 w Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis (Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego) miejscowość wymieniona jest pod nazwą
Wroblin, w 1419 r. występuje pod nazwą Frobelin. W 1664 r. wzmiankowany jest kościół, obecny został
wybudowany w 1855 r. Wieś znana głównie z faktu, iż urodził się tu w roku 1897 malarz – kolorysta Jan Cybis.
Wieś o średniowiecznym układzie przestrzennym w typie owalnicy z zwartą zabudową wokół
wrzecionowego placu, w którego centrum znajduje się obecnie kościół. Rozbudowana w czasach
późniejszych o ulicówkę z zabudową szczytową po obu stronach drogi.
Na uwagę zasługuje pochodzące z lat 30-tych XX wieku osiedle o jednorodnej zabudowie zlokalizowane
w północno-zachodniej wsi.
We wsi znajdują się liczne stanowiska archeologiczne z okresu neolitu i kultury łużyckiej.

Wieś Wróblin na mapie sztabowej Messtischblatt
1940

Obecny układ przestrzenny wsi Wróblin.

ZAWADA
Sołectwo składa się ze wsi Zawada i czterech przysiółków: But, Golczowice, Mucków i Sysłów
(który powstał na początku XVI w.).
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Pierwszy kościół w Golczowicach zbudował Franciszek Freiherr von Larisch na cześć św. Anny. Kościół
w niedługim czasie spłonął. W latach 1843 – 1848 administrator Suchanek wybudował kolejną świątynię,
która w 1904 r. została pokryta dachówką. Na szczególną uwagę zasługuje również kapliczka św. Józefa
w Zawadzie.
Istotnym elementem w Golczowicach jest stanowisko archeologiczne z okresu kultury łużyckiej
Odkryto tu również fragment rozległej osady garncarzy, gdzie znaleziono olbrzymią ilość odpadów
i półprefabrykatów naczyń glinianych.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Zawada.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny przysiółka Sysłów.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny przysiółka Golczowice.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny przysiółka Mucków.
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Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny przysiółka But.

ZWIASTOWICE
Wieś o metryce średniowiecznej założona w wyniku akcji kolonizacyjnej. Wzmiankowana po raz
pierwszy jako Zuestoua w dokumencie z 08 września 1223 r. w którym biskup Lorenz ustalił obszar
parafii św. Maryji w Kazimierzu pomiędzy rzekami Osobłoga – Stradunia - Odra, z wszystkimi wioskami.
W 1571r. wymieniona pod nazwą Schwesterwitz. Zwiastowice, podobnie jak większość miejscowości
w gminie Głogówek, założone zostały przez cystersów i były w ich posiadaniu do 1810 r.
Najstarszym obiektem we wsi jest kaplica pw. Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1853r. Wewnątrz
znajduje się ołtarz ludowo-barokowy z połowy XIX wieku. We wsi znajduje się budynek folwarczny,
stanowiący obecnie dom mieszkalny nr zbudowany w 1829 r.
Wieś w układzie ulicówki z zwartą zabudową mieszkalną w układzie szczytowym rozlokowaną po obu
stronach drogi.
Niedaleko miejscowości występują stanowiska archeologiczne.

Wieś na mapie sztabowej Messtischblatt 1940 r.

Obecny układ przestrzenny wsi Zwiastowice.

5.2.3. Krajobraz kulturowy
Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami definiuje pojęcie krajobrazu kulturowego, którym jest
”przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. Na zasoby dziedzictwa kulturowego gminy Głogówek składają
się obiekty stanowiące świadectwo minionej epoki oraz posiadające wartość historyczną, artystyczną lub
naukową: zabytki nieruchome, zabytki ruchome, stanowiska archeologiczne. Ocalałe, znaczące elementy
krajobrazu kulturowego, stanowią o pamięci historycznej, tożsamej dla regionu,
W tym znaczeniu stanowi on przedmiot ochrony, której formy określają w różnym stopniu cztery
ustawy, a mianowicie:
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1.
2.
3.
4.

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustawa o ochronie przyrody
ustawa prawo ochrony środowiska

Bogata i wielokulturowa historia pogranicza będącego w przeszłości pod panowaniem Piastów,
królów czeskich, dynastii niemieckich: Habsburgów i Hohenzollernów i Prus ukształtowała różnorodny
i specyficzny charakter dziedzictwa kulturowego. Elementami tego dziedzictwa są pojedyncze obiekty
zabytkowe: kościoły, klasztory, kaplice i kapliczki, zabudowania wiejskie, budownictwo miejskie, parki,
cmentarze, zabytki ruchome i stanowiska archeologiczne jak i zespoły urbanistyczne, zespoły
ruralistyczne i zespoły budowlane.
Dziedzictwo kulturowe gminy posiada zróżnicowany charakter zdeterminowany dwoma typami
jednostek administracyjnych: miejską (miasto Głogówek) i wiejską (21 wsi sołeckich)
1.

Na obszarze miejskim wykształcił się zwarty, staromiejski układ urbanistyczny, ograniczony do
3 ćw. XIX w. murami miejskimi z zabytkową zabudową mieszkalną o charakterze
małomiasteczkowym, zespołami architektury sakralnej, zespołem zamkowym, budynkami
użyteczności publicznej: ratuszem, sądem, pocztą, szkołami, budynkami infrastruktury miejskiej
i przemysłowymi.

2.

Na obszarach wiejskich dziedzictwo kulturowe wiąże się z gospodarką rolną: najcenniejszymi
zabytkami jest tu budownictwo wiejskie – mieszkalne i gospodarcze, zespoły folwarczne,
wzbogacone o architekturę sakralną – kościoły wiejskie, kapliczki, krzyże oraz historyczne
układy ruralistyczne.
W krajobrazie wiejskim gminy Głogówek dominuje budownictwo murowane,
otynkowane z dekoracją architektoniczną w formie gzymsów oraz skupioną w obrębie otworów
okiennych, profilowaną w tynku lub wykonaną z cegły nietynkowanej. Występują też przykłady
architektury ceglanej z nieotynkowanymi elewacjami, o uwidocznionym wątku muru i dekoracji z cegieł
lub w tynku. Są to przeważnie budynki gospodarcze w zagrodach lub zespołach folwarcznych (np.
gorzelnia w Rzepczach), budynki przemysłowe (np. dawna mleczarnia w Biedrzychowicach), zespoły
zabudowy kolejowej (np. Racławice Śląskie, Twardawa) czy budynki publiczne np. szkoła w Rzepczach.
Obiekty te pochodzą zazwyczaj z końca XIX w. i pierwszych dekad XX w.
Unikatowo zachowały się relikty budownictwa drewnianego, na omawianym terenie znajduje się
jeden budynek drewniany, jest nim kościół konstrukcji zrębowej w Rzepczach oraz jeden konstrukcji
mieszanej, drewniano-murowanej, kościół cmentarny pw. św. Krzyża w Głogówku.
Obszar gminy ubogi jest w architekturę rezydencjonalną – tylko w trzech wsiach Kazimierzu,
Twardawie i Tomicach znajdują się siedziby dawnych właścicieli. W Kazimierzu znajduje się obecnie
nieużytkowany, neogotycki pałac z rozległym parkiem krajobrazowym i zabudowaniami folwarcznymi,
w Twardawie pałac w typie włoskiej willi użytkowany na biura i mieszkania z parkiem i folwarkiem,
w Tomicach silnie przebudowany na mieszkania dwór z zabudowaniami gospodarczymi.
W kilku wsiach zachowały się dawne folwarki z potężnymi budynkami gospodarczymi
i inwentarskimi (spichlerzami, oborami, stodołami), zaadaptowane na gospodarstwa rolne (PGR, RSP).
Zespoły te wpisały się w tkankę zabudowy wiejskiej wpływając na kształt układu przestrzennego
miejscowości. Znajdują się one we wsi Biedrzychowice, Rzepcze, Stare Kotkowice, Zawada,
Zwiastowice.
W sąsiedztwie kościołów znajdują się plebanie z zabudowaniami towarzyszącymi. Najciekawszymi
są późnobarokowa plebania w Biedrzychowicach z 1797 r. nakryta dachem mansardowym z zespołem
zabudowań plebańskich: oborą, spichlerzem i stodołą, plebania w Racławicach Śląskich zbudowana
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w 1824 r. w stylu klasycystycznym i plebania w Wierzchu w tradycji budownictwa regionalnego
z XIX/XX w.
Dopełnieniem wiejskiego krajobrazu są liczne kapliczki i krzyże. Tego typu obiekty sakralne
widoczne są zarówno w obszarach wiejskich jak i poza nimi, przy polach, drogach i na rozdrożach
stanowiąc o swoistym klimacie regionu.
Kapliczki klasyfikuje się według ich wielkości i formy architektonicznej na kubaturowe
i niekubaturowe. Te pierwsze należą do zabytków architektury nieruchomej, najczęściej posiadają formę
małego budynku założonego na planie prostokąta z jednoprzestrzennym wnętrzem, do którego wiedzie
wejście zamknięte łukiem pełnym lub ostrym. Zazwyczaj jednokondygnacyjne, kryte daszkami
dwuspadowymi, często z wieżyczką dzwonną w kalenicy. Niekiedy wielokondygnacyjne, tzw. wieżowe,
dzielone gzymsami.
Ze względu na formę i dekorację architektoniczną występują kapliczki barokowe, neogotyckie
oraz klasycystyczne. Grupę tą reprezentują kapliczki w Biedrzychowicach przy domu 3, 38,
w Błażejowicach Dolnych przy domu 1 i 39, Głogowcu, Leśniku przy domu nr 3, Mochowie (przy zespole
klasztornym), Racławicach Śląskich (przy kościele), Rzepczach (kaplica cmentarna), Starych
Kotkowicach (przy ul. Sudeckiej 22 i 33), Szonowie (przy domu 50a i 148) czy Twardawie (cmentarna
i przy domu ul Kozielska 20).
Osobną grupę stanowią kapliczki-dzwonnice o jednokondygnacyjnej bryle, zwieńczone
wieżyczką i latarnią. Do tego typu należą kapliczki w Błażejowicach Dolnych (przy domu nr 4),
Ciesznowie (przy domu nr 23), Dzierżysławicach (przy domu 84 a), Mionowie-Hojnowicach (przy domu
nr 52) i pośrodku wsi, Mochowie (przy domu nr 26), Tomicach (przy domu 12) i Zawadzie (przy domu
nr 9). Stanowią one wyraźne akcenty przestrzenne wsi.




W dwóch miejscowościach zlokalizowane są duże kaplice, spełniające funkcje kościelne:
w Zwiastowicach wzniesiona w 1853 r. w stylu klasycystycznym. Założona na planie prostokąta,
kryta dachem dwuspadowym, z wieżą nad częścią środkową. Na zewnątrz narożniki elewacji
ujęte pilastrami, część środkowa wysunięta przed lico murów.
w Dzierżysławicach kaplica pw. NMP „NA GLINIANEJ GÓRCE”. Zbudowana w 1781 r.
w stylu barokowym z fundacji Henryka Oppersdorffa. Założona na planie prostokąta
z zaokrąglonymi narożnikami. Krótkie prezbiterium na planie kwadratu. Fasada zwieńczona
trójkątnym szczytem, nad nim wieżyczka z hełmem baniastym. Okna w obramieniach uszatych,
podziały ścian ramowe, wewnątrz polichromia F. Sebastiniego.

Dzierżysławice, kaplica pw. NMP Na glinianej
Górce”

Zawada – Golczowice, kaplica.

5.2.4. ZABYTKI RUCHOME
Zasoby zabytków ruchomych gminy Głogówek charakteryzują się obiektami pochodzącymi
z różnych epok stylowych, począwszy od średniowiecznych i renesansowych, a także najliczniej
występujących barokowych po neostylowe z XIX wieku i 1 połowy XX wieku. Zasoby te tworzą takie
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grupy zabytków ruchomych jak: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego oraz elementy
kształtujące krajobraz kulturowy, w tym krzyże, wolnostojące pomniki i figury oraz niekubaturowe
kapliczki przydrożne. Odrębną grupę dzieł sztuk plastycznych, specyficzną ze względu na ich
problematyczną ruchomość stanowią malowidła ścienne, występujące we wnętrzach zabytkowych
budowli.
Z przedstawionej wyżej substancji zabytkowej gminy Głogówek na przestrzeni dziejów wiele
cennych zabytków ruchomych zostało bezpowrotnie utraconych. Niemniej obszar omawianej gminy wraz
z jej centrum, jakim jest miasto Głogówek, stanowi skarbnicę dzieł sztuk plastycznych i rzemiosła
artystycznego, skupionych głównie w obiektach sakralnych, tj. kościołach, klasztorach i kaplicach. Wśród
najbardziej reprezentatywnych tego typu zabytków wymienić należy przede wszystkim wystroje wnętrz
świątyń w samym Głogówku, mieście, w którym do rozwoju sztuki przyczyniły się między innymi
fundacje książąt opolsko-raciborskich (do 1532 r.) oraz rodu Oppersdorffów, panującego w Głogówku od
końca XVI wieku do początków wieku XIX.
Jeden z najcenniejszych zespołów zabytków, związany z katolickim mecenatem wspomnianego
rodu Oppersdorffów, znajduje się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja. Ważność tego
rodu we wspomnianej świątyni znalazła swoje odbicie w wyposażeniu kaplicy Oppersdorffów, którego
obiekty stanowią zwarty zespół, o dużej wartości historycznej, z niezwykle istotnym dla historii rzeźby
gotyckiej na Śląsku rzeźbiarskim wystrojem architektonicznym z zespołem kamiennych wsporników
i zworników żeber, pochodzących z warsztatów parlerowskich w Pradze. Ponadto w kaplicy znajduje się
cenny z punktu widzenia historii sztuki marmurowo-alabastrowy nagrobek Jana Jerzego Oppersdorffa
oraz jego rodziców Jerzego i Izoldy, wykonany w 1634 r. przez rzeźbiarza Sebastiana Salę z Krakowa –
przykład posansovinowskiego typu nagrobka przyściennego. Integralną częścią wystroju kaplicy są trzy
zachowane portrety zbiorowe rodu Oppersdorffów.
Omawiając zabytkowe wnętrze tego kościoła nie można pominąć dokonanej w latach 1775 - 1781
jego barokizacji. Jej autorami byli dwaj artyści sprowadzeni z Moraw: malarz Franciszek Antoni Sebastini
i rzeźbiarz - sztukator Jan Józef Schubert, którzy stworzyli dzieło złożone z monumentalnego zespołu
malowideł ściennych, dekoracji rzeźbiarskich i sztukatorskich. Zgodnie z duchem epoki, na tle
iluzjonistycznie ukazanej architektury zostały ukazane sceny z życia św. Bartłomieja, z centrum
kompozycyjnym cyklu, jakim jest scena „Aniołowie unoszący skórę św. Bartłomieja, umieszczona na
sklepieniu nawy głównej. Nakładające się na siebie różne gatunki sztuki; malarstwo, rzeźba, sztukaterie,
stworzyły niepowtarzalny, oparty na grze światła i cienia, niemal teatralny charakter wnętrza kościoła
parafialnego p.w. św. Bartłomieja.

Polichromie w kościele św. Bartłomieja w Głogówku.

Polichromie pod chórem.

Inny wybitny pod względem opracowania formalnego zespół zabytków ruchomych w Głogówku,
związany z mecenatem rodu Oppersdorffów znajduje się w kościele klasztornym Franciszkanów. Należy
do nich między innymi grupa cennych rokokowych ołtarzy, ambona, zbiór obrazów Franciszka
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Sebastiniego. Ołtarz główny i ambonę zdobią rzeźby autorstwa Jana Schuberta. W predelli ołtarza
bocznego w Kaplicy św. Krzyża znajduje się przykład snycerki późnego gotyku - wielofigurowa scena
„Święta Rodzina”.
Wśród wielu cennych zabytków można jeszcze wyróżnić, zachowane w kaplicy św. Antoniego
wysokiej klasy wyposażenie o cechach manieryzmu i wczesnego baroku. Omawiany franciszkański
zespół klasztorny w Głogówku zyskał miano Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, z uwagi na
istniejący we wnętrzu kościoła Domek Loretański, zbudowany w 1630 roku z fundacji hrabiego Jerzego
III Oppersdorffa. Jest to kopia Casa Santa w Loreto (Święty Dom, w którym na świat przyszła Najświętsza
Maria Panna, na obszarze Polski drugi tego typu obiekt znajduje się w Krzeszowie). Około 1780 roku
elewacje zewnętrzne kaplicy zostały pokryte polichromią autorstwa Franciszka Sebastiniego. Na jej
ścianie północnej znajduje się interesująca pod względem ikonograficznym scena „Przeniesienia domku
loretańskiego z Nazaretu do Loreto”. Jedno z najpiękniejszych płócien Franciszka Sebastiniego
„Zwiastowanie” znalazło swoje miejsce na ścianie południowej kaplicy. Wnętrze zdobią polichromie,
naśladujące oryginalną dekorację Domku Loretańskiego w Loreto oraz barokowy ołtarz z figurą Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, wykonaną z drzewa hebanowego, będącą wierną kopią oryginału loretańskiego.
Szlak zabytkowych wyposażeń kościelnych Głogówka, wyznaczony opisanymi wyżej w dużym
skrócie wnętrzami, uzupełniają zabytki z takich obiektów jak: kościół szpitalny św. Mikołaja, kościół
cmentarny pw. św. Krzyża z zespołem XVII – wiecznych rzeźb, kaplica „Na Glinianej Górce” z ołtarzem
iluzjonistycznym pdp. autorstwa Franciszka Sebastniego.
Oprócz zabytków zgromadzonych w kościołach Głogówka, cenne ich zespoły znajdują się
również w innych miejscowościach omawianej gminy. Na szczególną uwagę ze względu na posiadane
wartości artystyczne i historyczne zasługują wyposażenia, złożone w szczególności z ołtarzy, obrazów
i rzeźb, pochodzących głównie z XVII i XVIII wieku. Zdobią one kościoły w Biedrzychowicach,
Kazimierzu, Kierpiniu, Mochowie, Racławicach Śląskich, Rzepczach, Szonowie, Twardawie oraz
Wierzchu. W tym ostatnim kościele znajduje się zachowany na jego zewnętrznych ścianach oraz murze
obwodowym, zespół renesansowych płyt nagrobnych z ok. 1600 roku. Przykładem realizacji barokowego
malarstwa ściennego oprócz polichromii występujących we wnętrzach obiektów sakralnych Głogówka,
są freski zachowane w refektarzu klasztoru OO. Paulinów w Mochowie, przedstawiające cykl scen z życia
św. Pawła Pustelnika, przypisywane Franciszkowi Sebastiniemu, a także mniej monumentalna
kompozycja malarska (w dużym stopniu przemalowana) z kaplicy w Głogowcu, ze sceną „Trzęsienia
ziemi w Bardo”.
Na obraz zabytków ruchomych z terenu gminy Głogówek składają się nie tylko dominujące
wyposażenia wnętrz kościelnych, ale także te odnoszące się do budowli świeckich; pałacowych,
użyteczności publicznej, czy mieszkalnych. Wśród godnych uwagi elementów, ze względu na ich walory
historyczne i artystyczne możemy wymienić między innymi późnorenesansową dekorację rzeźbiarską
zamku w Głogówku, pochodzącą z ok. 1671 r., występującą w zespole portali, bramie wjazdowej zamku
dolnego, złożoną z kartuszy herbowych i nisz z umieszczonymi w nich rzeźbami. Wewnątrz zamku
zachował się wystrój malarski ścian i sklepienia kaplicy, wykonany przez Franciszka Sebastiniego oraz
dekoracja sklepienia Sali Bibliotecznej, którego szwy i obramienia medalionów zostały podkreślone
ornamentem stiukowym, a medaliony wypełnione malowanym na płótnie inskrypcjami w języku
łacińskim.
Na tle dekoracji budynków użyteczności publicznej wyróżnia się dekoracja Ratusza w Głogówku,
pochodząca z 1744 roku, autorstwa Jana Schuberta (rzeźby śś. Jana Nepomucena i Floriana, płaskorzeźba
na elewacji północnej). Skromniej przedstawiają się zachowane wystroje zabytkowe domów
mieszkalnych, które podlegały zmianom i modernizacjom. Przykładem może być tu dekoracja
sztukatorska ścian tzw. Domu Sebastiniego w Rynku, czy też malowidła XIX-wieczne w kamienicy przy
ul. Zamkowej.
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Płaskorzeźba na elewacji północnej Ratusza.

Rzeźba św. Floriana w narożu płd.-zach. Ratusza.

Część omawianej substancji zabytkowej gminy Głogówek nie jest dziełem znanych warsztatów
artystycznych, a pochodzi z ręki twórców lokalnych. Są to zabytki o ludowym charakterze opracowania,
stanowiące w większości wystrój kaplic i kapliczek przydrożnych.
Do tej grupy zalicza się XVIII – wieczne wyposażenie kaplicy w Mionowie, a także wykonane
z drewna rzeźbiarskie wizerunki świętych, głównie Jana Nepomucena, najbardziej popularnego świętego
doby baroku, umieszczonego między innymi w kapliczkach w Głogówku, Kazimierzu, Mochowie,
Starych Kotkowicach, Twardawie i Wierzchu. Mniej liczne są przedstawienia innych postaci świętych.
Ciekawą, ludową interpretacją tematu Matki Boskiej Tronującej jest figura umieszczona
w kapliczce z 1762 r. w Głogowcu, dodatkowo ozdobiona snycerskim baldachimem. We wnętrzu
kapliczek występuje też ludowe malarstwo. W tym miejscu należy wspomnieć o obrazie Męki Pańskiej,
pochodzącym z kapliczki w Głogówku, charakteryzującym rzadko spotykaną symultaniczną
kompozycją.

Kapliczka w Głogówku (obszar dawnej wsi Głogowiec).

Do osobnej, wymienionej na wstępie grupy zabytków należą również te, funkcjonujące
w otwartej przestrzeni jako składniki krajobrazu, tj. niekubaturowe kapliczki, krzyże, a także
reprezentowane w niewielkiej liczbie na terenie gminy Głogówek pomniki wolnostojące, głównie
z przedstawieniem postaci świętych. Wśród tego rodzaju obiektów wymienić należy wyobrażenie
kultowe św. Jana Nepomucena, zrealizowane w formie kamiennego wolnostojącego pomnika
w Głogówku (1744 r.) na terenie założenia parkowego. W mieście tym znajdują się również kamienne
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monumenty poświęcone Matce Boskiej i Chrystusowi. W eksponowanym miejscu na Rynku została
zlokalizowana Kolumna Maryjna (1677 r.), jedna z najstarszych na Śląsku, wzniesiona na wzór kolumn
w Monachium i Wiedniu.
Rzadkim przykładem XX-wiecznej sztuki rzeźbiarskiej jest przedstawienie Chrystusa niosącego
krzyż (1903 r.) autorstwa Paula Ondruscha, rzeźbiarza pochodzącego z Głubczyc. Rzeźba ta jest
umieszczona przy murze kościoła franciszkańskiego.
Cennym natomiast dla historii omawianego regionu jest obiekt w obrębie miejscowości
Racławice Śląskie (przy granicy Państwa) tzw. „Szwedzka Kolumna”, wzniesiona w 1633 r. na pamiątkę
wycofania się wojsk szwedzkich.
Liczną grupę na terenie gminy stanowią krzyże na cokołach, często z figurą Chrystusa
Ukrzyżowanego, w większości XIX-wieczne, fundowane staraniem społecznym (np. w Głogówku przy
ul. Powstańcow Śląskich i przy drodze w kierunku Głogowca) oraz kapliczki przydrożne, typu
słupowego; między innymi jedna z nich znajduje się przy drodze z Dzierżysławic do Racławic Śląskich,
druga, malowniczo jest wkomponowana w krajobraz Mochowa.

Krzyż w miejscowości Głogowiec

Krzyż we wsi Wierzch.

Krzyż we wsi Kazimierz.

Z terenu gminy Głogówek Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu wprowadził do
ewidencji zabytków województwa opolskiego w formie kart zabytku ruchomego 736 obiektów. Zadanie
ewidencjonowania zabytków z tej gminy nie zostało jednak ukończone, a obecnie posiadana ilość kart
ewidencyjnych w zbiorach ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, to ok. 60%
szacunkowej liczby wszystkich zabytków na terenie gminy Głogówek. Ewidencja wymaga zwłaszcza
uzupełnienia w zakresie zabytków ruchomych typu kapliczki przydrożne o konstrukcji niekubaturowej
oraz kamienne krzyże.
W okresie od 2014 r. do 2018 r. opracowano 13 kart ewidencyjnych dla ruchomych zabytków
stanowiących wyposażenie kościołów, które wpisano do rejestru zabytków.
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZABYTKÓW RUCHOMYCH, UJĘTYCH W EWIDENCJI Z TERENU
GMINY GŁOGÓWEK
Lp

Miejscowość

1.

Biedrzychowice

2.

Biedrzychowice

3.

Błażejowice

Obiekt

Ilość
zabytków
ruchomych ujętych w
formie karty zabytku
ruchomego do ewidencji
parafialnego 21

Wyposażenie
kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP
Rzeźba – św. Jan Nepomucen (2 poł. XVIII w.) 1
w kapliczce przy drodze do Zwiastowic
Rzeźba – św. Jan Nepomucen
1
we wnęce kapliczki przy domu nr 4
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27
28.

Błażejowice

Płaskorzeźba – św. Grzegorz
w kapliczce - dzwonnicy
Ciesznów
Rzeźba – św. Jan Nepomucen
w kaplicy – dzwonnicy (przy domu nr 23)
Dzierżysławice
Kapliczka słupowa przy drodze
z Dzierżysławic do Racławic Śląskich
Głogówek
- Malowidło ścienne - Trzęsienie ziemi w Bardo
Głogowiec
w kapliczce (na ścianie pd.)
Głogowiec
Rzeźba – Matka Boska z Dzieciątkiem
kapliczce (z 1752 r.)
Głogówek
Wyposażenie
kościoła
parafialnego
p.w. św. Bartłomieja
Głogówek
Wyposażenie
kościoła
klasztornego
Franciszkanów p.w. św. Franciszka z Asyżu
Głogówek
Wyposażenie kościoła szpitalnego
pw. św. Mikołaja
Głogówek
Wyposażenie kościoła cmentarnego
pw. św. Krzyża
Głogówek
Elementy dekoracyjne elewacji zamku (m.in.
portale, sgraffita)
Głogówek
Wystrój kaplicy zamku i dekoracja Sali
Bibliotecznej zamku
Głogówek
Krzyż pokutny na dziedzińcu zamku – przy
ścianie skrzydła wsch. Bramnego
Głogówek
Rzeźby – św. Florian i św. Jan Nepomucen
w narożach ratusza
Głogówek
Scena alegoryczna na fasadzie ratusza
Głogówek
Rzeźba – Chrystus niosący krzyż, przy murze
kościoła klasztornego pw. św. Franciszka
z Asyżu
Głogówek
Rzeźba – św. Jan Nepomucen w kapliczce przy
ul. Winiary
Głogówek
Rzeźba – św. Jan Nepomucen na terenie
założenia parkowego
Głogówek
Kolumna Maryjna na Rynku
Głogówek
Płaskorzeźba niedźwiedzia z kuflem, z fasady
domu Rynek 33 (d. Gospoda pod „Czarnym
Niedźwiedziem”, ob. na fasadzie replika
płaskorzeźby), ob. 24
Głogówek
Dekoracja sztukatorska ścian tzw. Domu
Sebastiniego, Rynek 34, ob. 25
Głogówek
Malowidła
w
sieni
kamienicy
przy
ul. Zamkowej
Głogówek
Obraz – Męka Chrystusa z kapliczki przy
ul. Podgórnej
Głogówek
Wyposażenie kaplicy (1781 r.)
(Gliniana Górka)
Głogówek
Rzeźba – Madonna z Dzieciątkiem (pierwotnie
w niszy elewacji kaplicy zamkowej, ob.
w Muzeum Regionalnym)
Golczowice
Organy z obudową z kościoła parafialnego
św. Anny
Kazimierz
Wyposażenie
kościoła
parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP
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29.

Kazimierz

30

Kazimierz

31.

Kazimierz

32.

Kierpień

33.
34.

Mionów
Mionów

35.

Mochów

36.
37.

Mochów
Mochów

38.

Mochów

39.

Mochów

40.

Racławice
Śląskie
Racławice
Śląskie

41.

42.

Rzepcze

43.

Stare Kotkowice

44.

Szonów

45.

Szonów

46.

Twardawa

47.

Twardawa

48.

Wierzch

49.

Wierzch

Dekoracja
malarska
balustrady
chóru
muzycznego
w
kościele
parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP
Prospekt organowy wraz z instrumentem z
kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
Rzeźba – św. Jan Nepomucen
w kapliczce przy drodze, za wsią
Wyposażenie
kościoła
parafialnego
p.w. Narodzenia NMP
Wyposażenie kaplicy pośrodku wsi
Rzeźba Madonna z Dzieciątkiem przy drodze
do Golczowic
Wyposażenie kościoła parafialnego
p.w. św. Trójcy (przy klasztorze OO. Paulinów)
Wyposażenie klasztoru OO. Paulinów
Rzeźba – św. Jan Nepomucen
w kapliczce przydrożnej (w pobliżu plebanii)
Rzeźba – św. Jan Nepomucen przy drodze
polnej (w pobliżu domu nr 72)
Rzeźba – św. Jan Nepomucen w kaplicy –
dzwonnicy
Wyposażenie
kościoła
parafialnego
p.w. Wniebowzięcia NMP
Kolumna tzw. „szwedzka kolumna” – przy
granicy Państwa, 3 km na płn.-zach od dworca
PKP Racławice Śl., ok. 130 m na pd.- zach od
linii kolejowej Racławice – Prudnik.
Wyposażenie
kościoła
filialnego
p.w. św. Jakuba Starszego
Rzeźba – św. Jan Nepomucen w kapliczce,
naprzeciw domu 28
Wyposażenie
kościoła
parafialnego
p.w. św. Jadwigi
Rzeźba – św. Józef w kapliczce przy domu
nr 148
Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św.
Małgorzaty
Rzeźba – św. Jan Nepomucen w kapliczce przy
ul. Kozielskiej 20
Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św.
Wawrzyńca
Rzeźba – św. Jan Nepomucen w kapliczce na
terenie ogrodu plebanii.

1
1
1
13
4
1
11
18
2
1
1
34
1

26
1
37
1
10
1
71
1

Z wymienionej wyżej liczby zabytków, ujętych w ewidencji, w rejestrze zabytków figuruje 406 obiektów.
ZASADY PRAWNE OPIEKI I OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH.
Zabytki ruchome podlegają przepisom prawnym, zawartym w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018, poz.2178 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”.
Zasady ochrony i opieki nad zabytkami ruchomymi oraz finansowania prac konserwatorskich, określają
w szczególności niżej wymienione przepisy ustawy:

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

Strona 120


art. 5 dotyczy opieki nad zabytkiem sprawowanej przez jego właściciela lub posiadacza,
polegającej między innymi na zapewnieniu warunków:
1) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
2) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
3) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

na podstawie art. 28 ustawy, niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami,
określonych w art. 5 ustawy, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku
znajdującego się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, zawiadamia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o wystąpieniu zdarzenia;
2) zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;
3) zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej
zmiany;
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich
wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

art. 22 ust. 3 ustawy określa zasady włączenia karty ewidencyjnej zabytku ruchomego
niewpisanego do rejestru zabytków do wojewódzkiej ewidencji, które może nastąpić za zgodą właściciela
tego zabytku.

zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpis do rejestru zabytków
ruchomych może nastąpić na wniosek właściciela. Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać
decyzję o wpisie zabytku do rejestru, z urzędu, w przypadku uzasadnionej obawy jego zniszczenia,
uszkodzenia lub wywiezienia za granicę.

na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 w/w Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
podejmowanie działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace konserwatorskie zgodnie z art. 37 ust. 3 cyt. ustawy
oraz z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 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. 2018, poz. 1609) mogą samodzielnie wykonywać lub
kierować tymi pracami dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki.
Zasady finansowania zabytków ruchomych
W świetle obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
warunkiem uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym
jest jego wpis do rejestru zabytków. Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych
wpisanych do rejestru, odbywa się w oparciu o kryteria wyszczególnione w Rozdziale 7 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z nimi osoba fizyczna, jednostka samorządu
terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku
wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się udzielenie
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy tym
zabytku. Ponadto art. 78 w/w rozdziału ustawy określa do jakiej wysokości może być dotacja celowa
udzielona. Wniosek o dofinansowanie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy złożyć
w terminie do 28 lutego roku, w którym mają być przeprowadzone prace, w oparciu o jego wzór,
określony w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji
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celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1674).
GŁÓWNE ZADANIA PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW DLA GMINY GŁOGÓWEK
ZAKRESIE ZABYTKÓW RUCHOMYCH:
1. Wspieranie właścicieli ruchomych obiektów z terenu gminy Głogówek w pozyskiwaniu dotacji na
prace konserwatorskie, między innymi poprzez wskazywanie źródeł finansowania w zakresie
konserwacji zabytków.
Stan zachowania omawianych zasobów zabytków ruchomych jest na dzień dzisiejszy zróżnicowany.
W ostatnich latach w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła przeprowadzono
kompleksową konserwację jego wystroju, obejmującą większe jego partie. Dzięki tym pracom dawną
swą świetność odzyskały polichromie autorstwa Franciszka Sebastiniego i kaplica Oppersdorffów.
Dla zakończenia dzieła konserwacji we wnętrzu tej świątyni została powołana Fundacja Glogovia,
której działania związane są z zachowaniem i restaurowaniem zabytków. Drugi, tak szeroko
zakrojony projekt konserwatorski został zrealizowany w kościele franciszkańskim w Głogówku,
w tym pełnej konserwacji poddano Domek Loretański. W pozostałych obiektach zabytkowych
z terenu omawianej gminy są przeprowadzane prace konserwatorskie na mniejszą skalę, odnoszące
się do pojedynczych zabytków. Niektóre z nich wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej (na
przykład malowidła ścienne w kaplicy zamku w Głogówku, czy zespół renesansowych płyt
nagrobnych w Wierzchu).
2. pomimo prowadzonych sukcesywnie działań inwentaryzacyjnych, uzyskanie pełnego obrazu
zasobów zabytków ruchomych z terenu gminy Głogówek, wymaga faktycznego rozpoznania
w zakresie takich obiektów jak kapliczki przydrożne i licznie wzniesione na przestrzeni XIX wieku,
nie ujęte w ewidencji krzyże kamienne Stąd koniecznym jest wskazywanie właścicielom tych
obiektów, możliwości wnioskowania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
o założenie dla nich kart ewidencyjnych.
3. mając na uwadze fakt, iż liczba zabytków objętych wpisem do rejestru, stanowi ok. 50% aktualnych
zasobów ewidencyjnych z terenu gminy, należy zaktywizować właścicieli tych obiektów
o występowania do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dokonanie ich wpisu do
rejestru.
5.2.5. Zabytki archeologiczne.
Teren gminy Głogówek został w całości przebadany metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski.
W trakcie wieloletniej akcji badawczej uzyskano informacje o 491 stanowiskach archeologicznych
położonych na terenie gminy – 81 zostało wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego.
AZP obejmuje stanowiska o ustalonej lokalizacji jak i te, których dokładna lokalizacja nie jest
obecnie znana, a wiadomości o nich pochodzą ze źródeł archiwalnych. Niemniej jednak są one
uwzględniane gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo natrafienia na nowe, dotąd nie znane znaleziska
podczas prac ziemnych prowadzonych przy inwestycjach budowlanych. Zasób stanowisk
archeologicznych jest zbiorem otwartym.
Zabytek archeologiczny (w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art.
3) to „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 lub zabytek ruchomy, będący tym wytworem”. Ta szeroka definicja określa jednocześnie
potencjalnie duży zasób zabytków archeologicznych, na które składają się zarówno tzw. stanowiska
archeologiczne (obiekty i warstwy zlokalizowane w terenie), jak i ruchome zabytki (przedmioty) z nich
pochodzące.
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Zabytki archeologiczne są częścią dziedzictwa kulturowego. Europejska konwencja o ochronie
archeologicznego dziedzictwa kulturowego uznaje je za źródło „zbiorowej pamięci europejskiej
i instrument dla badań historycznych i naukowych”. Tym samym mamy wskazane dwa wymiary jego
ochrony – poznawczy (naukowy) i zachowawczy. Tendencje te od dawna ścierają się zarówno w teorii,
jak i praktyce ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Są to jednocześnie dwa podstawowe
kierunki w konserwatorstwie określające odpowiednio:
I – badania wykopaliskowe, dokumentacyjne i inne, prowadzące do poznania poszczególnych stanowisk,
zabytków czy problemów związanych z szeroko rozumianą przeszłością, w tym zwłaszcza w sytuacjach
zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem substancji zabytkowej (nawarstwień, obiektów, materiałów
i ich kontekstów),
II – działania zmierzające do zachowania dla przyszłych pokoleń jak największej części archeologicznego
dziedzictwa kulturowego w niezmienionej formie (także nienaruszonego i nieprzekształconego w wyniku
badań).
Naczelną zasadą w konserwatorstwie archeologicznym jest zachowanie w możliwie
niezmienionej formie jak największej liczby stanowisk.
Ustawodawca kładzie wielki nacisk na wielostronną ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza
to, iż zadania z tego zakresu są nie tylko obowiązkiem wyspecjalizowanych służb konserwatorskich czy
nawet poszczególnych środowisk (np. archeologów), ale także powinny być podejmowane przez inne
organy administracji państwowej, a przede wszystkim samorządowej.
Tereny gminy Głogówek (170 km²) położone są w strefie Wyżyny Śląskiej, w obrębie
mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego ( północna część tej krainy). Główne rzeki przepływają przez
jej obszar to Osobłoga i Stradunia oraz jej dopływy. Teren jest bardzo pofalowany. Różnice poziomów
między wyniesieniami a dnem dolin wynosi około 50-60 m. Zwłaszcza krawędzie doliny Osobłogi są
bardzo strome. Gleby wykazują cechy charakterystyczne dla całego Płaskowyżu Głubczyckiego. Są to
przede wszystkim utwory lessowe w większości wytworzone z gliny morenowej. Natomiast w dolinach
rzek występują mady i piaski rzeczne. Na terenie gminy występują też gleby lekkie jak i ciężkie pokrywie
brunatnej na podłożu gliniastym i żwirowym. Ze względu na ogólnie wysoką wartość rolniczą gleb
występujących na terenie w/w gminy i w dążeniu do jak najpełniejszego wykorzystania ich dla rolnictwa,
człowiek działając tutaj przez wiele setek lat prawie całkowicie wytrzebił lasy, które niegdyś porastały
ten obszar.
Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne związane było głównie z dolinami rzek.
Stanowiska archeologiczne występują przede wszystkim na krawędziach teras rzecznych i w ich pobliżu.
Inne były lokowane na bocznych krawędziach dolin cieków dziś już nieistniejących. W oddaleniu
od głównych cieków spada ilość występujących stanowisk co wynika zapewne z braku dostatecznych
warunków hydrograficznych i geomorfologicznych niezbędnych dla osadnictwa pradziejowego. Z reguły
osadnictwo to oddalone było do około 1-1,5 km od tych cieków.
W publikacjach i archiwaliach przedwojennych występuje bardzo dużo informacji
o zarejestrowaniu znalezisk archeologicznych. Niestety w większości tym odkryciom brak było ścisłej
lokalizacji. Reprezentowały one pełny przegląd chronologiczny i asortyment (toporki, siekierki,
krzemienie, przęśliki, bransolety z brązu, szpile, monety oraz ceramika zarówno w postaci fragmentów
jak i całych naczyń).
Prowadzone w ramach krajowego programu AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) w latach 1979-2004
badania powierzchniowe pozwolą na przedstawienie tutaj w dużym skrócie najdawniejszych dziejów
gminy Głogówek.
Najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego datowane są na paleolit i są one nieliczne. Udało się je
zarejestrować m. in. w miejscowościach: Szonów, Rzepcze, Kazimierz, Głogówek. Dopiero w okresie
młodszej epoki kamienia – neolicie odnotowujemy wzrost osadnictwa ludzkiego. Jest to głównie ludność
napływowa zaliczana do najstarszej kultury wczesnorolniczej jaką była na tych terenach kultura
wstęgowo-ryta. Ślad jej obecności zarejestrowano m. in. w Głogówku, Błażejowicach Dolnych, gdzie
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podczas prac przy budowie stacji energetycznej odnaleziono materiały przynależne do: kultury
ceramiki wstęgowej rytej, kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego oraz wczesnego
i późnego średniowiecza. Znaleziono również topór żelazny smukły, symetryczny o łukowatym ostrzu,
zaopatrzony w otwór dla trzonka oraz wyraźnie wyodrębniony, wąski obuch. Okaz ten należy uznać
za topór bojowy, pochodzący z okresu rzymskiego, z faz C1-D.Materiały i dokumentacja znajdują się
w Muzeum w Nysie.3
Dopiero jednak wraz z pojawieniem się osadnictwa ludności Kultury Pucharów Lejowatych, na
terenie obecnej gminy Głogówek rozpowszechniła się znajomość rolnictwa i hodowli. Stanowiska tej
kultury odnotowano w takich miejscowościach jak Głogówek, Dzierżysławice, Mochów oraz Kazimierz.
Do nielicznych z kolei należy zaliczyć stanowiska z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu. Reprezentują
je stanowiska ludności kultury ceramiki sznurowej z Głogówka, Biedrzychowic oraz ludności kultury
nowocerekwiańskiej z Głogówka. Do wyjątkowych też należy zaliczyć stanowisko ludności kultury
przedłużyckiej odkryte w m. Kazimierz. Stabilizację osadniczą oraz rozwój przestrzenny osadnictwa
odnotowujemy wraz z późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza (okres halsztacki). Osady
i cmentarzyska ludności kultury łużyckiej występują już praktycznie na obszarze całej gminy. Do
najbardziej intrygujących śladów osadnictwa należy zaliczyć ślady kultury celtyckiej datowanej na okres
lateński. Odnotowano je m.in. w m. Mochów, Głogówek, Biedrzychowice, Leśnik, Szonów oraz
Racławice Śląskie. Podobną stabilizację i rozwój osadnictwa jak w późnej epoce brązu obserwujemy
w okresie wpływów rzymskich. Ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej występują też
powszechnie na terenie całej gminy. Załamanie tego osadnictwa następuje dopiero w późnym okresie
wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów. Najstarsze jak do tej pory uchwytne ślady osadnictwa
wczesnośredniowiecznego związanego już z obecnością Słowian na tym terenie pochodzą z Mochowa
i datowane są na IX-X w. Również z Głogówka pochodzą zabytki datowane na X-XI w. Od tego
momentu wchodzimy już w okres historyczny coraz częściej oświetlany przekazami pisanymi.
Przepisy odnośnie ochrony zabytków archeologicznych, zawarte zostały w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. 2017, poz. 2178 ze. zm.) natomiast
kwestie wydawania pozwoleń na roboty ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych oraz badań
archeologicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. ( Dz. U. 2018, poz.1609).
Naczelnym celem ochrony zabytków archeologicznych a w tym przede wszystkim stanowisk
archeologicznych będących swoistą formą zabytków nieruchomych, jest zachowanie różnorodnych
w formie obiektów archeologicznych jak i warstw kulturowych znajdujących się pod warstwą orną bądź
też wydobytych już na powierzchnię przez działalność ludzką ( np. poprzez orkę, roboty niwelacyjne)
bądź czynniki naturalne (procesy eoliczne, erozja stokowa, obrywy brzegów rzek i pomniejszych
cieków). Stanowiska te bowiem zagrożone są ciągłym niszczeniem poprzez agrotechnikę a także grozi
im zniszczenie wskutek różnorodnych procesów inwestycyjnych wymagających prowadzenia
szerokopłaszczyznowych lub liniowych robót ziemnych. Dlatego przepisy w/w ustawy i rozporządzenia
określają zasady ich prowadzenia w obrębie stanowisk archeologicznych. Zasady te muszą być więc
uwzględnione w mpzp czyli w dokumentach prawa miejscowego.
Projekty inwestycji winny być uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Jeśli inwestycja prowadzona jest na stanowisku archeologicznym inwestor winien uzyskać pozwolenie
konserwatorskie na prace budowlane w zabytku, a archeolog prowadzący badania archeologiczne
uzyskać pozwolenie na ich wykonywanie.
W obszarach stanowisk archeologicznych można wykonywać wszystkie roboty budowlane
(ziemne) pod warunkiem prowadzenia badań archeologicznych (tj. nadzoru i ratowniczych badań
wykopaliskowych). Z zasady tej wyłączone są obiekty o własnej formie krajobrazowej gdzie wszelkie
roboty ziemne są całkowicie zakazane (np. grodziska).
3

Informator archeologiczny 1998, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2009, s. 75

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

Strona 124

W granicach administracyjnych gminy Głogówek znajduje się 491 stanowisk archeologicznych,
będących w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.
W myśl przepisów ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochroną
konserwatorską objęte są wszystkie stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarze gminy
Głogówek tj. zarówno stanowiska rejestrowe jak i ewidencyjne.
Ponadto ochrona stanowisk archeologicznych określona jest w wyznaczonych strefach ochrony
konserwatorskiej:
Strefa A ochrony konserwatorskiej.
Strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej została określone dla obszarów szczególnie
wartościowych, o zachowanej historycznej strukturze przestrzennej. Są to obszary uznane za szczególnie
ważne jako materialne świadectwo historyczne. W obrębie Gminy Głogówek strefa A obejmuje miasto
Głogówek tj. obszar zwartej zabudowy miejskiej obejmujący średniowieczny układ urbanistyczny
zamknięty murami miejskimi wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 36/48. Jednocześnie
jest to obszar stanowiska archeologicznego nr, na który składają się pradziejowe i średniowieczne
nawarstwienia kulturowe. W całej tej strefie należy prowadzić wszelką działalność inwestycyjną, której
konsekwencją są roboty ziemne, po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
i na podstawie wydanych pozwoleń konserwatorskich.
Strefa W i OW – ochrony archeologicznej
Wszelkie prace budowlane (ziemne) w obrębie wszystkich stanowisk archeologicznych muszą
być powiązane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez uprawnionych archeologów na koszt
inwestora. O terminie rozpoczęcia i ich zakończenia należy powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków we wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prace w zabytku i jego
otoczeniu.
Na inwestorze ciąży ponadto obowiązek każdorazowego powiadamiania Opolskiego
Konserwatora Zabytków o wszelkich nowych znaleziskach archeologicznych zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz
art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W każdym takim przypadku należy
niezwłocznie zabezpieczyć znalezisko a następnie przeprowadzić na koszt inwestora ratownicze badania
archeologiczne celem zabezpieczenia i udokumentowania znalezisk.
Stanowiska naziemne – takie jak grodziska, cmentarzyska kurhanowe, pojedyncze kopce, czyli
trwałe elementy krajobrazowe, nie mogą być zabudowywane, przeobrażane, niwelowane a wszelkie
roboty ziemne prowadzone w ich strefach ochronnych są dopuszczalne po uzyskaniu pozwolenia
konserwatorskiego. Również wszelkie prace porządkowe prowadzone w ich obrębie, tj. wycinka
samosiejek, krzewów, usuwanie wiatrołomów może się odbywać tylko za pozwoleniem
konserwatorskim.
Wszelkie pozostałe tzw. stanowiska płaskie mogą być objęte różnorodnymi pracami. Dotyczy to
głównie terenów rolnych na których zlokalizowana jest zdecydowana większość tych stanowisk. Na tak
zlokalizowanych stanowiskach archeologicznych użytkowanie rolnicze może być prowadzone bez
przeszkód z wyłączeniem bardzo głębokiej orki.
Dla ochrony zabytków archeologicznych wytyczne wyróżniają 2 następujące strefy:
-

strefa „W” – ochrony archeologicznej
strefa „OW” – obserwacji archeologicznej
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Strefa „W” – ochrony archeologicznej.
Jest obszar występowania pradziejowych i historycznych zwartych nawarstwień kulturowych
oraz obiektów archeologicznych. Pokrywa się więc ta strefa ze zlokalizowanymi a więc i już znanymi
stanowiskami archeologicznymi i ich strefami ochronnymi. W ramach strefy "W" wprowadzony jest
zakaz działań inwestycyjnych nie związanych bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowego
terenu.
Strefa „OW”- obserwacji archeologicznej.
Są to tereny i miejsca o dużym prawdopodobieństwie występowania dotąd jeszcze nie odkrytych
znalezisk i stanowisk archeologicznych. W strefie "OW" - obserwacji archeologicznej dopuszczalne jest
inwestowanie z zachowaniem wymogów ustalonych w Studium. W obrębie tej strefy wszelkie roboty
budowlane winny być poprzedzone badaniami archeologicznymi na koszt inwestora.
5.2.6. Dziedzictwo niematerialne.
Położenie geograficzne, typowo przygraniczne oraz procesy historyczne sprawiły, że teren ziemi
głogóweckiej posiada swoiste cechy regionalne wyrażające się bogactwem zwyczajów i tradycji
kultywowanych do dziś. Świadectwem tożsamości regionalnej jest charakterystyczna gwara łącząca
elementy niemieckie i czeskie wzbogacone po wojnie językiem przesiedleńców z kresów wschodnich,
stroje ludowe, kuchnia, zwyczaje i obrzędy.
Głogóweckie zwyczaje związane są przede wszystkim z obchodami świąt religijnych tj. Wielki
Tydzień, majówki, Boże Ciało, Boże Narodzenie. Obowiązuje wtedy specjalny jadłospis i obrzędy.
Unikalną tradycją w tym regionie jest pasyjna procesja mężczyzn, niosących ulicami miasta rzeźbę,
przedstawiającą Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża.
Wyjątkowy jadłospis obowiązuje także w okresie zabaw odpustowych i kiermaszy.
W głogóweckim menu znajduje się wiele smacznych potraw, takich, jak np.: żymlołki, kartofle
z maślanką, wodzionka i tradycyjne „Śląskie Niebo”. Składa się na nie wędzonka wcześniej ugotowana
z jarzynami, a potem przypieczona na patelni oraz buchty oblewane sosem budyniowym z dodatkiem
suszonych owoców.
Żywą tradycją są dożynki. Po zakończeniu prac polowych każda wieś, co roku organizuje swoje
„żniwniołki”, zabawy, pochody w których biorą udział barwni przebierańcy. W specyficzny sposób
dekorowane są domostwa, płoty i ulice.
Zwyczaje te tworzą specyficzną przestrzeń kulturową, są niematerialnym dziedzictwem łączącym
wspólnotę gminną.
Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa sporządzoną w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018)
Polska ma obowiązek stworzenia warunków zapewniających ochronę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Działania te mają polegać na rozpoznaniu, pełnej identyfikacji i dokumentacji dziedzictwa
niematerialnego, w formie spisu. W działania inwentaryzacyjne winny być zaangażowane lokalne
środowiska i organizacje pozarządowe. Koordynatorem tych działań na terenie województwa opolskiego
jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach.
5.3.

ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY I ICH STAN ZACHOWANIA

Wśród prawnych form ochrony zabytków ustawa wymienia:
1. wpis obiektu do rejestru zabytków – podstawowa forma ochrony prawnej zabytku dokonywana
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na mocy decyzji administracyjnej, w księdze
rejestru zabytków, określanej w zależności od kategorii zabytku właściwym symbolem:



księga A – zabytki nieruchome
księga B – zabytki ruchome
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 księga C – zabytki archeologiczne
Szczególne znaczenie rejestru zabytków podkreśla fakt przypisania kompetencji do skreśleń
zabytków z rejestru wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego z zastrzeżeniem spełnienia ustawowych przesłanek.
Wszelkie prace, działania i badania prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
wymagają pozwoleń, mających charakter decyzji administracyjnych, wydawanych przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
1a wpis na listę Skarbów Dziedzictwa. Lista Skarbów Dziedzictwa jest nową formą ochrony
zarezerwowaną dla zabytków ruchomych, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
2. uznanie za pomnik historii. Zgodnie z intencją ustawodawcy pomnik historii ma stanowić
najwyższą – prestiżową formę ochrony zabytków przeznaczoną dla obiektów mających wybitne
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. Złożenie wniosku o uznanie przez Prezydenta RP
obiektu lub obszaru tą formą ochrony należy do wyłącznej kompetencji ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, którego rekomendacja może dotyczyć jedynie
zabytków wpisanych do rejestru zabytków bądź będących parkiem kulturowym.
3. utworzenie parku kulturowego. Jest jedyną formą ochrony wskazującą jednoznacznie na ochronę
krajobrazu kulturowego. Utworzenie parku kulturowego należy do kompetencji rady gminy po
zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Utworzenie parku kulturowego
wiąże się ze spełnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dodatkowych warunków:
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku oraz
sporządzenia planu ochrony parku. Szczegółowe uwarunkowania prawne powoływania parków
kulturowych regulują przepisy ar. 16 i 17 u.o.z.o.z.
4. ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia ochrony
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o arunkach
zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego są formą ochrony zabytków realizowaną przez
samorząd gminny. Ustawa o ochronie zabytków w art. 18 i 19 wskazuje niezbędne elementy przy
sporządzaniu i aktualizacji studiów oraz planów miejscowych.
W gminie Głogówek funkcjonują dotychczas dwie formy ochrony zabytków:



wpis do rejestru zabytków
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

brak jest obiektów uznanych za pomnik historii oraz parków kulturowych.
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.
W rejestrze zabytków nieruchomych (księga A) znajduje się łącznie 103 obiekty reprezentujące
wszystkie kategorie zabytków: budynki sakralne (kościoły, klasztory, kaplice i kapliczki), użyteczności
publicznej (ratusz, szkoły, szpital, bramy, zajazdy, winiarnie), obiekty rezydencjonalne (zamki, pałace),
budownictwo obronne, budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, budownictwo gospodarcze
(spichlerze), obiekty techniki (wieże wodne, baszta więzienna, dworzec, wiadukty, linie kolejowe) oraz
zabytkowe obszary.
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LICZBA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
NIERUCHOMYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI FUNKCJI
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Kategorią najliczniej reprezentowaną w gminie Głogówek jest budownictwo mieszkalne –
kamienice i kamieniczki oraz wolno stojące domy mieszkalne w tym plebanie, chałupy wiejskie.
W rejestrze zabytków nieruchomych znajduję się 50 tego typu obiektów. Obiekty o charakterze
mieszkalnym skumulowane są głównie na obszarze zurbanizowanym tj. na terenie miasta Głogówek.
Drugą istotną dla krajobrazu kulturowego grupę stanową drobne obiekty sakralne takie jak kaplice
i kapliczki, których jest 17. Kolejną zbliżoną ilościowo grupę stanowią kościoły parafialne i filialne oraz
klasztory – 16. Ważną grupę w rejestrze zabytków stanowią budynki użyteczności publicznej takie jak:
ratusz, szkoła, szpital, zajazd – 5. Architektura rezydencjonalna do której należą zamki, pałace i dwory
reprezentowana jest przez 3 zabytki. Podobnie nieliczną grupę stanowią cmentarze – 3. Pozostałe
kategorie zabytków reprezentowane są w gminie przez pojedyncze obiekty.
Szczególnym rodzajem wpisu do rejestru zabytków jest wpis obszarowy. Na terenie gminy
Głogówek wpisem takim objęte jest Stare miasto Głogówek w granicach średniowiecznego założenia
miasta zamknięte ulicami: Kościelną, Ks. Piotra Skargi oraz linią zamek – plac Kościelny. Ośrodkiem
czworoboczny nieregularny rynek z ratuszem pośrodku i ulicami wybiegającymi częściowo
z narożników. Układ ulic szachownicowy, nieregularny z główną osią przelotową płn-płd.
Stare miasto w obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego wpisane jest do rejestru
zabytków pod numerem 36/49 z decyzją z dnia 10.06.1949 r.
Liczba zabytków nieruchomych na terenie gminy Głogówek i ich rozmieszczenie
w poszczególnych miejscowościach są zróżnicowane. Zróżnicowanie ilościowe wynika
m.in. z uwarunkowań historycznych i specyfiki danej miejscowości m.in. jej wielkości, liczby
mieszkańców.
Największe nasycenie zabytków występuje na terenie miasta Głogówek, w obrębie
staromiejskiego założenia urbanistycznego. Na 103 obiekty zabytkowe w gminie Głogówek aż 62
znajdują się na terenie miasta co stanowi 60,2% zasobu.
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Na obszarze wiejskim gminy, który tworzy 21 wsi założonych głównie w XIII w. i XIV w.
znajduje się 39,8 zasobu zabytkowego, przy czym w poszczególnych miejscowościach liczby zabytków
wahają się od 6 do 1 zabytku. Dwie wsie posiadają 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków
nieruchomych, jedna wieś 5, dwie wsie 4 obiekty, jedna wieś 3, dwie wsie po 2 zabytki wpisane do
rejestru, 7 wsi posiada 1 zabytek objęty wpisem do rejestru a w pięciu wsiach nie występują zabytki
wpisane do rejestru zabytków.

LICZBA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
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Analiza stanu zachowania zabytków nieruchomych została przeprowadzona w oparciu dane
z postępowań administracyjnych prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie
wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane oraz na podstawie weryfikacji
terenowej. Celem tych działań było uzyskanie aktualnych danych określających stan zachowania zasobu
zabytkowego gminy Głogówek oraz określenie faktycznej liczby zabytków nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków.
Na tej podstawie ustalono, że wśród liczby 103 obiektów wpisanych do rejestru zabytków
3 obiekty nie istnieją, są to:
Kazimierz
Kierpień
Zwiastowice

dom nr 84
dom nr 47
dom nr 33

Stan zachowania zabytków nieruchomych objętych ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków
jest zróżnicowany, dotyczy to zarówno stanu technicznego jak i posiadanych wartości zabytkowych.
Znaczna część obiektów została wpisana do rejestru zabytków w latach 50 – 60 tych XX w. Obecnie po
przeszło pół wieku użytkowania (lub jego braku), przeprowadzonych modernizacjach i przebudowach,
które w wielu przypadkach zatarły ich pierwotne cechy, zasób ten wymaga weryfikacji.
Przyjęto cztery kryteria oceny:
 obiekty nie wymagające prac konserwatorsko-budowlanych
 obiekty wymagające częściowych prac konserwatorsko-budowlanych
 obiekty wymagające remontu zabezpieczającego
 obiekty wymagające remontu kapitalnego.
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. BARTŁOMIEJA - sukcesywnym pracom remontowym
i konserwatorskim. W ostatnich latach odnowiono polichromie we wnętrzu kościoła, pod stałą
opieką znajduje się ich substancja budowlana. Opracowano projekt budowlano-konserwatorski
remontu konstrukcji kościoła i jego wież oraz rewaloryzacji i konserwacja elewacji w celu
przywrócenia mu właściwych walorów estetycznych i technicznych. Przystąpiono do pierwszego
etapu prac. Obiekt wymaga dalszych, częściowych prac konserwatorsko-budowlanych.



ZESPÓŁ KLASZTORNY O.O. FRANCISZKANÓW - w ostatnich latach odnowiono
polichromie w Domku Loretańskim i kaplicy św. Antoniego, wymieniono stolarkę okienną
w budynku klasztoru. Obiekt wymaga dalszych, częściowych prac konserwatorskobudowlanych, wzmocnienia ścian obwodowych, rewaloryzacji elewacji.



KOŚCIÓŁ POSZPITALNY PW. ŚW. MIKOŁAJA – odrestaurowano elewacje kościoła,
naprawiono konstrukcję dachu, wymieniono ceramiczne pokrycie wraz z obróbkami. Nie
wymaga prac konserwatorsko-budowlanych.



DAWNY SZPITAL PRZY KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA, ob. dom mieszkalny przy
ul. Piastowskiej 37 –przeprowadzono remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego.
Obiekt zabezpieczony. Wymaga częściowych prac konserwatorsko-remontowych dotyczących
elewacji.



KOŚCIÓŁ CMENTARNY PW. ŚW. KRZYŻA – po przeprowadzeniu kompleksowych prac
konserwatorsko-budowlanych. Stan zachowania bardzo dobry.



ZAMEK - okazała rezydencja głogóweckich ordynatów odzyskana przez gminę od prywatnego
właściciela w 2013 r. znajduje się w trakcie prac remontowych. Stan zachowania zabytku, od
wielu lat w większej części nieużytkowanego, uległ w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu.
Od 2014 r. trwa proces zabezpieczania substancji zabytku. Przeprowadzono ratunkowy remont
dachu z wymianą pokrycia dachowego, wykonano wzmocnienie i stabilizację fundamentów,
zlikwidowano porażenie wnętrza grzybami, osuszono fundamenty. W 2018 r. przystąpiono do
remontu konserwatorskiego elewacji skrzydła południowego i wschodniego Zamku Dolnego.
Zamek to niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków gminy i z uwagi na swą wartość oraz
korzystne położenie posiada potencjał mogący generować ożywienie gospodarcze miasta,
głównie w sferze turystyki. Wymagane są dalsze prace związane z rewitalizacją obiektu. Zamek
wymaga częściowych prac konserwatorsko-budowlanych.



PARK – prowadzone są sukcesywne prace pielęgnacyjne i rewaloryzacyjne zespołu parkowego.
Wymagane jest kontynuowanie prac konserwatorskich.



MURY MIEJSKIE - pozostałości średniowiecznych murów obronnych, które znajdują się
w północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej części miasta wymagają podjęcia prac
konserwatorskich. Stan zachowania zabytku zły, wymaga remontu kapitalnego. Mury obronne
właściwie wyeksponowane mogą stać się wraz z zamkiem atrakcją turystyczną Głogówka.



BRAMA ZAMKOWA –stan dobry, w poprzednich latach wyremontowano dach, w 2018 r.
zakończono remont konserwatorski elewacji. Kontynuacji prac wymagają wnętrza zabytku.
Zabytek odzyskał dawną świetność. Nie wymaga prac konserwatorsko-budowlanych.



BASZTA WIĘZIENNA – stan zachowania dobry, użytkowana na Muzeum Regionalne. Nie
wymaga prac konserwatorsko-budowlanych.



RATUSZ - zadbany i w zadowalającym stanie technicznym. Ratusz wymaga prac w zakresie
remontu dachu i stolarki okiennej, planuje się także przystosowanie zabytku dla osób
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niepełnosprawnych. Wymaga częściowych prac konserwatorsko-budowlanych.


WIEŻA WODNA - zbudowana w 1597 r. to unikalny w skali kraju obiekt inżynieryjny, którego
zadaniem było dostarczanie wody do zamku i miasta systemem drewnianego rurociągu. Obiekt
wymaga przeprowadzenia pilnych prac restauratorskich zarówno we wnętrzu jak i elewacji.
Zalecana jest rewaloryzacja wartości architektonicznych i technicznych zabytku oraz jego
adaptacja do celów edukacyjnych, prezentujących historyczną technologię transportu wody do
miasta z ekspozycją dawnych urządzeń a także udostępnię na wieżę widokową. Konieczny i pilny
jest remont zabezpieczający relikty wypraw tynkarskich, a w dalszym etapie całościowych robót
budowlanych i konserwatorskich.



CMENTARZ ŻYDOWSKI – zarośnięty, wymaga ostrożnych zabezpieczających prac
pielęgnacyjnych i porządkowych.



WINIARNIA – stan zachowania dobry, obiekt użytkowany, po przeprowadzonym remoncie. Nie
wymaga prac konserwatorsko-budowlanych.



KAMIENICE PRZYRYNKOWE – nr 1;2;3;4;5;8;12;13;14;16;17;18;19;21;22;24;25;26;30;31,
fasady budynków są odremontowane z zachowaniem cech stylistycznych. Zastrzeżenia budzi
preferowanie współczesnych materiałów (PCV) nieodpowiednich dla obiektów zabytkowych.
Nie wymagają prac konserwatorsko-budowlanych.



DOM WIKARYCH, ul. Kościelna 6-8 – obiekt użytkowany, zadbany w dobrym stanie
technicznym. Zachowane cechy zabytkowe. Nie wymaga prac konserwatorsko-budowlanych.



DOMY PRZY UL. MICKIEWICZA nr 1;9;11;13;15 - ciąg przylegających do siebie położonych
w północnej pierzei ul. Mickiewicza. Stan zachowania obiektów dobry, dachy szczelne.
Zastrzeżenia budzi preferowanie współczesnych materiałów (PCV) nieodpowiednich dla
obiektów zabytkowych. Elewacje pokryte tynkiem cementowo-piaskowym, grubo fakturowym,
zlikwidowane podziały gzymsami i opaski wokół otworów. Wymagają częściowych prac
konserwatorsko-budowlanych w zakresie rewaloryzacji cech stylistycznych elewacji.



DOMY PRZY UL. ZAMKOWEJ nr 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 38. Tworzą
zabudowę pierzejową po obu stronach ulicy Zamkowej, historycznego traktu wiodącego od
Rynku do Bramy Zamkowej, na osi północ-południe. Podobnie jak przy innych ulicach
zastrzeżenia budzi preferowanie współczesnych materiałów (PCV) nieodpowiednich dla
obiektów zabytkowych. Budynek nr 4 barokowy, zbudowany w XVIII w. wymaga drobnych prac
remontowych przy elewacjach. Wymaga częściowych prac konserwatorsko-budowlanych.



DOM PRZY UL. KOŚCIUSZKI nr 12 – użytkowany, zadbany, elewacje odrestaurowane. Dach
szczelny lecz będzie wymagał w niedługim czasie prac remontowych. Wymaga częściowych prac
konserwatorsko-budowlanych.



STARE MIASTO – zachowany jest historyczny układ przestrzenny w ramach średniowiecznego
założenia miasta. Tworzy go prostokątny Rynek z ratuszem pośrodku i ulicami wybiegającymi
częściowo z narożników i częściowo przecinających pierzeje. W kompozycji układu
przestrzennego dominują formy historyczne, występują też budynki z 2 poł. XX w. przede
wszystkim w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej pierzei Rynku. W strukturze
przestrzennej miasta dominuje zespół zamkowy, zespół klasztoru franciszkańskiego i kościół
parafialny. Zachowane są historyczne bloki zabudowy z pierwotnymi parcelami budowlanymi.
Zabytkowe obiekty usytuowane na terenie historycznego układu staromiejskiego znajdują się
w ogólnie dobrym stanie technicznym. Dotyczy to zarówno obiektów sakralnych, użyteczności
publicznej jak i kamienic przyrynkowych. Wymagana jest rewitalizacja ulic Mickiewicza,
Szkolnej, Staszica, oraz wnętrz bloków przyrynkowych. Wymaga częściowych prac
konserwatorsko-budowlanych.
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STAN ZACHOWANIA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH NA TERENIE MIASTA
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Kościół klasztorny oo Franciszkanów. Stan obecny,
przed pracami konserwatorskimi.

Domek loretański w kościele oo.Franciszkanów, stan
po konserwacji.

Kościół cmentarny
konserwacji.

Brama zamkowa po
zakończonych w 2018 r.

pw.

Św.Krzyża

–
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Baszta i więzienie, stan po konserwacji.

Wieża wodna, stan
konserwatorskimi.

obecny,

przed

pracami

Głogówek – mury miejskie, stan obecny przed pracami
konserwatorskimi.

Dawny szpital przy kościele św. Mikołaja, stan przed
pracami konserwatorskimi.

Na obszarach wiejskich stan zachowania dziedzictwa kulturowego podlega podobnym procesom
jak w mieście Głogówek; zabytki sakralne są remontowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
kościoły są remontowane i poddawane pracom konserwatorskim. W dobrym stanie technicznym, po
pracach konserwatorskich jest zespół kościelno-klasztorny w Mochowie, kaplica NMP „Na Glinianej
Górce”, kapliczka w Głogowcu, kościół w Biedrzychowicach, kościół w Wierzchu, kościół
w Kazimierzu, kościół w Kierpniu, w Racławicach Śląskich oraz jedyny drewniany zabytek w gminie
kościół w Rzepczach. Kościół w Szonowie po częściowych pracach restauratorskich w obrębie wieży,
wymaga kontynuacji prac przy elewacji. Zabytek ten wymaga częściowych prac konserwatorskobudowlanych.

Rzepcze, kościół
konserwatorskich.

św.

Jakuba

po
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Kazimierz, pałac, po pracach zabezpieczających
dach.

Kazimierz, zespół dworskispichlerzem, stan awaryjny.

stajnie,

stodoły

ze

Natomiast w odniesieniu do zabytków rezydencjonalnych i folwarcznych wpisanych do rejestru
zabytków należy zaznaczyć, że jeden z dwóch istniejących na wiejskim obszarze gminy pałac położony
w Kazimierzu, będący w posiadaniu gminy (odzyskany przez gminę od prywatnego właściciela podobnie
jak zamek w Głogówku), wymaga wprowadzenia użytkowania i przeprowadzenia remontu. Pałac został
zabezpieczony w niezbędnym zakresie przez Gminę Głogówek, w ramach tych prac wymieniono
pokrycie dachowe, rynny i obróbki blacharskie.
Działanie te zatrzymały proces degradacji wnętrz, jednakże zniszczenie pozostałości zabytkowych
wypraw elewacyjnych postępuje nadal, stąd niezbędne jest podjęcie prac w tym zakresie. Uporządkowano
otoczenie przed fasadą pałacu poprzez wycinkę samosiejek, co przyczyniło się do wyeksponowania
zabytku w przestrzeni wsi. Zabytek ten wymaga remontu kapitalnego.
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja zespołu podworskiego z budynkami gospodarczymi na
folwarku (stajnie, stodoły ze spichlerzem z częścią mieszkalną pośrodku) i oficyny dworskiej. Budynki
gospodarcze na dawnym folwarku są użytkowane częściowo. Zawaleniu uległa część stajni, natomiast
część środkowa ze spichlerzem i mieszkaniami oraz stodoła są nieużytkowane i grożą zawaleniem. Obiekt
wymaga remontu kapitalnego oraz natychmiastowego zabezpieczenia.
Oficyna dworska złożona z dwóch prostopadłych skrzydeł jest użytkowana tylko częściowo na cele
mieszkalne. Stan zabytku wymaga natychmiastowej interwencji w zakresie remontu zabezpieczającego
Podobnie wygląda sytuacja folwarku w Zwiastowicach.
W okresie od 2014 r. 2018 r. wpisano do rejestru 2 zespoły zabytków oraz 1 zabytek indywidualny, są to:


Racławice Śląskie, ul. Dworcowa 9 - węzeł kolejowy: budynek dworca kolejowego, budynek
lokomotywowni i sekcji drogowej, obrotnica, budynek wieży ciśnień – Ks.A.t.I. 222/2014
z 20.10.2014



Racławice Śląskie, Przebieg linii kolejowej relacji Głubczyce-Racławice wraz z nawierzchnią
kolejową, podtorzem i budowlami inżynieryjnymi: most kolejowy nad rzeką Osobłogą, wiadukt
kolejowy nad ul. Ogrodową, ściana oporowa, wiadukt kolejowy tzw. Wysoki, wiadukt kolejowy
przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Dworcowej – Ks.A.t.I. 233/2015 z 10.03.2016
Wróblin, Kościół filialny pw. św. Michała Archanioła - Ks.A.t.I. 239/2015 z 26.10.2015
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Tabela nr 1
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
l.p.
1

25
26
27

Miejscowość
Obiekt
Biedrzychowice kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia NMP
Biedrzychowice cmentarz parafialny
Biedrzychowice dom na folwarku
Biedrzychowice kapliczka
Błażejowice
kapliczka-dzwonnica
Dolne
Dzierżysławice kaplica pw. NMP (na
„Glinianej Górce”)
Głogowiec
kapliczka przydrożna
Głogówek
stare miasto
Głogówek
kościół parafialny pw. św.
Bartłomieja
Głogówek
kościół pw. św. Franciszka
Głogówek
klasztor
Głogówek
kościół cmentarny pw. św.
Krzyża
Głogówek
kaplica „Boży Grób”, ul.
Zamkowa
Głogówek
cmentarz żydowski
Głogówek
szpital, ob. dom mieszkalny
Głogówek
Kościół pw. św. Mikołaja
zespół poszpitalny,
Głogówek
zespół zamkowy: zamek
Głogówek
zespół zamkowy: brama
zamkowa,
Głogówek
mury obronne
Głogówek
park krajobrazowy
Głogówek
baszta więzienna
Głogówek
wieża wodna
Głogówek
ratusz
Głogówek
Dom Wikarych,
ob. Zgromadzenie Sióstr
Elżbietanek
Głogówek
dom
Głogówek
dom
Głogówek
dom,

28
29
30
31

Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek

dom
dom
dom
Winiarnia lub
zajazd, tzw. Brama Nyska

ul. Mickiewicza 11
ul. Mickiewicza 13
ul. Mickiewicza 15
róg ul. Pasternak
2/ul. Powstańców

32
33

Głogówek
Głogówek

dom
dom

ul. Piastowska 33
Rynek 1

34

Głogówek

dom

Rynek 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Adres

przy domu nr 3

ul. Kościelna 4

Numer rejestru
584/59 z 1.07.1959
281/90 z 17.12.1990
1749/66 z 5.10.1966
314/58 z 1.03.1958
1750/66 z 5.10.1966
390/58 z 1.07.1958
1950 592/59 z
16.10.1959
582/59 z 1.08.1959
36/49 z 10.06.1949
9/51 z 5.02.1951
1436/66 z 2.08.1966
943/64 z 11.12.1964
549/59 z 20.02.1959
1705 92/2009 z
28.04.2009
1434/66 z 2.08.1966

ul. Piastowska 37
ul. Piastowska 37

242/90 z 14.03.1990
871/64 z 14.05.1964
871/64 z 14.05.1964

ul. Zamkowa

116/54 z 16.08.1954
864/64 z 11.05.1964

ul. Kościelna 6-8

866/64 z 11.05.1964
201/88 z 9.01.1989
865/64 z 11.05.1964
870/64 z 13.05.1964
117/54 z 3.09.1954
1436/66 z 02.08.1966

ul. Kościuszki 12
ul. Mickiewicza 1
ul. Mickiewicza 9

874/64 z 14.05.1964
492/58 z 10.10.1958
1438/66 z 2.08.1966
1960/72 z 14.09.1972
1440/66 z 2.08.1966
1441/66 z 3.08.1966
1442/66 z 3.08.1966
337/58 z 12.05.1958
556/59 z 24.02.1959
325/58 z 10.03.1958
1443/66 z 3.08.1966
872/64 z 14.05.1964
422/58 z 15.10.1958
332/58 z 10.03.1958
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek

dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom

Rynek 3
Rynek 4
Rynek 5
Rynek 8
Rynek 12
Rynek 13
Rynek 14
Rynek 16
Rynek 17
Rynek 18
Rynek 19

46

Głogówek

dom

Rynek 21

47

Głogówek

dom

Rynek 22

48

Głogówek

dom

Rynek 24

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek
Kazimierz
Kazimierz
Kazimierz
Kazimierz

Rynek 25
Rynek 26
Rynek 30
Rynek 31
ul. Zamkowa 3
ul. Zamkowa 4
ul. Zamkowa5
ul. Zamkowa 8
ul. Zamkowa 10
ul. Zamkowa 12
ul. Zamkowa 14
ul. Zamkowa 18
ul. Zamkowa 19
ul. Zamkowa 20
ul. Zamkowa 21
ul. Zamkowa 26
ul. Zamkowa 30
ul. Zamkowa 32
ul. Zamkowa 38

72
73
74

Kazimierz
Kazimierz
Kierpień

75
76
77

Kierpień
Mionów
Mochów

dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
kościół parafialny p.w. NMP
pałac
park
zespół dworski (oficyna,
budynek gospodarczy,
stajnie, stodoły ze
spichrzem, spichlerz)
dawna szkoła
dom
kościół parafialny pw.
Narodzenia NMP
dom
dom
kościół parafialny pw.
św.Trójcy
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340/58 z 12.05.1958
347/58 z 12.05.1958
327/58 z 10.03.1958
976/65 z 10.03.1965
348/58 z 12.05.1958
428/58 z 15.10.1958
341/58 z 12.05.1958
343/58 z 12.05.1958
329/58 z 10.03.1958
873/64 z 14.05.1964
555/59 z 24.02.1959
331/58 z 10.03.1958
731/64 z 14.03.1964
315/58 z 1.03.1958
1968 330/58 z
10.03.1958
1656 101/57 z
24.09.1957
336/58 z 10.03.1958
333/58 z 10.03.1958
425/58 z 15.10.1958r
328/58 z 10.03.1958
339/58 z 12.05.1958
1444/66 z 3.08.1966
424/58 z 15.10.1958
1445/66 z 03.08.1966
1446/66 z 3.08.1966
1447/66 z 3.08.1966
1448/66 z 3.08.1966
1449/66 z 3.08.1966
1450/66 z 3.08.1966
2341/94 z 19.12.1994
1451/66 z 3.08.1966
1452/66 z 3.08.1966
1453/66 z 3.08.1966
1454/66 z 3.08.1966
1455/66 z 3.08.1966
1456/66 z 3.08.1966
787/64 z 11.04.1964
2145/86 z 30.12.1986
205/89 z 29.03.1989
1857/66 z 24.10.1966

ob. dom nr 80
nr 84 nie istnieje

1858/66 z 24.10.1966
1859/66z 24.10.1966
590/59 z 16.10.1959

nr 47 nie istnieje
nr 22

537/58
1994/73 z 27.01.1973
595/59 z 16.10.1959
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78

Mochów

79
80
81

Mochów
Mochów
Mochów

82

Racławice
Śląskie
Racławice
Śląskie
Racławice
Śląskie
Racławice
Śląskie
Racławice
Śląskie

83
84
85
86

87

Racławice
Śląskie

88

Rzepcze

89

92

Stare
Kotkowice
Stare
Kotkowice
Stare
Kotkowice
Szonów

93

Twardawa

94

Twardawa

95
96

Twardawa
Wierzch

97
98

Wierzch
Wróblin

99

Zawada

90
91

klasztor przy kościele oo.
Paulinów
dzwonnica – kapliczka
kapliczka przydrożna
kapliczka przydrożna św.
Jana Nepomucena
kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia NMP
kapliczka przydrożna

283/58 z 20.02.1958
przy domu nr 72

493/58 z 10.10.1968

plebania
budynek

362/58 z 08.06.1958
412/58 z 8.10.1958
560/59 z 24.02.1959
498/58 z 15.10.1958
414/58 z 8.10.1958

1766/60 z 6.10.1966
ul. Zwycięstwa 195

2268/91 z 15.05.1991

węzeł kolejowy: budynek
ul. Dworcowa 9
dworca kolejowego,
budynek lokomotywowni i
sekcji drogowej, obrotnica,
budynek wieży ciśnień
Przebieg linii kolejowej
na obszarze gminy
relacji Głubczyce-Racławice Głogówek
wraz z nawierzchnią
kolejową, podtorzem
i budowlami inżynieryjnymi:
most kolejowy nad rzeką
Osobłogą, wiadukt kolejowy
nad ul. Ogrodową, ściana
oporowa, wiadukt kolejowy
tzw. Wysoki, wiadukt
kolejowy przy skrzyżowaniu
ulic Kolejowej i Dworcowej
kościół filialny pw. św.
Jakuba Starszego
kaplica pw. św. Barbary

557/59 z 24.02.1959

kaplica przydrożna

ul. Sudecka 22

532/58 z 15.11.1959

kapliczka przydrożna

ul. Polna 1

304/58 z 20.02.1958

kościół parafialny. pw. św.
Jadwigi
kościół parafialny pw. św.
Małgorzaty
kapliczka
kapliczka przydrożna
kościół parafialny pw. św.
Wawrzyńca
mury cmentarne
Kościół filialny pw. św.
Michała Archanioła
dzwonnica-kapliczka
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222/2014 z
20.10.2014

233/2015 z
10.03.2016

10/51 z 5.02.1951

1178/66 z 1.03.1966
533/58 z 15.11.1958
500/58 z 15.10.1958
311/58 z 1.03.1958
398/58 z 1.07.1958r.
499/58 z 15.10.1958
542/58 z 15.11.1958
591/59 z 16.10.1959
239/2015 z 10.2015
368/58 z 1.05.1958
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100

Zwiastowice

kaplica pw. NMP

101
102

Zwiastowice
Zwiastowice

103

Zwiastowice

kapliczka przydrożna
folwark(dom mieszkalny,
spichlerz)
dom

1853 598/59 z
16.10.1959
417/58 z 15.10.1958
1772/66 z 7.10.1966
nr 33 – nie istnieje

1773/66 z 7.10.1966

Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków
W rejestrze zabytków ruchomych województwa opolskiego (księga B) znajduje się 406 zabytków
stanowiących w przeważającej mierze wyposażenie kościołów, klasztorów i kaplic i kapliczek
przydrożnych oraz wyposażenie i wystrój malarsko-rzeźbiarski budynków użyteczności publicznej
i obiektów rezydencjonalnych. Wpisane do rejestru zabytków są również figury i rzeźby wolno stojące
usytuowane w przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz przydrożne.
W okresie od 2014 r. 2018 r. wpisano do rejestru kolejne 27 zabytków są to:
 Głogówek – klasztor oo. Franciszkanów, zespół 7 obrazów – Ks.B.t.IV-286/1-7/14
 Głogówek – klasztor oo. Franciszkanów, zespół 14 rzeźb i obrazów - Ks.B.t.IV-310/1-14/14
 Głogówek – kościół pw. św. Bartłomieja, malowidło ścienne Biczowanie Chrystusa – Ks.B.t.IV374/2018
 Kazimierz – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, dekoracja malarska balustrady chóru muzycznego –
Ks.B.t.IV-339/15
 Kazimierz - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Zespół dwóch rzeźb – Ks.B.t.IV-377/1-2/2018
Tabela nr 2
WYKAZ ZABYTKÓW RUCHOMYCH Z TERENU GMINY GŁOGÓWEK WPISANYCH DO
REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH.
Lp. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.

Obiekt

Biedrzychowice Wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP
Głogówek
Figura Maryjna na Rynku
Głogówek
Płaskorzeźba niedźwiedzia z kuflem,
Rynek 33
Głogówek
Freski w kaplicy zamkowej
Głogówek
Wyposażenie kościoła parafialnego
pw. św. Bartłomieja

6

Głogówek

7.

Głogówek

8.

Głogówek

Malowidło ścienne – Biczowanie
Chrystusa z kościoła parafialnego pw.
św. Bartłomieja
Wyposażenie kościoła cmentarnego
pw. Krzyża Św.
Wyposażenie kościoła poszpitalnego
pw. św. Mikołaja
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Numer rejestru
Ks.B.t.II-419/67 z dn. 30.11.1967 r.
Ks.B.t.I-54/57 z dn. 05.12.1957 r.
Ks.B.t.IV-650/76 z dn. 08.12.1976 r.
Ks.B.t.I-230/61 z dn. 17.04.1961 r.
Ks.B.t.I-287/63 z dn. 14.02.1963 r.
Ks.B.t.III-560/1-151/72 z dn.
24.02.1972 r.
Ks.B.t.VI-948/96 z dn. 27.11.1995 r.
Ks.B.t.I-14/1-2/03 z dn.25.08.2003 r.
Ks.B.t.II-96/1-6/07 z dn. 13.04.2007
r.
Ks.Bt.IV-374/2018 z dn.16.04.2018 r.
Ks.B.t.I-392/66 z dn. 28.02.1966 r.
Ks.B.t.IV-653/1-8/76 z dn.
08.12.1976 r.
Ks.B.t.IV-654/76 z dn. 08.12.1976 r.
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9.
10.
11.
12.

Głogówek
Głogówek
Głogówek
Głogówek

Rzeźba św. Jana Nepomucena, Rynek
Rzeźba św. Floriana, ratusz
Scena alegoryczna, ratusz
Portale, wystrój i wyposażenie zamku

13.

Głogówek

Wyposażenie kościoła
franciszkańskiego

14

Głogówek

15

Głogówek

16
17.

Głogówek
Głogówek

18
19.

Zawada
Golczowice
Kazimierz

20.

Kazimierz

21.

Kazimierz

22.

Kierpień

Zespół obrazów z klasztoru oo.
franciszkanów
Dekoracja sztukatorsko-malarska,
ul. Świerczewskiego 1 (ob.
Zamkowa)
Rzeźba św. Jana Nepomucena, park
Strop belkowy, dom przy
ul. Głubczyckiej 33
Organy z obudową z kościoła pw.św.
Anny
Wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP
Dekoracja malarska balustrady chóru
muzycznego kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP
Zespół dwóch rzeźb z kościoła
parafialnego pw. Wniebowzięcia
NMP
Wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Narodzenia NMP

23.

Mionów

24.

Mochów

25.

Mochów

26.

Mochów

27.

Racławice
Śląskie
Rzepcze

28.
29
30

Stare
Kotkowice
Szonów

Rzeźba Madonna z Dzieciątkiem przy
drodze do Golczowic
Wyposażenie z klasztoru OO.
Paulinów
Wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Trójcy Św.
Rzeźba – św. Jan Nepomucen,
z kapliczki w pobliżu plebanii
Wyposażenie kościoła parafialnego
p.w. Wniebowzięcia NMP
Wyposażenie kościoła filialnego
pw. św. Jakuba St.
Rzeźba św. Marii Magdaleny
z kapliczki przydrożnej
Wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. św. Jadwigi Śl.
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Ks.B.t.I-117/58 z dn. 10.10.1958 r.
Ks.B.t.IV-656/76 z dn. 08.12.1976 r.
Ks.B.t.II-478/70 13.03.1970
Ks.B.t.II-510/71 z dn. 17.06.1971 r.
Ks.B.t.II-511/71 z dn. 17.06.1971 r.
Ks.B.t.IV-655/1-9/76 z dn.
09.12.1976 r.
Ks.B.t.III-570/72 z dn. 13.03.1972 r.
Ks.B.t.V-764/89 z dn. 17.04.1989 r.
Ks.B.t.II-512/1-51/71 z dn.
17.06.1971 r.
Ks.B.t.I-26/1-4/04 z dn.27.04.2004 r.
Ks.B.t.II-116/08 z dn. 09.01.2008 r.
Ks.B.t.IV-310/1-14/14 z dn.
18.11.2014 r.
Ks.B.t.IV-286/1-7/14 z dn.
04.02.2014 r.
Ks.B.t.V-727/81 z dn. 25.02.1981 r.
Ks.B.t.V-824/90 z dn. 04.06.1990 r.
Ks.B.t.III-268/13 z dn. 17.01.2013 r.
Ks.B.t.IV-313/15 z dn. 29.01.2015 r.
Ks.B.t.I-391/66 z dn. 24.02.1966 r.
Ks.B.t.II-111/07 z dn. 12.11.2007 r.
Ks.B.t.IV-339/15 z dn. 29.12.2015 r.
Ks.B.t.IV-377/1-2/2018 z dn.
26.06.2018 r.
Ks.B.t.I-343/67 z dn. 30.08.1967 r.
Ks.B.t.I-344/67 z dn. 30.08.1967 r.
Ks.B.t.I-379/67 z dn. 23.10.1967 r
Ks.B.t.II-500/70 z dn. 20.10.1970 r.
Ks.B.t.II-503/70 z dn. 03.11.1970 r.
Ks.B.t.II-504/70 z dn. 03.11.1970 r.
Ks.B.t.VI-926/94 z dn. 01.04.1994 r.
Ks.B.t.I-290/63 z dn. 14.02.1963 r.
Ks.B.t.VI-916/93 z dn. 20.09.1993 r.
Ks.B.t.I-314/67 z dn. 30.08.1967 r.
Ks.B.t.VI-917/1-15/93 z dn.
15.10.1993 r.
Ks.B.t.I-285/63 z dn. 14.02.1963 r.
Ks.B.t.I-369/67 z dn. 23.10.1967 r.
Ks.B.t.I-69/04 z dn. 28.12.2004 r.
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31

Twardawa

32

Wierzch

Dwa obrazy z kościoła parafialnego
p.w. św. Małgorzaty
Wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. św. Wawrzyńca

Ks.B.t.I-289/63 z dn. 14.02.1963 r.
Ks.B.t.VI-930/1-8/94 z dn.
21.07.1994 r.
Ks.B.t.II-103/1-15/07 z dn.
30.07.2007 r.

Na wszelkie prace prowadzone w obiektach i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków należy
uzyskać pozwolenie konserwatorskie.
Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
W rejestrze zabytków archeologicznych województwa opolskiego (księga C) znajduje się
81 stanowisk. Największe nasycenie zabytków archeologicznych znajduje się w mieście Głogówek
(14 stanowisk) i we wsi Kazimierz (13 stanowisk). Kolejnymi obszarami gdzie znajduje się bogaty zasób
stanowisk archeologicznych to wsie: Biedrzychowice (8 stanowisk), Dzierżysławice (7 stanowisk),
Zwiastowice (7 stanowisk), Mochów (6 stanowisk) i Szonów (5 stanowisk). Wsie Mionów, Racławice
Śląskie i Wróblin posiadają po 4 stanowiska wpisane do rejestru zabytków. Natomiast we wsiach:
Błażejowice Dolne, Rzepcze, Twardawa i Wróblin wpisano do rejestru zabytków po 2 stanowska,
a we wsiach Stare Kotkowice i Zawada po 1 stanowisku. Wszystkie wpisane do rejestru zabytków
stanowiska posiadają ustaloną lokalizację w formie oznaczenia nr dzialki w ewidencji gruntów. Część
wpisów do rejestru na skutek przekształceń ustrojowych i transformacji gospodarczej (likwidacja PGR)
ma nieustalony stan prawny, stąd pilna potrzeba ustalenia aktualnych właścicieli nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków.

LICZBA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH WPISANYCH DO REJESTRU
ZABYTKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
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Tabela nr 3
WYKAZ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

l.p

Miejscowość

Obszar Nr
AZP
stano
wiska
w mwości

Funkcja -typ
stanowiska

1. Biedrzychowice

96-37

21

osada

2. Biedrzychowice
3. Biedrzychowice

96-37
96-37

22
27

osada
osada

4. Biedrzychowice
5. Biedrzychowice

96-37
96-37

28
32

osada
osada

6. Biedrzychowice

96-37

33

osada

7. Biedrzychowice
8. Biedrzychowice

96-37
96-37

47
55

osada
osada

9. Błażejowice
Dolne
10. Błażejowice
Dolne
11. Dzierżysławice

95-36

15

osada

95-36

17

osada

96-36

10

12. Dzierżysławice

96-36

11

13. Dzierżysławice

96-36
13

14. Dzierżysławice

96-36

15. Dzierżysławice

96-36

16. Dzierżysławice

96-36

17. Dzierżysławice

96-36

18. Głogówek

96-36

osada
cmentarzysko
ciałopalne,
ślad
osadnictwa
cmentarzysko
ciałopalne

Chronologia

neolit, kultura łużycka ( epoka A - 721/86
brązu / halsztat ), średniowiecze
(XIV-XV w.)
kultura przeworska ( faza C - D) A - 727/86
neolit, kultura przeworska,
średniowiecze ( XIV - XV w.)
A - 715/86
kultura przeworska ( faza C - D) A - 728/86
kultura łużycka ( epoka brązu /
halsztat ), okres lateński (kultura
celtycka ), kultura przeworska
A - 764/87
neolit, kultura łużycka ( epoka
brązu / halsztat ), kultura
przeworska ( faza C ),
średniowiecze ( XIV w. )
A - 729/86
kultura przeworska ( faza C - D) A - 730/86
neolit, kultura przeworska,
średniowiecze ( XIV - XV w.)
A - 717/86
neolit, (KPL)
A - 771/87
kultura łużycka, średniowiecze
(XIV - XV w.)
A-1027/96
kultura pucharów lejkowatych,
kultura celtycka
A-1030/96
wczesna epoka brązu, neolit,
późne średniowiecze

15

osada

16

osada

17

osada

8

osada

kultura łużycka ( halsztat )
neolit (krąg kultur
naddunajskich ), kultura łużycka
( halsztat ), późne średniowiecze
neolit, kultura łużycka ( V okres
epoki brązu/ halsztat ), X - XI
w., XIV - XV w.
neolit, III - IV okres epoki
brązu, kultura przeworska ( faza
C2 - C3 i faza D )
kultura pucharów lejkowatych,
kultura łużycka ( III - IV okres
epoki brązu )

22

osada

neolit
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Nr rej.
zabytków

A-1034/97
A -1029/96

A - 105/68

A -1028/96
A -1025/96
A -1026/96
A -1031/96

Strona 141

19. Głogówek

96-36

20. Głogówek

96-36

21. Głogówek

96-36

22. Głogówek

cmentarzysko
ciałopalne

32

osada

38
39

osada
ślad
osadnictwa,
osada

40

osada

41
42

osada
osada

43
46

osada
cmentarzysko
ciałopalne

48

osada

49

osada

50

osada

51
28
29

osada
osada
osada

31
33
34
35
36
37
39
40

osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada

60
63

osada
osada

64

osada

96-36

23. Głogówek

96-36

24. Głogówek

96-36

25. Głogówek
26. Głogówek

96-36
96-36

27. Głogówek

96-36

28. Głogówek

96-36

29. Głogówek

96-36

30. Głogówek

96-36

31. Głogówek

96-36

32. Kazimierz
33. Kazimierz
34. Kazimierz

97-37
97-37
97-37

35. Kazimierz
36. Kazimierz
37. Kazimierz
38. Kazimierz
39. Kazimierz
40. Kazimierz
41. Kazimierz
42. Kazimierz

97-37
97-37
97-37
97-37
97-37
97-37
97-37
97-37

43. Kazimierz
44. Kazimierz

23

97-37
97-37
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kultura łużycka
paleolit środkowy, kultura
ceramiki wstęgowej kłutej,
późne średniowiecze
kultura łużycka, kultura
przeworska (okres wpływów
rzymskich )
neolit, kultura łużycka
(halsztacki )
neolit, kultura łużycka
(halsztacki ), kultura celtycka
(okres lateński )
kultura pucharów lejowatych,
kultura łużycka, X - XI w.
pradzieje, IX - X w.
kultura łużycka ( III - IV okres
epoki brązu )
kultura nowocerekwiańska ? (III
okres epoki brązu )
epoka kamienia, kultura
łużycka, okres wpływów
rzymskich
kultura pucharów lejowatych.
kultura przeworska (późny okres
rzymski, późne średniowiecze)
kultura pucharów lejowatych,
kultura łużycka, późne
średniowiecze
kultura pucharów lejowatych,
kultura łużycka ( III - IV okres
epoki brązu ), wczesne
średniowiecze (IX - X w.),
późne średniowiecze
neolit, wczesne średniowiecze
neolit, średniowiecze
neolit, okres wpływów
rzymskich, średniowiecze
neolit
neolit
neolit
neolit, średniowiecze
kultura pucharów lejkowatych
neolit, okres późnolateński
neolit, średniowiecze
kultura przeworska ( okres
wpływów rzymskich )
neolit, średniowiecze
kultura pucharów lejkowatych,
kultura łużycka ( V okres epoki
brązu/ halsztat ), późne
średniowiecze

A - 104/68
A -1001/95
A -1018/96
A -1016/96
A -1017/96
A -1019/96
A -1020/96
A - 999/95
A -1000/95
A - 103/68
A -1014/96
A -1015/96

A -1032/96
A - 443/77
A - 365/73
A - 442/77
A - 358/73
A - 440/77
A - 464/78
A - 439/77
A - 232/70
A - 438/77
A - 463/78
A - 744/87
A - 462/78

A - 950/93
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45. Mionów

95-36

46. Mionów
47. Mionów

95-36
95-36

48. Mionów
49. Mionów

95-36
95-36

50. Mochów

96-36

51. Mochów

96-36

1
13
14
16
2
1
2

52. Mochów

96-36

53. Mochów

96-36

54. Mochów

96-36

55. Mochów

96-36

56. Racławice Śl.

97-35

57. Racławice Śl.

97-35

58. Racławice Śl.

97-35

59. Racławice Śl.

97-35

60. Rzepcze

95-36

61. Rzepcze

95-36

62. Stare
Kotkowice
63. Szonów

96-37

64. Szonów

97-36

osada
osada
osada
osada
stanowisko
nieokreślone
cmentarzysko,
punkt
osadniczy
ślad
osadnictwa,
cmentarzysko

20

osada

23

osada

27

osada

6

osada

13

osada

14

osada

17

osada

3

osada
osada
obronna

14
8

pracownia
krzemieniarska

3

osada

20

osada

21

osada

97-36
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kultura przeworska ( okres
wpływów rzymskich )
III - IV w. n. e.
kultura ceramiki wstegowej
kłutej
neolit, średniowiecze ( XV w. )
wczesne średniowiecze,
średniowiecze
kultura łużycka ( epoka brązu /
halsztat ), neolit,, wczesne
średniowiecze, średniowiecze
epoka kamienia, kultura łużycka
( III - IV okres epoki brązu )
kultura pucharów lejkowatych,
kultura przeworska (faza C3 D), wczesne średniowiecze
(IX- X w.)
kultura ceramiki wstęgowej
rytej, kultura ceramiki
wstęgowej kłutej, kultura
lendzielska
kultura łużycka ( epoka brązu ),
późne średniowiecze
kultura celtycka ? (okres
lateński), kultura przeworska
(okres wpływów rzymskich ),
wczesne średniowiecze ( faza
młodsza ), średniowiecze
(XIV - XV w. )
kultura przeworska ( późny
okres wpływów rzymskich ),
wczesne średniowiecze,
średniowiecze
(XIV - XV w.)
kultura pucharów lejkowatych,
średniowiecze ( XIV - XV w. )
neolit ( kultura pucharów
lejowatych ), kultura przeworska
kultura przeworska ( późny
okres wpływów rzymskich ),
wczesne średniowiecze,
średniowiecze (XIV - XV w.)

A - 45/64
A - 44/65
A - 412/75
A - 774/87
A - 46/65
A -1024/96
A -1033/97

A -1022/96

A - 832/89
A -1021/96

A -1023/96

A - 946/92
A - 944/92
A -1090/98

A - 952/93

kultura łużycka

A - 475/78

paleolit, neolit

A - 575/80

neolit, kultura łużycka
neolit ( kultura pucharów
lejkowatych
neolit, kultura przeworska (faza
C), wczesne średniowiecze

A - 704/86
A - 951/93
A - 945/92
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65. Szonów

97-36

66. Szonów

97-36

67. Szonów

97-36

68. Twardawa

22

osada

39

osada

41

osada

96-38

18

punkt
osadniczy
punkt
osadniczy

17

osada

18

osada

14
69. Twardawa
70. Wróblin

96-38
97-37

71. Wróblin

97-37

72. Wróblin

97-37

73. Wróblin
74. Zawada

97-37
95-36

2
4
6

5.4.

75. Zwiastowice

96-37

76. Zwiastowice

96-37

77. Zwiastowice

96-37

78. Zwiastowice

96-37

79. Zwiastowice

96-37

80. Zwiastowice

96-37

81. Zwiastowice

96-37

osada
osada
osada wielokulturowa

17

osada

21

osada

22

osada

25

osada

26

osada

27

osada

3

osada

kultura łużycka (okres
halsztacki), kultura celtycka
(okres lateński), wczesne
średniowiecze (X-XI w.)
kultura łużycka ( V okres epoki
brązu/ halsztat )
neolit, kultura przeworska ( faza
C)
kultura łużycka ( epoka brązu/
halsztat ), średniowiecze ( XIV XV w. )
kultura łużycka ( epoka brązu/
halsztat )
neolit ( kultura pucharów
lejowatych ), kultura celtycka
(okres lateński ), kultura
przeworska ( okres wpływów
rzymskich ), średniowiecze
neolit ( kultura pucharów
lejowatych ), kultura łużycka
(IV - V okres epoki brązu ),
średniowiecze
kultura celtycka ( okres lateński
), kultura przeworska ( okres
wpływów rzymskich )
kultura łużycka ( epoka brązu )
neolit
wczesne średniowiecze (IXXw.),
późne średniow. (XIV-XVw.)
neolit, kultura łużycka ( epoka
brązu ), kultura przeworska
(okres wpływów rzymskich ),
wczesne średniowiecze ( VIII IX w. )
neolit, kultura przeworska
(okres wpływów rzymskich ),
średniowiecze ( XIV - XV w. )
neolit ( kultura pucharów
lejowatych ), średniowiecze
neolit, okres wpływów
rzymskich (faza C-D)
kultura łużycka (halsztat),
średniowiecze
neolit, kultura łużycka
( epoka brązu / halsztat ),
kultura celtycka (okres lateński),
średniowiecze ( XIV-XV w. )

A - 947/92
A -1089/98
A - 954/93
A - 709/86
A - 711/86

A - 655/84

A - 659/84
A - 761/81
A - 762/87
A - 328/71
A - 719/86

A - 714/86
A - 718/86
A - 722/86
A - 713/86
A - 658/84

A - 716/86

ZABYTKI W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zabytki nieruchome.
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
ewidencja zabytków i opiece nad zabytkami obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
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nieruchomych spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie) gminy.
Gminna ewidencja ma formę zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 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.
Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym; winna być uzupełniana, aktualizowana
i weryfikowana. Ewidencją zostały objęte zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach
historycznych, kulturowych i krajobrazowych.
Zmiany w ewidencji nie powodują nieważności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
gminnego programu opieki nad zabytkami.
Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminna ewidencja
zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki.
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych obejmuje 439 obiektów i przechowywana jest
w Urzędzie Gminy w Głogówku. Znajdują się w niej obiekty architektury i budownictwa, parki,
cmentarze, układy ruralistyczne, zespoły budowlane, zabytkowe obszary, komponowana zieleń.
O włączeniu zabytku do gminnej ewidencji zabytków decydował:
 Czas powstania obiektu
 Stopień zachowania walorów zabytkowych
 Funkcja obiektu i wpływ jego formy na ogólny charakter zabudowy miejscowości
 Wartość historyczna i artystyczna.
Gminna ewidencja zabytków, jak sama nazwa wskazuje jest zbiorem obiektów stanowiących
pozostałość po minionych epokach, które posiadają wartość historyczną, naukową lub artystyczną wyższą
niż przeciętne. Ewidencją zabytków nie obejmuje się dóbr kultury współczesnej, niemniej jednak mogą
się w niej znajdować obiekty z najmłodszych, zamkniętych epok np. z okresu socrealizmu.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi gminna ewidencja ma charakter odręby wobec ewidencji
wojewódzkiej i mogą się z niej znaleźć obiekty i obszary nie ujęte w ewidencji wojewódzkiej. Zabytki te
muszą być jednak wyznaczone w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co oznacza
uzyskanie zgodnego stanowiska organu prowadzącego gminną ewidencję i współdziałającego. Do
gminnej ewidencji nie można zatem włączyć obiektów i obszarów, których nie zaakceptował wojewódzki
konserwator zabytków.
Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wydanego na tej podstawie
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej i wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, nie przewidują
wydawania decyzji ani postanowień w sprawie włączenia zabytku do gminnej ewidencji zabytków,
w których właściciele tych zabytków byliby informowani o dokonanym wpisie (wyjątek stanowią obszary
dla których uchwalony jest plan miejscowy, gdyż procedura uchwalania planu zapewnia osobom
zainteresowanym możliwość czynnego udziału w postępowaniu). Jednakże powinno to nastąpić w formie
aktu wewnętrznego w sposób jednoznaczny wyrażający wolę organu, np. poprzez wydanie zarządzenia.
Natomiast tryb wyłączania obiektów i obszarów z gminnej ewidencji zabytków reguluje ww.
rozporządzenie, które nie umożliwia dokonywania skreślania obiektu z ewidencji, mówi natomiast
o wyłączeniu karty ewidencyjnej nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem.
starając się o zgodę na rozbiórkę budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków, inwestor powinien
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wystąpić o wydanie stosownego pozwolenia budowlanego, do właściwego organu administracji
budowlanej, który to organ w trybie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, po uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, może zezwolić na rozbiórkę wskazanego obiektu. Po stwierdzeniu, że obiekt
przestał być zabytkiem (rozbiórka, całkowita przebudowa), możliwe jest wyłączenie karty ewidencyjnej
i przekazanie jej do archiwum zakładowego (urzędu konserwatorskiego, gminy). W tym momencie
możemy mówić o usunięciu obiektu z ewidencji zabytków.
Konsekwencją ujęcia obiektów i obszarów w gminnej ewidencji zabytków jest obowiązek
uzyskania akceptacji organu ochrony zabytków dla planowanych przy nich działań inwestycyjnych.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także
decyzje o warunkach zabudowy, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
w odniesieniu do obiektów i obszarów objętych formami ochorny zabytków, o których mowa w art. 7
ustawy o ochroinie zabytków i opiece nad zabytkami, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Przepis art. 39 ust. 3 ustawy prawo budowlane stanowi natomiast, że 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 właściwy organ
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków gminy to obiekty kształtujące miejski i wiejski
krajobraz kulturowy. Głównie są to budynki mieszkalne - murowane, zlokalizowane wzdłuż głównych
ulic przestrzeni miejskiej i wiejskiej. W ewidencji znajdują się także obiekty sakralne (kościoły, kaplice,
kapliczki) oraz budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola), budynki przemysłowe oraz
zabytkowe zespoły budowlane i obszary ruralistyczne.
Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków a posiadające szczególnie cenne wartości
historyczne, artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną konserwatorską poprzez wpis do
rejestru zabytków.
Prace budowlane prowadzone w obiektach figurujących w ewidencji zabytków, na które należy
uzyskać pozwolenie na budowę wymagają zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane uzgodnienia
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zabytki ujęte w ewidencji podlegają ochronie w zakresie:







ochrony formy architektonicznej przejawiającej się w ograniczeniu zmian gabarytów
budynków,
zakazu ocieplania po stronie zewnętrznej budynków z elewacjami z bogatą dekoracją
architektoniczną o cechach regionalnych (posiadających wystrój sztukatorski, boniowanie,
gzymsy i opaski, herby, napisy i inne formy detalu architektonicznego) lub z cegły licowej,
zakazu zmiany kompozycji elewacji w tym zamurowywania okien i wymiany stolarki okiennej
na nową o innych wymiarach i bez nawiązania do dotychczasowych podziałów okien,
zakazu zamurowywania drzwi wejściowych i wymiany stolarki drzwi na nowe bez nawiązania
do formy tradycyjnej,
zakazu tynkowania i malowania części elewacji budynku w sposób wyróżniający ją z całości
budynku,
ograniczenia likwidacji wystroju, wybijania otworów bez nawiązania do kompozycji budynku
i mocowania reklam zasłaniających wystrój.

Niestety obserwuje się nadmierną dążność do modernizacji i przekształceń ze szkodą dla
autentyzmu zabytków, głównie budownictwa mieszkalnego. Zagrożeniem są termomodernizacje,
wymiana stolarki okiennej na PCV, zmiana ceramicznego pokrycia dachów na dachówkę cementową lub
blachodachówkę. Znikają również charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa zdobienia elewacji
gzymsami, opaskami wokół otworów okiennych lub boniowaniem. Modernizacje te nie omijają niestety
obiektów sakralnych. Negatywnym przykładem jest remont kapliczki - dzwonnicy w Mochowie, którą
obłożono płytkami klinkierowymi niszcząc pierwotną wyprawę tynkarską i artykulację pilastrami,
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podobnie postąpiono w Biedrzychowicach z kapliczką przy domu nr 3.
Jeszcze do niedawna zachowane we wsi Kazimierz, tradycyjnie rozplanowane zagrody
z budynkami połączonymi od frontu murem z bramą i furtą, niemal całkowicie zniknęły z panoramy wsi.
Zjawisko to zubożyło w sposób istotny krajobraz kulturowy wsi i jej indywidualne cechy świadczące
o niepowtarzalności zabudowy.
Dotychczasową gminną ewidencję zabytków (GEZ) opracowaną w 2013 r. zweryfikowano pod
względem zgodności z wojewódzką ewidencją zabytków (WEZ) prowadzoną przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków w Opolu. Na tej podstawie wprowadzono do Gminnej Ewidencji Zabytków
(GEZ) dodatkowo trzy obiekty, które znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, są nimi: układ
ruralistyczny wsi Kazimierz i wsi Kierpień oraz aleja lipowa w Głogówku. Wyłączono z gminnej
ewidencji zabytków dwa obiekty, jeden nieistniejący i jeden, który uzyskał uzgodnienie rozbiórki przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
Wykaz zabytków nieruchomych wprowadzonych do gminnej ewidencji zabytków.

Lp. Miejscowość

Obiekt

Adres

1. Kierpień

układ ruralistyczny

2. Kazimierz

układ ruralistyczny

3. Głogówek

aleja lipowa

od ul. E.Orzeszkowej,
wzdłuż ul. Kolejowej do
ul. Sobieskiego

Wykaz zabytków nieruchomych wyłączonych z gminnej ewidencji zabytków.
Lp.

Miejscowość

Obiekt

Adres

1

Kazimierz

nr 45 nie istnieje

2

Twardawa

dom mieszkalny z bramą i
furtą z zagrodzie
dom mieszkalny

ul. Kozielska nr 7

Tabela nr 4
WYKAZ ZABYTKOWYCH NIERUCHOMYCH UJĘTYCH W EWIDENCJI ZABYTKÓW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GM. GŁOGÓWEK.
Lp. Miejscowość

Obiekt

1.

Biedrzychowice

układ ruralistyczny wsi

2.

Biedrzychowice

kościół parafialny pw. Wniebowzięcia nr 117
NMP
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3.

Biedrzychowice

cmentarz parafialny

nr 117

4.

Biedrzychowice

plebania

nr 117

5.

Biedrzychowice

kapliczka

przy domu nr 3

6.

Biedrzychowice

kapliczka

przy domu nr 38

7.

Biedrzychowice

kapliczka

przy domu nr 42

8.

Biedrzychowice

Mleczarnia (szkoła, ob. Przedszkole)

nr 165

9.

Biedrzychowice

dom mieszkalny

nr 4

10.

Biedrzychowice

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 29

11.

Biedrzychowice

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 38

12.

Biedrzychowice

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 48

13.

Biedrzychowice

szkoła

nr 110

14.

Biedrzychowice

obora w zespole plebańskim

nr 117

15.

Biedrzychowice

spichlerz w zespole plebańskim

nr 117

16.

Biedrzychowice

Folwark i dom na folwarku

nr 187

17.

Błażejowice Dolne

kapliczka

przy domu nr 1

18.

Błażejowice Dolne

kapliczka dzwonnica

przy domu nr 4

19.

Błażejowice Dolne

kapliczka

przy domu nr 39

20.

Błażejowice Dolne

dom mieszkalny (wycużny)

nr 5

21.

Błażejowice Dolne

22.

Błażejowice Dolne

Gospoda Emanuela Zieglera, ob. dom nr 6
mieszkalny
dom mieszkalny
nr 9

23.

Błażejowice Dolne

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 11

24.

Błażejowice Dolne

nr 22

25.

Błażejowice Dolne

dom mieszkalno-gospodarczy w
zagrodzie
Stodoła w zagrodzie

26.

Ciesznów

kapliczka dzwonnica

przy domu nr 23

27.

Ciesznów

dom mieszkalny

nr 22

28.

Dzierżysławice

kaplica pw. NMP „Na Glinianej
Górce”

po południowej stronie drogi
Mochów-Wierzch
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29.

Dzierżysławice

kapliczka dzwonnica

przy domu nr 84 a

30.

Dzierżysławice

dom mieszkalny

nr 1

31.

Dzierżysławice

Stodoła

przy domu nr 1

32.

kapliczka
kapliczka

po zach. stronie drogi GłogówekTomice
przy domu nr 13

kapliczka dzwonnica

przy domu nr 15

35.

Głogówek Głogowiec
Głogówek Głogowiec
Głogówek Głogowiec
Głogowiec

dom mieszkalny

nr 13

36.

Głogówek

kościół parafialny pw. św. Bartłomieja ul. Kościelna nr 4

37.

Głogówek

plebania

38.

Głogówek

39.

Głogówek

40.

Głogówek

Dom Wikarych, ob. Zgromadzenie
ul. Kościelna nr 6-8
Sióstr Elżbietanek
kościół pw. św. Franciszka z Asyżu w ul. Klasztorna nr 1
zespole klasztornym o.o.
klasztor o.o. Franciszkanów
ul. Klasztorna nr 3-5

41.

Głogówek

kościół cmentarny pw. św. Krzyża

42.

Głogówek

kościół poszpitalny pw. św. Mikołaja ul. Piastowska nr 35

43.

Głogówek

kaplica "Boży Grób"

ul. Zamkowa nr 21a

44.

Głogówek

kapliczka

przy drodze do Głogowca

45.

Głogówek

kapliczka

Przy domu ul. Dworcowa nr 13

46.

Głogówek

kapliczka

ul. Kąpielowa

47.

Głogówek

kapliczka

przy domu ul. Podgórna nr 8

48.

Głogówek

kapliczka

przy domu ul. Podgórna nr 12

49.

Głogówek

kapliczka

50.

Głogówek

kapliczka

51.

Głogówek

zamek

przy domu ul. Wielkie Oracze nr
4
przy domu ul. Wielkie Oracze nr
6-8
ul. Zamkowa nr 23

52.

Głogówek

Brama Zamkowa

ul. Zamkowa

53.

Głogówek

mury miejskie, stare miasto

54.

Głogówek

Baszta Strażniczo-Więzienna, ob.
Muzeum Regionalne w Głogówku

fragmenty obwodu murów w
zachodniej i północnej części
miasta
ul. Słowackiego nr 11

33.
34.
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55.

Głogówek

Park

na północ i zachód od zamku.

56.

Głogówek

Cmentarz parafialny

ul. Piastowska nr 31

57.

Głogówek

Cmentarz żydowski

58.

Głogówek

Ratusz

przy domu ul. Powstańców Śl. nr
69
Rynek nr 1

59.

Głogówek

wieża wodna

ul. Młyńska

60.

Głogówek

wodociągowa wieża ciśnień

ul. Kąpielowa

61.

Głogówek

62.

Głogówek

Sąd, ob. Ośrodek Szkolnoul. Batorego nr 2
Wychowawczy
dom, ob. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Batorego nr 8

63.

Głogówek

64.

ul. Batorego nr 10

Głogówek

dom, ob. Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
dom mieszkalny

65.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 2

66.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 3

67.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 6

68.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 12

69.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 13

70.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 19

71.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 20

72.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 22

73.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 23

74.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Dworcowa nr 26

75.

Głogówek

dworzec kolejowy

ul. Dworcowa nr 26,26a,28

76.

Głogówek

ul. Dworcowa nr 26,26a,28

77.

Głogówek

nastawnia w zespole dworca
kolejowego
dom mieszkalny

78.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 4

79.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 10

80.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 16

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

ul. Bończyka nr 7

ul. Dworcowa nr 31

Strona 150

81.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 18

82.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 24

83.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 28-30

84.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 33

85.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Głubczycka nr 35

86.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Kościelna nr 10

87.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Kościelna nr 12

88.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Kościelna nr 14

89.

Głogówek

90.

Głogówek

Szkoła dla dziewcząt, ob. Specjalny ul. Kościuszki nr 10
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Szkoła, ob. Publiczne Gimnazjum Nr1 ul. Kościuszki nr 12

91.

Głogówek

dom (willa)

ul. Kościuszki nr 14

92.

Głogówek

magazyn

ul. Kościuszki nr 15

93.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Kościuszki nr 17

94.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Kościuszki nr 23

95.

Głogówek

dom (willa)

ul. Kościuszki nr 25

96.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Kościuszki nr 27

97.

Głogówek

dom mieszkalny

ul. Ligonia nr 1

98.

Głogówek

dom mieszkalny (willa)

Aleja Lipowa nr 2

99.

Głogówek

dom mieszkalny (willa)

Aleja Lipowa nr 4

101. Głogówek

Szpital – Zakład OpiekuńczoLeczniczy
dom mieszkalny (kamienica)

Al. Lipowa 6a - M. Konopnickiej
2
ul. M. Konopnickiej 1

102. Głogówek

dom mieszkalny

ul. 3 Maja nr 2

103. Głogówek

dom mieszkalny

ul. 3 Maja nr 4

104. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 1

105. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 2

106. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 3

100. Głogówek
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107. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 4

108. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 6

109. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 8

110. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 9

111. Głogówek

ul. Mickiewicza 10

112. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica), tzw.
Złoty Róg
dom mieszkalny

113. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 13

114. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Mickiewicza nr 15

115. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

ul. Mickiewicza nr 18

116. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Młyńska nr 1

117. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Młyńska nr 3

118. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Młyńska nr 7

119. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Młyńska nr 12

120. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Młyńska nr 15

121. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Młyńska nr 32

122. Głogówek

Zajazd

ul. Pasternik nr 2

123. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 2

124. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 3

125. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 4

126. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 5

127. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 9

128. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 11

129. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 12

130. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 14

131. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 16

132. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 17
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133. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 18

134. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 19

135. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 20

136. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 21

137. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 23

138. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 25

139. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 26

140. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 27

141. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 28

142. Głogówek

dom

ul. Piastowska nr 29

143. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 30

144. Głogówek

dom

ul. Piastowska 33

145. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 34

146. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 36

147. Głogówek

szpital, ob. dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 37

148. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 39

149. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Piastowska nr 41

150. Głogówek

dom mieszkalny

ul. P. Skargi nr 3

151. Głogówek

dom mieszkalny (willa)

ul. P. Skargi nr 9

152. Głogówek

dom mieszkalny

ul. P. Skargi nr 11

153. Głogówek

dom mieszkalny

ul. P. Skargi nr 13

154. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Podgórna nr 8

155. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Powstańców nr 7

156. Głogówek

dom, ob. Publiczne Przedszkole nr 4

ul. Powstańców nr 16

157. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Powstańców nr 24

158. Głogówek

Seminarium Nauczycielskie, ob.
Zespół Szkół w Głogówku

ul. Powstańców nr 34

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

Strona 153

159. Głogówek

ul. Powstańców nr 34 a

162. Głogówek

Seminarium Nauczycielskie, ob.
Zespół Szkół w Głogówku
Seminarium Nauczycielskie, ob.
Zespół Szkół w Głogówku
sala gimnastyczna w Zespole Szkół
w Głogówku
dom mieszkalny (kamienica)

163. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 3

164. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 4

165. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 5

166. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 6

167. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 12

168. Głogówek

dom (kamienica)

Rynek nr 13

169. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 14

170. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 16

171. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 17

172. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 18

173. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 19

174. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 21

175. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 22

176. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 23

177. Głogówek

179. Głogówek

gospoda "Pod Czarnym
Rynek nr 24
Niedźwiedziem", ob. dom mieszkalny
dom mieszkalny tzw. "Dom
Rynek nr 25
Sebastiniego"
dom mieszkalny (kamienica)
Rynek nr 26

180. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 27

181. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek 28

182. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 30

183. Głogówek

dom mieszkalny (kamienica)

Rynek nr 31

184. Głogówek

dom, ob. Muzeum Regionalne w
Głogówku

ul. Słowackiego nr 11

160. Głogówek
161. Głogówek

178. Głogówek
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185. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Staszica nr 4

186. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Staszica nr 6

187. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Staszica nr 8

188. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Staszica nr 10

189. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Staszica nr 12

190. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Staszica nr 14

191. Głogówek

Synagoga, ob. dom mieszkalny

ul. Szkolna nr 1

192. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Szkolna nr 4

193. Głogówek

Zespół budowlany

ul. Św. Anny nr 1-24

194. Głogówek

Zespół budowlany

ul. Wiejska nr 1-34

195. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Wielkie Oracze nr 11

196. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Wielkie Oracze nr 20

197. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Wielkie Oracze nr 23

198. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Wodna nr 3

199. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Wodna nr 5

200. Głogówek

dom mieszkalny

pl. Wolności nr 2

201. Głogówek

dom mieszkalny

pl. Wolności nr 4

202. Głogówek

dom mieszkalny

pl. Wolności nr 10

203. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 1

204. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 2

205. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 3

206. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 4

207. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 5

208. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 6

209. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 7

210. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 8
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211. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 9

212. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 10

213. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 11

214. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 12

215. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 13

216. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 14

217. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 15

218. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 16

219. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 17

220. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 18

221. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 19

222. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 20

223. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 21

224. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 22

225. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 24

226. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 26

227. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 28

228. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 30

229. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 32

230. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 34

231. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 36

232. Głogówek

dom mieszkalny

ul. Zamkowa nr 38

233. Głogówek

Aleja lipowa

od ul. E.Orzeszkowej, wzdłuż ul.
Kolejowej do ul. Sobieskiego

234. Kazimierz

Układ ruralistyczny

235. Kazimierz

kościół parafialny Wniebowzięcia
NMP
cmentarz parafialny

236. Kazimierz
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237. Kazimierz

pałac

nr 93 a

238. Kazimierz

ogrodzenie pałacu

nr 93 a

239. Kazimierz

park krajobrazowy w zespole
pałacowym
mauzoleum

w parku

240. Kazimierz
241. Kazimierz

nr 93

243. Kazimierz

oficyna w zespole pałacowoparkowym
zabudowania folwarczne w zespole
dworsko-parkowym
młyn w zespole folwarcznym

244. Kazimierz

dom mieszkalny

nr 35

245. Kazimierz

dom mieszkalny

nr 40

246. Kazimierz

dom mieszkalny

nr 43

247. Kazimierz

Gospoda, ob. bar

nr 46

248. Kazimierz

dom mieszkalny (wycużny)

nr 47

249. Kazimierz

dom mieszkalny w zagrodzie

nr 51

250. Kazimierz

dom mieszkalny w zagrodzie

nr 53

251. Kazimierz

nr 59-61

252. Kazimierz

dom mieszkalny z bramą i furtą
w zagrodzie
dom mieszkalny

253. Kazimierz

Szkoła, ob. dom mieszkalny

nr 80

254. Kazimierz

dom mieszkalny

nr 82

255. Kazimierz

dom mieszkalny

nr 85

256. Kazimierz

szkoła

nr 99

257. Kazimierz

dom mieszkalny

nr 100

258. Kazimierz

ruina młyna

na płn. od wsi

259. Kierpień

Układ ruralistyczny

260. Kierpień

kościół parafialny p.w. Narodzenia
NMP
ogrodzenie kościoła parafialnego
z bramkami
cmentarz parafialny

242. Kazimierz

261. Kierpień
262. Kierpień
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263. Kierpień

karczma

nr 1

264. Kierpień

dom mieszkalny

nr 24

265. Kierpień

nr 82

266. Kierpień

dom mieszkalny (wycużny)
w zagrodzie
dom mieszkalny (wycużny)

267. Kierpień

dom mieszkalny

nr 84

268. Kierpień

dom mieszkalny

nr 86

269. Kierpień

Szkoła, ob. dom

nr 88

270. Leśnik

kapliczka

przy domu nr 3

271. Leśnik

dom mieszkalny

nr 16 a

272. Leśnik

Szkoła, ob. świetlica wiejska

nr 20

273. Mionów

układ ruralistyczny wsi

274. Mionów

kaplica

pośrodku wsi

275. Mionów

kapliczka dzwonnica

276. Mionów

dom mieszkalny w zagrodzie

przy drodze na Wierzch przy
posesji nr 52
nr 20

277. Mionów

dom mieszkalny w zagrodzie

nr 22

278. Mionów

280. Mochów

dom mieszkalny (wycużny)
nr 22
w zagrodzie
kościół parafialny pw. św. Trójcy
w zespole klasztornym o.o. Paulinów
klasztor oo. Paulinów
nr 83

281. Mochów

Cmentarz parafialny

przy kościele

282. Mochów

kapliczka

przy plebanii nr 84

283. Mochów

287. Mochów

kapliczka I na cmentarzu w zespole
klasztornym oo. Paulinów
kapliczka II na cmentarzu w zespole
klasztornym oo. Paulinów
kapliczka III na cmentarzu w zespole
klasztornym oo. Paulinów
Kapliczka IV na cmentarzu w zespole
klasztornym oo. Paulinów
kaplica dzwonnica
przy domu nr 26

288. Mochów

kapliczka

279. Mochów

284. Mochów
285. Mochów
286. Mochów
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289. Mochów

kapliczka

przy domu nr 72

290. Mochów

nr 13

292. Mochów

dom mieszkalno – gospodarcze
w zagrodzie
dom mieszkalny (wycużny)
w zagrodzie
stodoła w zagrodzie

293. Mochów

budynek gospodarczy w zagrodzie

nr 52

294. Mochów

budynek gospodarczy w zagrodzie

nr 53

295. Mochów

nr 60

296. Mochów

dom mieszkalno - gospodarczy
w zagrodzie
Szkoła z częścią mieszkalną

297. Mochów

most

w ciągu drogi krajowej nr 40

298. Racławice Śląskie

układ ruralistyczny

299. Racławice Śląskie
300. Racławice Śląskie

kościół parafialny p.w.
Wniebowzięcia NMP
ogrodzenie kościoła parafialnego

301. Racławice Śląskie

kaplica przy kościele parafialnym

302. Racławice Śląskie

kapliczka przydrożna

przy domu ul. Zwycięstwa nr 67

303. Racławice Śląskie

ul. Kościelna nr 1

304. Racławice Śląskie

Dom Sióstr Elżbietanek,
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Przedszkole

305. Racławice Śląskie

Dawna szkoła

ul. Kościelna nr 4

306. Racławice Śląskie

Młyn

ul. Głubczycka nr 12 a

307. Racławice Śląskie

dworzec kolejowy

ul. Kolejowa nr 9

308. Racławice Śląskie

budynek administracyjnowarsztatowy w zespole stacji
magazyn ekspedycji w zespole
dworca kolejowego
magazyn w zespole dworca
kolejowego
parowozownia w zespole dworca
kolejowego,
warsztat w zespole stacji kolejowej

ul. Kolejowa nr 9

wieża ciśnień w zespole dworca
kolejowego
wiadukt kolejowy I

ul. Kolejowa nr 9

291. Mochów

309. Racławice Śląskie
310. Racławice Śląskie
311. Racławice Śląskie
312. Racławice Śląskie
313. Racławice Śląskie
314. Racławice Śląskie
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315. Racławice Śląskie

wiadukt kolejowy II

ul. Kolejowa

316. Racławice Śląskie

wiadukt kolejowy tzw. tunel echo

ul. Ogrodowa

317. Racławice Śląskie

wiadukt kolejowy tzw. „Wysoki”

ul. Zwycięstwa/Prudnicka

318. Racławice Śląskie

most kolejowy

nad rzeką Osobłogą

319. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Prudnicka nr 15

320. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Prudnicka nr 18-20

321. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Prudnicka nr 22-24

322. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Prudnicka nr 26-28

323. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Prudnicka nr 32

324. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Prudnicka nr 34

325. Racławice Śląskie

dom

ul. Zwycięstwa nr 27

326. Racławice Śląskie

plebania

ul. Zwycięstwa nr 39

327. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Zwycięstwa nr 4

328. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Zwycięstwa nr 6

329. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Zwycięstwa nr 17

330. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Zwycięstwa nr 20

331. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Zwycięstwa nr 27

332. Racławice Śląskie

dom mieszkalny

ul. Zwycięstwa nr 45

333. Racławice Śląskie

dom

ul. Zwycięstwa nr 47

334. Racławice Śląskie

Szwedzki słup - kolumna szwedzka

w zach. części wsi

335. Rzepce

nr 39

336. Rzepce

kościół filialny pw. św. Jakuba
Starszego
cmentarz parafialny

337. Rzepce

kaplica cmentarna

338. Rzepce

kuźnia

przy domu nr 1

339. Rzepce

Szkoła, ob. dom mieszkalny

nr 19

340. Rzepce

karczma

nr 23 a
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341. Rzepce

dom mieszkalny

nr 29

342. Rzepce

nr 48

343. Rzepce

dom mieszkalny (wycużny)
w zagrodzie
obora w zespole folwarcznym

344. Rzepce

spichlerz w zespole folwarcznym

nr 53 a

345. Rzepce

stodoły w zespole folwarcznym

nr 53 a, b

346. Rzepce

nr 53 b

347. Rzepce

Budynek mieszkalny w zespole
folwarcznym
gorzelnia w zespole folwarcznym

348. Rzepce

młyn w zespole młyńskim

nr 53 g

349. Rzepce

dom mieszkalny w zespole młyńskim nr 53 g

350. Stare Kotkowice

kościół filialny pw. św. Barbary

ul. Sudecka nr 26

351. Stare Kotkowice

kapliczka

ul. Polna nr 1

352. Stare Kotkowice

kapliczka

ul. Sudecka nr 22

353. Stare Kotkowice

kapliczka

obok spichlerza folwarcznego
przy ul Sudeckiej nr 33

354. Stare Kotkowice

budynek gospodarczy, ob. kaplica,

przy domu ul. Sudecka nr 14

355. Stare Kotkowice

dom mieszkalny

ul. Sudecka nr 18

356. Stare Kotkowice

dom mieszkalny

ul. Sudecka nr 23

357. Stare Kotkowice

Szkoła, ob. przedszkole i świetlica

ul. Sudecka nr 27

358. Stare Kotkowice

dom mieszkalny

ul. Sudecka nr 30

359. Stare Kotkowice

dom mieszkalny

ul. Sudecka nr 32

360. Stare Kotkowice

spichlerz w zespole folwarcznym

ul. Sudecka nr 33

361. Stare Kotkowice

cmentarz parafialny

362. Szonów

układ ruralistyczny wsi

363. Szonów

kościół parafialny p.w. św. Jadwigi

364. Szonów

kapliczka

przy domu nr 148

365. Szonów

kapliczka

przy domu nr 50 a

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

nr 53 a

nr 53 e

Strona 161

366. Szonów

dom mieszkalny

nr 23

367. Szonów

dom mieszkalny

nr 48

368. Szonów

dom mieszkalny

nr 50

369. Szonów

dom mieszkalny

nr 115

370. Szonów

nr 141

371. Szonów

Klasztor i Przytułek Św. Józefa, ob.
Wiejski Ośrodek Zdrowia
dom mieszkalny

372. Tomice

kapliczka dzwonnica

przy domu nr 12

373. Tomice

dom mieszkalny

nr 9

374. Tomice

dom mieszkalny

nr 11

375. Tomice

dwór, ob. dom mieszkalny

nr 25,25a,26

376. Tomice

stajnia dworska

nr 26

377. Tomice

stodoła dworska

nr 25,25a,26

378. Tomice

dom podworski

nr 27

379. Twardawa

kościół parafialny p.w. św.Małgorzaty ul. Spółdzielcza nr 25

380. Twardawa

ul. Spółdzielcza nr 25

381. Twardawa

Grobowiec-Mauzoleum Rodziny
Latzel
kaplica cmentarna

382. Twardawa

kapliczka

przy domu ul. Kozielska nr 20

383. Twardawa

kapliczka przydrożna

384. Twardawa

dwór

ul. Kozielska pomiędzy domami
nr1 i nr3
ul. Spółdzielcza nr 16

385. Twardawa

dworzec kolejowy

ul. Dworcowa

386. Twardawa

ul. Dworcowa

387. Twardawa

magazyn w zespole dworca
kolejowego
dom

388. Twardawa

dom

ul. Dworcowa nr 14a

389. Twardawa

dom mieszkalny w zespole dworca
kolejowego
budynek gospodarczy w zespole
dworca kolejowego
dom mieszkalny w zespole dworca
kolejowego

ul. Dworcowa nr 26–26 a

390. Twardawa
391. Twardawa
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392. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Kozielska nr 1

393. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Kozielska nr 5

394. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Kozielska nr 17

395. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 2

396. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 2 a

397. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 10

398. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 10 a

399. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 14

400. Twardawa

obory w zespole folwarcznym

ul. Spółdzielcza nr 16 a

401. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza 16 b

402. Twardawa

oficyna, ob. dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 16 a

403. Twardawa

dom mieszkalny

ul. Spółdzielcza nr 16 e

404. Wierzch

układ ruralistyczny wsi

405. Wierzch

nr 1

406. Wierzch

kościół parafialny pw. św.
Wawrzyńca
ogrodzenie kościoła

407. Wierzch

kaplica cmentarna

nr 1

408. Wierzch

Kapliczka

przy domu nr 14

409. Wierzch

kapliczka

przy domu nr 75

410. Wierzch

szkoła

nr 2

411. Wierzch

plebania

nr 3

412. Wierzch

stodoła w zespole plebańskim

nr 3

413. Wierzch

dom mieszkalny

nr 4

414. Wierzch

Gospoda, ob. dom mieszkalny

nr 9

415. Wierzch

dom mieszkalny tzw. Willa Anna

nr 15

416. Wierzch

dom mieszkalny, ob. bud.
gospodarczy w zagrodzie
kościół parafialny pw. św. Michała
Archanioła

nr 68 a

417. Wróblin
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418. Wróblin

kapliczka św. Jana Nepomucena

przy domu nr 72

419. Wróblin

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 29

420. Wróblin

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 31

421. Wróblin

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 33

422. Wróblin

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 34

423. Wróblin

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 35 a

424. Wróblin

dom mieszkalno-gospodarczy

nr 63

425. Wróblin

gospoda, ob. bar

nr 76

426. Wróblin

zespół budowlany

nr 3-5-7-9-11-13-15-17

427. Zawada

kościół parafialny pw. św. Anny

nr 2

428. Zawada

kapliczka dzwonnica

przy domu nr 9

429. Zawada

zespół folwarczny

nr 1

430. Zawada

spichlerz w zespole folwarcznym

nr 1

431. Zawada

dom mieszkalny

nr 7

432. Zawada

dom mieszkalny

nr 8

433. Zwiastowice

kaplica pw. NMP

pośrodku wsi, przy domu nr 16

434. Zwiastowice

dom mieszkalny w zagrodzie

nr 1

435. Zwiastowice

nr 2

436. Zwiastowice

dom mieszkalny w zespole dawnej
fabryki Marxa
szkoła, ob. świetlica

437. Zwiastowice

dom mieszkalny

nr 12

438. Zwiastowice

dom mieszkalny (wycużny)

nr 12 b

439. Zwiastowice
(Mikulsko)

Folwark

nr 49; 50; 51
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Tabela nr 5
ŁĄCZNY
WYKAZ
STANOWISK
ARCHEOLOGICZNYCH
REJESTROWYCH
I EWIDENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY GŁOGÓWEK.
l.p

Miejscowość

Obszar Nr

AZP stanow
iska w
miejsc.

Funkcja

Kultura

Chronologia

1. Błażejowice
Dolne

9536

1

cmentarzysko

2. Błażejowice
Dolne

9536

2

ślad
osadnictwa

?

neolit

3. Błażejowice
Dolne
4. Błażejowice
Dolne

9536
9536

3

ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
osada
osada

?

neolit

?

neolit

?
łużycka

pradzieje
epoka
brązu

?

?

4

5. Błażejowice
Dolne

9536

5

cmentarzysko

6. Błażejowice
Dolne
7. Błażejowice
Dolne

9536
9536

6

osada

7

ślad osadn.

ceramiki
wstęg.
kłutej

ślad osadn.

przeworska

8. Błażejowice
Dolne

9536

8

9. Błażejowice
Dolne

9536

9

osada
osada
osada
osada

?
przeworsk
a

ślad osadn.
10. Błażejowice
Dolne

9536

10

ślad osadn.
osada

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

?

późne
średniow.
neolit
okr.
rzymski
XIII-XIVw.
późne
średniow.
neolit
okr.
rzymski
późne
średniow.
ep.
kamienia
późne średn.

Nr
rej.
zab

lokalizacja

archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
płd. część
wsi
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji,
w obrębie
szosy
MochówLeśnik
archiwalne
archiwalne,
brak
dokł.lokaliza
cji, w płd.
wsch. części
wsi
archiwalne,
brak
dokł.lokaliza
cji, na zach.
od folwarku
archiwalne
dz. nr 549/2

dz.nr 311/1;
311/2; 312;
316,

dz. nr 547;
560

dz. nr 63; 64
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11. Błażejowice
Dolne
12. Błażejowice
Dolne
13. Błażejowice
Dolne
14. Błażejowice
Dolne

9536
9536
9536
9536

11

osada

12

ślad osadn.

13

ślad osadn

14

ślad osadn
osada

15. Błażejowice
Dolne

9536

15

osada

16. Błażejowice
Dolne
17. Błażejowice
Dolne

9536
9536

16

osada
osada
osada
punkt osadn.

18. Błażejowice
Dolne

9536

18

17

punkt osadn.

KPL

9536
9536
9637

19

22. Biedrzychowice

punkt osadn.

1

ślad osadn.

9637
9637
9637
9637
9637

2

punkt osadn.
ślad osadn.

3

punkt osadn.

4

ślad osadn.

27. Biedrzychowice

9637

7

28. Biedrzychowice

9637

8

ślad osadn.

29. Biedrzychowice

96-37

9

ślad osadn.

24. Biedrzychowice
25. Biedrzychowice
26. Biedrzychowice

5
6
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pradzieje
późne
średniow.
neolit

dz. nr 94

dz. nr 1

A771/
87

łużycka
późne
średniow.

przeworsk
a

dz. nr 521
dz. nr 619

A102
7/96

km.4, dz. nr
378 ;
379;381;382;
km.1
Mochów101;
102/1; 102/3;
103; 104

p. okres
rzymski
późne
średniow.
dz. nr
518,k.m. 5

20

23. Biedrzychowice

dz. nr 502;
503
dz. nr 46

neolit
pradzieje

punkt osadn.
19. Błażejowice
Dolne
20. Błażejowice
Dolne
21. Biedrzychowice

późne
średniow.
późne
średniow.
neolit

średn.

wczesne
średn.

punkt osadn. jordanowsk
a
punkt osadn. łużycka
ślad osadn.
cmentarzysko przeworska

XIV-XV w.
pradzieje
neolit
neolit

dz. nr
655/186

XII w.

archiwalne

neolit

archiwalne

neolit

archiwalne

neolit
epoka
brązu
okr. wpł.
rzymskich

archiwalne

neolit

archiwalne

średniow.

archiwalne

archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji,
wzniesienie
na zach. od
drogi
Biedrzychow
ice Wróblin
archiwalne
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30. Biedrzychowice

9637

10

ślad osadn.
ślad osadn. średniow.
zb.
w łużycka
muzeum w
Prudniku
osada
przeworska

31. Biedrzychowice

9637
9637
9637
9637

11

ślad osadn.

12

ślad osadn.

13

ślad osadn.

14

9637
9637

neolit
XIV w.
neolit,
epoka
brązu
okr. wpł.
rzymskich

dz. nr 245/4;
452; 453,

pradziejowa

neolit

archiwalne

neolit

archiwalne

IX-X w.

archiwalne

ślad osadn.

wcz.
średniow.
wstęgowa

neolit

15

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

16

ślad osadn.

9637
9637
9637

17

ślad osadn. wcz. średn.
ślad osadn. średniow.
ślad osadn. jordanowska
ślad osadn. średniow.

epoka
kamienia
VI-IX w.
XIV-XV w.
neolit
XIV-XV w.

archiwalne,
brak dokł.l
okalizacji, w
obrębie
koryta
Straduni
dz. nr 8;
193/7; 194/7
dz. nr 341/43

18

ślad osadn.

neolit

19

ślad osadn.

40. Biedrzychowice

9637

20

ślad osadn. średniow.
ślad osadn. przeworska

41. Biedrzychowice

9637

21

32. Biedrzychowice
33. Biedrzychowice
34. Biedrzychowice

35. Biedrzychowice
36. Biedrzychowice

37. Biedrzychowice
38. Biedrzychowice
39. Biedrzychowice

ceramiki
sznurowej

przeworska

punkt osadn.
punkt osadn.

łużycka

ślad osadn.

średniow.

dz. nr 11;
358/22
dz. nr 269/5

okr. wpł.
rzymskich
faza c-d
XIV-XV w.
okr. wpł.
rzymskich
faza c-d
neolit
ep. brązu,
okr. halszt.
XIV-XV
w.,
pradzieje

dz. nr 236/5;
242/5;243/5
dz. nr 9;
238/5; 269/5;
21; 364/20
dz. nr 5; 6; 7;
233/5; 234/5

42. Biedrzychowice

9637

22

punkt osadn. przeworska

okr. wpł.
rzymskich
faza c-d

dz. nr 341/43

43. Biedrzychowice

9637

23

punkt osadn. przeworska

okr. wpł.
rzymskich
faza c
XIV-XV w.,
pradzieje

dz. nr 341/43

XIV-XV w.

dz. nr 341/43

44. Biedrzychowice

9637

24
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ślad osadn.

średniow.

punkt osadn.

średniow.
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45. Biedrzychowice

25

ślad osadn.

9637
9637

26

ślad osadn.
punkt osadn.

48. Biedrzychowice

9637

28

ślad osadn. średniow.
punkt osadn. przeworska

49. Biedrzychowice

9637
9637
9637

29

punkt osadn.

30

ślad osadn.

31

punkt osadn.

średniow.

9637

32

punkt osadn.

łużycka

ślad osadn.

celtycka

ślad osadn.

przeworska

punkt osadn.

średniow.

46. Biedrzychowice
47. Biedrzychowice

50. Biedrzychowice
51. Biedrzychowice
52. Biedrzychowice

9637

27

średniow.
średniow.

punkt osadn.
punkt osadn. przeworska

średniow.

epoka
kamienia
XV w.
XIV-XV w.
neolit
okr. wpł.
rzymskich
XIV-XV w.
okr. wpł.
rzymskich
faza c-d
XIV-XV w.

dz. nr 341/43
dz. nr 42
A715/
88

dz. nr 341/43

A728/
86

dz. nr 341/43

neolit

dz. nr 341/43

XIV-XV w.

dz. nr
645/190;
489/190
dz. nr 308;
309; 310;
311; 314;
315; 316;
317; 318;
319; 321;
706/20;
707/20;
690/322;
466/312;
472/312;
473/312;
458/313;
324; 325;
326; 327;
328; 329;
678/330;
679/330;
91/17;
111/18;
112/18;
113/18;
114/18; 19;
199/21
dz. nr 24; 25;
197/21;
198/21;
199/21

ep. brązu, Aokr. halszt. 764/
87
okr.
lateński
okr. wpł.
rzymskich
XIV-XV w.
pradzieje

53. Biedrzychowice

9637

33

ślad osadn.
punkt osadn.

łużycka

punkt osadn. przeworska

54. Biedrzychowice
55. Biedrzychowice

9637
9637

34

punkt osadn.
punkt osadn.

średniow.
średniow.

35

ślad osadn.

przeworska
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dz. nr 341/43

neolit
Aep. brązu, 729/
okr. halszt. 86
okr. wpł.
rzymskich
faza c
XIV w.
XIV-XV w.
okr. wpł.
rzymskich

dz. nr 125/26
dz. nr
127/26;
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średniow.
średniow.

faza c-d
XIV-XV w.
XIV-XV w.

227/28; 27

56. Biedrzychowice

9637

36

ślad osadn.
ślad osadn.

57. Biedrzychowice

9637
9637
9637

37

ślad osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr
116/26;
117/26;
124/26
dz. nr 136/82

38

ślad osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr 109/81

39

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

9637
9637

40

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr 170/7;
171/7; 172/7;
173/7; 174/7
dz. nr 91/17

41

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

9637
9637
9637
9637
9637

42

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr 400;
404; 405;
494/401
dz. nr 108/5

43

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr 108/5

44

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr 165/57

45

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr 175/61

46

punkt osadn. przeworska

okr. wpł.
rzymskich
faza c-d

67. Biedrzychowice

9637

47

punkt osadn. przeworska

okr. wpł.
rzymskich
faza c-d

68. Biedrzychowice

9637
9637

48

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

dz. nr
314/51;
315/51;
319/51;
dz. nr
225/50;
226/50;
227/50;
320/50
dz. nr 110

49

punkt osadn.
punkt osadn.

średniow.

neolit
XIV-XV w.

70. Biedrzychowice

9637

50

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

71. Biedrzychowice

9637

51

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

72. Biedrzychowice

9637

52

punkt osadn.

średniow.

XIV-XV w.

58. Biedrzychowice
59. Biedrzychowice
60. Biedrzychowice
61. Biedrzychowice
62. Biedrzychowice
63. Biedrzychowice
64. Biedrzychowice
65. Biedrzychowice
66. Biedrzychowice

69. Biedrzychowice
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A730/
86

dz. nr
729/30;
731/30;
735/32;
737/32;
738/32;
739/34;
740/34;
742/34
dz. nr
345/60;
344/59
dz. nr 45; 46;
126/42
dz. nr 326/91
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73. Biedrzychowice
74. Biedrzychowice
75. Biedrzychowice

76. Biedrzychowice

9637
9637
9637

53
54
55

ślad osadn.
ślad osadn.
punkt osadn.

średniow.
średniow.

ślad osadn.
punkt osadn. przeworska
ślad osadn.

średniow.
amfor
kulistych

neolit
XIV-XV w.
XIV-XV w.
neolit
okr. wpł.
rzymskich
XIV-XV
w.,
pradzieje
neolit

dz. nr 82

A717/
86

9637
9637

56

osada

57

ślad osadn.

pradzieje

9837
9636
9636

1

punkt osadn.
punkt osadn.
cmentarzysko

-

2

ślad
osadnictwa

pradzieje
średniow.
okres
halszt.
neolit

81. Dzierżysławice

9636

3

ślad
osadnictwa

średniow.

-

82. Dzierżysławice

9636

4

ślad
osadnictwa

fragment
naczynia

-

83. Dzierżysławice

9636

5

punkt osadn.

późne
średniow.

-

84. Dzierżysławice

9636

6

punkt osadn.
punkt osadn.

85. Dzierżysławice

9636

7

punkt osadn.
osada

pradzieje
XIV-XV
w.
neolit
IX-X w.

86. Dzierżysławice

9636

8

punkt osadn.

77. Biedrzychowice
78. Ciesznów
79. Dzierżysławice
80. Dzierżysławice

1

osada
87. Dzierżysławice

9636

9

osada

88. Dzierżysławice

9636

10

osada
osada
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łużycka

kultura
pucharów
lejkowatych
(KPL)

łużycka

neolit

archiwalne
archiwalne,
w korycie
Straduni
dz. nr 140

-

A103
1/96

III-IV okres
epoki brązu
XIII-XIVw.

KPL
celtycka

neolit
okres
lateński

dz. nr 99/33;
339/32
dz. nr 299/3;
300/3; 301/3

A103
0/96

dz. nr 142
k.m. 6
archiwalne,b
rak
lokalizacji,
archiwalne,b
rak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr
407/59,
408/59 k.m.
2
dz. nr 460/1
k.m. 2
dz. nr 76;
101; 102;
375/70;
376/70;
377/75;
378/74; k.m.
5
k.m. 9, dz. nr
90; 221/91;
242/92;
237/93;
222/91;241/9
2
archiwalne,b
ark
lokalizacji
dz. nr
102;103;
104;105;106
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89. Dzierżysławice

9636

11

punkt
osadn.
cmentarzysko

90. Dzierżysławice

9636

12

91. Dzierżysławice

9636

13

92. Dzierżysławice

9636

14

93. Dzierżysławice

94. Dzierżysławice

95. Dzierżysławice

96. Dzierżysławice

97. Głogówek

98. Głogówek

9636

9636

9636

9736

15

16

17

18

9636

1

9636

2

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
cmentarzysko

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

osada
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
ślad osadn.
punkt osadn.
punkt osadn.
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punkt
osadn.

KPL
łużycka

łużycka

neolit
V okres
epoki brązu
późne
średniow.
?

A103
4/97

dz. nr 109;
110; 203/1
k.m. 5 i 9

dz. nr
204/16; 12

XIV-XV w.
łużycka

okres halszt. A102
9/96
okres rzym.
X-XI w.
XIV-XV w.

krąg kultur
naddunajskich

łużycka

neolit

A102
okres halszt. 8/96

dz. nr
206/24;
207/25; 22;
23
dz. nr
824/17;
690/14;
858/15;
859/16
dz. nr 19; 24
k.m. 6

późne średn.
KPL

neolit

łużycka

A102
5/96

V okres
epoki
brązu,
okres
halszt.
X-XI w.
XIV-XV w.
neolit
A102
przeworska okres rzym. 6/96
przeworska

faza D
pradzieje
neolit

dz. nr
353/100;
k.m. 6

dz. nr 22;
376; 377;
378; 508
k.m. 2
tzw. pole
„Ligockie”

VIIIw. IXw.,
1 poł. X w.
XI – XII w.
ceramiki
wstęg. rytej
łużycka

neolit

stare miasto

epoka brązu
średniow.

archiwalne,
ul.Głubczycka
100 m na
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wsch. od
trafostacji

99. Głogówek

100. Głogówek

9636

4

punkt
osadn.
punkt
osadn.
cmentarzysko

101. Głogówek

9636

5

ślad osadn.

102. Głogówek

9636
9636

6

cmentarzysko

7

punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

103. Głogówek

9636

3

XIII w.

brak
lokalizacji

okres halszt.

neolit

archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji
archiwalne

neolit

archiwalne

łużycka
łużycka

neolit

ceramiki
sznurowej
łużycka

średniow.

104. Głogówek

9636

8

105. Głogówek

9636

9

punkt
osadn.

106. Głogówek

9636

10

ślad osadn.

107. Głogówek

9636

11

ślad osadn.

neolit

108. Głogówek

9636

12

ślad osadn.

neolit

109. Głogówek

9636

13

punkt
osadn.
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neolit

pradzieje

XIII–XIV w.

archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na stoku
Młynówki
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji, d.
wieś Oracze
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji, d.
wieś Oracze
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji, d.
wieś Oracze
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na gruntach
dawnej wsi
Oracze, ul.
Głubczycka
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
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110. Głogówek

9636

14

ślad osadn.

111. Głogówek

9636

15

punkt
osadn.
cmentarzysko

112. Głogówek

9636

16

osada
cmentarzysko
cmentarzysko
szkieletowe

113. Głogówek
114. Głogówek
115. Głogówek

116. Głogówek

117. Głogówek

9636
9636
9636
9636
9636

17

punkt
osadn.
osada

18
19

ceramiki
neolit
sznurowej
łużycka
okres halszt.
XV w.

KPL

20

21

9636

22

119. Głogówek

9636

23

120. Głogówek

9636

24

osada

121. Głogówek

9636
9636

25

punkt
osadn.
punkt
osadn.

wcz.średn.

26
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archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na płd od
szosy do
Rozkochowa
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
ok. 30 m na
zach od
kościoła św.
Mikołaja
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji, w
okolicy
wodociągow
ej wieży
ciśnień
dz. nr 1106,
k.m. 11
dz. nr 1113,
k.m. 11
dz. nr 1094,
k.m. 10

XIV w.
pradzieje

dz. nr 1075,
k.m. 10

XIV-XV w.
pradzieje

dz. nr 1152,
k.m. 13

XIV-XV w.

osada
cmentarzysko

neolit
XIV-XV w.

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

118. Głogówek

122. Głogówek

średniow.

neolit

łużycka

A105/
68
okres halszt. A104/
68
XI-XII w.

lokalizacja
wg mapy
archiwalnej
lokalizacja
wg mapy
archiwalnej

późne średn.

dz. nr 951;
952, k.m. 8
dz. nr 737/1;
737/2, k.m. 7

późne średn.

brak dokładnej
lokalizacji, w
pobliżu młyna
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123. Głogówek
124. Głogówek
125. Głogówek
126. Głogówek
127. Głogówek
128. Głogówek

129. Głogówek

130. Głogówek

131. Głogówek

132. Głogówek

133. Głogówek
134. Głogówek

9636
9636
9636
9636
9636

27

9636

32

9636
9636
9636
9636
9636
9636

28
29
30
31

33

34

35

36

37
38

135. Głogówek

9636

39

136. Głogówek

9636

40
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punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

XIV-XV w.

dz. nr 453;
454, k.m. 4
dz. nr 475;
k.m. 4
dz. nr 1; 89/1
k.m. 1
dz. nr 140

późne średn.
późne średn.
średniow.

XIV-XV w.

średniow.

XIV-XV w.
paleolit

ceramiki
wstg.
kłutej

neolit

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

późne średn.

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

neolit

A100
1/95

pradzieje

dz. nr
1173/1;
1174; 1175,
dz. nr 337;
338/1, k.m. 4

dz. nr 263,
k.m. 4

późne średn.
okres rzym.

dz. nr 1064,
k.m. 9

XIV-XV w.
pradzieje

dz. nr 1070,
k.m. 9

późne średn.
neolit

dz. nr 241,
k.m. 7

późne średn.
neolit

łużycka

?

A101
8/96

dz. nr 200,
k.m. 6
dz. nr 200,
k.m. 6

przeworska późny okres

rzymski
neolit

łużycka
łużycka
celtycka

A101
okr. halszt. 6/96
neolit
A101
okr. halszt. 7/96

dz. nr 200,
k.m. 6
dz. nr 200,
k.m. 6

późny okres
lateński,
pradzieje
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137. Głogówek

9636

41

138. Głogówek

9636

42

139. Głogówek

9636

43

140. Głogówek

141. Głogówek

9636

9636

45

9636

46

143. Głogówek

9636

47

145. Głogówek

146. Głogówek

147. Głogówek

9636
9636

9636

9636

punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

44

142. Głogówek

144. Głogówek

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada

48

49

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
cmentarzysko
osada
osada
osada

50

51

punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
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KPL

neolit

A101
9/96

dz. nr 200,
k.m. 6

A102
IX-X w. 0/96
III-IV okres Aepoki brązu 999/
późne średn. 95

dz. nr 95/2,
k.m. 3

łużycka

?
X-XI w.,
pradzieje
pradzieje

łużycka

neolit

dz. nr 105,
k.m. 3
dz. nr 114;
115; 116;
k.m. 3

C
późne średn.
pradzieje
XIV-XV w.
nowocere
kwiańska?
KPL

III okres
Aepoki brązu 100
0/95
neolit

łużycka

?
neolit

łużycka
przeworska

KPL
przeworska

KPL

A103/
okr. halszt. 68
okr.rzymski
neolit
A101
późny
4/96
okres
wpł.rzym.
XIV-XV w.

dz. nr 90;
136,
k.m. 3

neolit

dz. nr 277;
279,
k.m. 2

łużycka
późne
średn.
neolit
łużycka

dz. nr 141;
144; 145;
166,
k.m. 4
dz. nr 107/1;
107/2,
k.m. 3
dz. nr 136,
k.m. 4

A101
5/96

A103
III-IV okres 2/96
epoki brązu
IX-X w.

dz. nr 275;
276,
k.m. 2

dz. nr 736/2;
841;842;845;
848;849;850;
851;852
k.m. 5,

późne
średn.
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148. Głogówek

149. Głogówek

9636
9636

52

osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

53

łużycka

łużycka

V okres
epoki brązu
późne
średn.
neolit

XIV w.

9636

54

151. Głogówek

9636

55

punkt
osadn.

152. Głogówek

9636

56

ślad osadn.

neolit

153. Głogówek

9636
9636

57

ślad osadn.

I-II w.

58

osada

neolit

155. Głogówek

9636

59

ślad osadn.

neolit

156. Głogówek

9636

60

punkt
osadn.

157. Góreczno

9736

1

158. Góreczno

159. Kazimierz

9736
9737

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

2

1

osada
160. Kazimierz

9737

2

161. Kazimierz

9737

3

osada
cmentarzysko
osada
osada
ślad osadn.
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dz. nr 150,
k.m. 2

?

150. Głogówek

154. Głogówek

dz. nr 836;
837;838;839;
k.m. 5

późne
średn.
późne
średn.

pradzieje
neolit

dz. nr 323;
324
k.m. 4
dz. nr 332/1;
334
k.m. 4
archiwalne,
brak
dokł.lokaliza
cji, w dawnej
wsi Oracze
archiwalne
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
przy ul.
Młyńskiej
archiwalne,
brak
dokł.lokaliza
cji, w dawnej
wsi Oracze
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 113:
114/1 k.m. 1

XIV-XV w.
neolit

dz. nr 144
k.m. 1

XIV-XV w.
łużycka

epoka brązu,
halsztat
XII –XIII w.

archiwalne,
brak
lokalizacji

neolit
halsztat
XIII–XIV w.
przeworska
III - IV

archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak lokaliz

wczesne
średniow.
KPL
łużycka

okr. wpł. rzym.
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162. Kazimierz

9737

4

163. Kazimierz

9737

5

164. Kazimierz

9737

6

ślad osadn.

neolit

165. Kazimierz

9737

7

osada
osada

neolit

9737

8

9737

9

168. Kazimierz

9737

10

ślad osadn.
ślad osadn.

169. Kazimierz

9737

11

ślad osadn.

170. Kazimierz

9737

12

cmentarzysko

171. Kazimierz

9737

13

172. Kazimierz

9737

14

cmentarzysko
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

173. Kazimierz

9737

15

166. Kazimierz

167. Kazimierz

osada
cmentarzysko
ciałopalne

neolit
łużycka

cmentarzysko przedłużycka
ciałopalne

osada
osada
osada
ślad osadn.

łużycka

łużycka
ceramiki
sznurkowej

ślad osadn.
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punkt
osadn.

II okres
epoki brązu

neolit
halsztat
XIII w.
neolit
okr. wpł.
rzymskich
neolit
średniowiecz

ceramiki
sznurowej

neolit
neolit

łużycka

ceramiki
sznurowej

średniowiecz
okr. wpł.
rzymskich
neolit

archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na płd.wsch.
od wsi
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na płd. od
drogi do
Wróblina
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na płd.zach.
od wsi
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji
brak
dokładnej
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji,
w płn. wsch,
części wsi
brak
dokładnej
lokalizacji,
w płn. części
wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
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174. Kazimierz

9737

16

cmentarzysko
ciałopalne

175. Kazimierz

9737

17

cmentarzysko
ciałopalne

176. Kazimierz

9737

18

obozowisko

177. Kazimierz

9737

19

ślad osadn.

178. Kazimierz

9737

20

ślad osadn.

179. Kazimierz

9737

21

ślad osadn.

neolit

180. Kazimierz

9737

22

punkt
osadn.

neolit ?

181. Kazimierz

9737

23

ślad osadn.

neolit

182. Kazimierz

9737

24

punkt
osadn.

neolit

183. Kazimierz

9737

25

ślad osadn.

wczesne
średniow.

184. Kazimierz

9737

26

ślad osadn.

okr. wpł.
rzymskich

185. Kazimierz

9737

27

punkt
osadn.

neolit

186. Kazimierz

9737

28

osada
ślad osadn.

187. Kazimierz

9737

29

188. Kazimierz

9737

30

189. Kazimierz

9737

31
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II okres
epoki brązu
łużycka
paleolit

neolit
łużycka

III okres
epoki brązu

łużycka
pradzieje

A443/
77

ślad osadn.

neolit,
średniow.

A365
/73

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

neolit
wczesne
średniow.
neolit
okr. wpł.
rzymskich
średniowiecz

archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
dokalizacji
na płd. od
wsi
archiwalne
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
na płd. od
wsi
dz. nr 100
dz. nr 81; 84
w płd.zach.
części wsi

A442/
77

w płn.zach.
części wsi
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190. Kazimierz

191. Kazimierz

9737

33

punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

192. Kazimierz

9737

34

osada

neolit

193. Kazimierz

9737

35

osada

neolit

194. Kazimierz

9737

36

osada

łużycka

195. Kazimierz

9737

37

osada
ślad osadn.

KPL

196. Kazimierz

9737
9737

38

ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.

197. Kazimierz

9737

32

39

neolit
wczesne
średniow.
pradzieje

neolit
średniow.
neolit
średniow.
neolit
średniow.
neolit
póź. okr.
wpływów
rzymskich
nieokreśl.
neolit
średniow.

na płd.-wsch.
od wsi
A358/
73
A440/
77
A464/
78
A439/
77
A232/
70
A438/
77

dz. nr 668
na płd.-wsch.
od wsi
na płd. od
wsi
dz. nr 523/1;
530/1
na wsch. od
wsi
na wsch. od
wsi
na płn.wsch.
od wsi

198. Kazimierz

9737

40

ślad osadn.
osada
osada

199. Kazimierz

9737
9737
9737
9737
9737
9737
9737

41

ślad osadn.

późne średn.

42

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 273/1;
274/2
dz. nr 276

43

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 283/1

44

ślad osadn.

późne średn.

45

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 281/1;
281/2
dz. nr 322

46

ślad osadn.

pradzieje

dz. nr 323/3

47

osada
ślad osadn.

neolit
późne średn.

dz. nr 285/2;
285/3

9737
9737
9737
9737
9737

48

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 317/1

49

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 285/3

50

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 312

51

ślad osadn.

późne średn.

dz. nr 315

52

ślad osadn.

pradzieje

dz. nr 312

200. Kazimierz
201. Kazimierz
202. Kazimierz
203. Kazimierz
204. Kazimierz
205. Kazimierz
206. Kazimierz
207. Kazimierz
208. Kazimierz
209. Kazimierz
210. Kazimierz
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KPL

A463/
78

na płn.wsch.
od wsi
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211. Kazimierz
212. Kazimierz
213. Kazimierz
214. Kazimierz
215. Kazimierz
216. Kazimierz
217. Kazimierz
218. Kazimierz
219. Kazimierz
220. Kazimierz
221. Kazimierz

222. Kazimierz

9737
9737

53

9737
9737
9737
9737
9737
9737

55

ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

56
57

9737
9737
9737

9737

54

neolit
późne średn.
neolit
pradzieje
późne średn.

dz. nr 308/1

ślad osadn.

pradzieje

dz. nr 366/2

pradzieje
późne średn.
neolit
pradzieje
neolit

60

ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
osada
osada
osada

61

ślad osadn.
ślad osadn.

okr. wpł.
rzymskich
pradzieje
pradzieje

62

ślad osadn.

wcz. średn.

63

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada

58
59

64

KPL

przeworska

łużycka

KPL
łużycka

9536

1

225. Kierpień

9536

2

ślad osadn.

226. Leśnik

9536

1

osada
ślad osadn.

?
celtycka

osada

przeworska

65

neolit

dz. nr 523/1
dz. nr 546/1
A744/
87

dz. nr 546/1
dz. nr 546/1
dz. nr 530/1

A462/
78

XIV-XV w.
pradzieje
neolit
A950/
V okres
epoki brązu 93

dz. nr 101;
102/2; 103/1;
103/2; 103/4;
103/5;
dz. nr 96/1;
96/2; 97; 98

późn. średn.
pradzieje
IX-X w.
XIV-XV w.
neolit
neolit
neolit
okr.
lateński
IV w.

227. Leśnik

9536

2

ślad osadn. przedłużycka

II okres
epoki brązu

228. Leśnik

9536

3

ślad osadn.

neolit
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dz. nr 364

łużycka

224. Kierpień

9737

dz. nr 306;
307

łużycka

punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada
ślad osadn.

223. Kazimierz

dz. nr 311

?

dz. nr 118/2;
119
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji,
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji w
zach. części
wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
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229. Mionów

9536

1

cmentarzysko
nieokreślona
osada

230. Mionów

9536

2

osada
osada
nieokreślona
osada

ceramiki
wstęg.
kłutej
?
łużycka

neolit

?

neolit
ep. brązu,
halsztat
II-V w. n.e.
XI-XIII w.
Aneolit
46/65
okr. wpł.
rzymskich
XI-XIV w.
?

?

neolit

?

?

przeworska

?
przeworska

231. Mionów

9536

3

osada
skarb
monet
ślad osadn.

232. Mionów

9536

4

cmentarzysko

233. Mionów

9536

5

ślad osadn.

234. Mionów

9536

6

ślad osadn.

235. Mionów

9536

7

ślad osadn.

236. Mionów

9536

8

ślad osadn.

?

neolit

237. Mionów

9536

9

osada

?

neolit

238. Mionów

9536

10

nieokreślona

239. Mionów

9536

11

nieokreślona

?

240. Mionów

9536

12

nieokreślona
nieokreślona

?
?

241. Mionów

9536

13
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A45/65

neolit
przeworska

II-III w.

neolit

późn.
średn.

ślad osadn.

?

osada
osada

przeworska

epoka
kamienia
żużel
neolit
epoka
Akamienia
44/6
5
III-V w.
XIV-XV w.

lokalizacji,
we wsch.
części wsi
dz. nr 57/2

dz. nr 57/1

archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji,
na płn.wsch.
od wsi
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
dz. nr 52; 53
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242. Mionów

9536

14

osada

ceramiki
wstęg.kłut
ej

neolit

osada
osada
osada

lendzielska

neolit
neolit
ep. brązu,
halsztat
XIV-XV w.
neolit
ep. brązu,
halsztat
XIV-XV w.
neolit
A774/
późn.
87
średn.
ep.kamieni
a
neolit
XV-XVI w.
neolit

KPL
łużycka

243. Mionów

9536

15

osada
nieokreślona
nieokreślona

244. Mionów

9536

16

osada
osada
osada

?

245. Mionów

9536
9536
9536

17

ślad osadn.

?

18

ślad osadn.
osada
osada

?

246. Mionów
247. Mionów

19

?
łużycka

ceramiki
wstęg.
rytej

osada
248. Mionów

9536

20

ślad osadn.

?

osada

łużycka

osada
249. Mionów

250. Mionów

9536

9536

21

22

osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

251. Mionów

9536

23

punkt
osadn.

252. Mionów

9536

24

ślad osadn.
ślad osadn.
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XIII-XIV
w.
ep.kamieni
a
ep. brązu,
halsztat
późn.
średn.
okr.rzymski
średniow.

A412/
75

dz. nr 96; 98;
106/5; 157;
161

dz. nr 295;
297/2; 298;
305
dz. nr 181;
186
dz. nr 190
dz. nr 307;
310, k.m. 1
dz. nr 69; 71

dz. nr 67

dz. nr 285

pradzieje
neolit
okres
lateński
łużycka

pradzieje

neolit
łużycka

archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwaln. na
płd.zach od
wsi
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwaln. na
płd.zach od
wsi
dz. nr 326;
327
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
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253. Mochów

254. Mochów

9636

9636

1

9636

3

256. Mochów

9636

4

9636

KPL

neolit

łużycka

ep. brązu,
halsztat
wcz. średn.

punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

2

255. Mochów

257. Mochów

punkt
osadn.
cmentarzysko

cmentarzysko

łużycka

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

pucharów
dzwonowat

5

późn.
średn.
ep.kamieni Aa
103
III-IV okres 3/97
epoki brązu
neolit

pradzieje

KPL

neolit

łużycka

V okres
epoki
brązu
wcz. średn.

celtycka

A102
późn. okres 3/96
rzymski
wcz. średn.

259. Mochów

9636

7

260. Mochów

9636

8

ślad osadn.

261. Mochów

9636

9

ślad osadn.

neolit

262. Mochów

9636

10

ślad osadn.

neolit

263. Mochów

9636

11

ślad osadn.

neolit

264. Mochów

9636

12

punkt
osadn.

9636

6
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dz. nr 192;
194; 197

dz. nr 637;
639; 640;
641; 642;
643; 644
archiwalne

dz. nr 512,
k.m. 3

późne średn.

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

258. Mochów

A102
4/96

przeworska

okr.lateński

dz. nr 529;
530, k.m. 3

dz. nr 235;
241; 242,
k.m. 3

późne
średn.
celtycka

okr.lateński

celtycka

okr.lateński

?

?

archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji, w
zach. cz. wsi
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
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265. Mochów

9636

13

ślad osadn.

?

neolit

266. Mochów

9636

14

ślad osadn.

?

późne
średn.

267. Mochów

9636
9636

15

ślad osadn.

16

punkt
osadn.

średniowiecz

269. Mochów

9636

17

cmentarzysko

późn. okres
rzymski

270. Mochów

9636

18

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada

łużycka

268. Mochów

271. Mochów

272. Mochów

273. Mochów

9636

9636

9636

19

20

21

okr.halszt.

wcz. średn.
KPL

KPL

późne
średn.
neolit

przeworska

faza C3D

KPL

neolit

łużycka

?

przeworska

faza D
XV-XVI
w.
neolit

22

275. Mochów

9636

23

osada

lendzielska

276. Mochów

9636

24

łużycka

277. Mochów

9636

25

osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

279. Mochów

26

ślad osadn.

27

osada
punkt
osadn.
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dz. nr 655;
k.m. 5

A102
2/96

dz. nr 506;
509 k.m. 2

IX-X w.

9636

9636
9636

neolit

łużycka

274. Mochów

278. Mochów

archiwalne
brak
lokalizacji
archiwalne
brak
lokalizacji
brak
lokalizacji
archiwalne
brak
lokalizacji
archiwalne
brak
lokalizacji
dz. nr 202;
207, k.m. 1

KPL

dz. nr 462;
463; 464;
465; 466,
k.m. 2
dz. nr 24; 25,
A832/
89

?
wcz. średn.
pradzieje
neolit

dz. nr 521,
k.m. 3
dz. nr 656;
657, k.m. 5

późne
średn.
pradzieje
neolit
łużycka

epoka
brązu
późne
średn.

dz. nr 413,
k.m. 2

A102
1/96

dz. nr 685,
k.m. 5
dz. nr 112;
113,
k.m. 1

Strona 184

280. Mochów

9636

28

9637

1

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

284. Nowe Kotkowice 9637

2

ślad osadn.

?

285. Nowe Kotkowice 9637

3

ślad osadn.
ślad osadn.

łużycka

286. Nowe Kotkowice 9637

4

nieokreślona

287. Racławice Śl.

1

cmentarzysko
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

281. Mochów

9636

29

282. Mochów

9636

30

283. Nowe
Kotkowice

288. Racławice Śl.

9735

9735

3

9735

4

290. Racławice Śl.

9735

5

ślad osadn.

291. Racławice Śl.

9735

7

punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

9735

9
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neolit

łużycka

łużycka

późne
średn.
?
późn.
średn.
neolit

?

okres
rzymski
neolit
neolit

przeworska

neolit
ep.brązu,
okr.
halszt.
ep.
kamienia

łużycka
KPL

ep.brązu
neolit

dz. nr 258;
259; 264,
k.m. 1

dz. nr 273,
k.m. 1
dz. nr 473;
475; 476
k.m. 2
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
dokł.lokaliza
cji, w zach.
cz. wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 1144,
1145

XIV-XVw.
przeworska

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

289. Racławice Śl.

292. Racławice Śl.

KPL

późn.
Arzym.
952/
wcz. średn. 93
XIV-XVw.
neolit

neolit

?

późne
średn.
neolit

dz. nr 448;
449;
450;
451;
452;
453; 454
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwalnej
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwalnej
dz. nr 628;
629
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwalnej

Strona 185

293. Racławice Śl.

9735

10

ślad osadn.

294. Racławice Śl.

9735

12

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

295. Racławice Śl.

9735

13

296. Racławice Śl.

9735

14

297. Racławice Śl.

9735

15

298. Racławice Śl.

299. Racławice Śl.

9735

9735

16

17

300. Racławice Śl.

9735

18

301. Racławice Śl.

9735
9735
9735
9735

19

9735
9735

23

302. Racławice Śl.
303. Racławice Śl.
304. Racławice Śl.
305. Racławice Śl.
306. Racławice Śl.

307. Racławice Śl.

9735

osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

20

„szwedzki
słup”
ślad osadn.

21

ślad osadn.

22

ślad osadn.
osada
punkt osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
osada

24

25
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ślad osadn.
ślad osadn.

?

neolit

archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 408,
k.m. 7

neolit
celtycka

okr.lateński

przeworska

okr.rzym.
XIV-XV
w.
neolit

przeworska

KPL

A946/
92

póżn.
rzym.
neolit
AXIV-XVw. 944/
pradzieje 92
pradzieje

dz. nr 383,
k.m. 7
dz. nr 411/1,
k.m. 6
dz. nr 418,
k.m. 6

XIV-XVw.
neolit

dz. nr 381;
382,
k.m. 6

pradzieje

KPL
przeworska

późn.
średn.
neolit
faza D,
pradzieje
neolit
1633 r.

łużycka

KPL
łużycka

KPL
łużycka

A109
0/98

dz. nr 475;
476; 488;
489
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 1274
dz. nr 60/1

neolit

dz. nr 1249

neolit
ep.brązu
XIV-XVw.
neolit
średniow.
neolit
V okres ep.
brązu, okr.
halszt.
XIV-XVw.
XIV-XVw.

dz. nr 1127;
1128;1129;1
130
dz. nr 1151
dz. nr 1135;
1140; 1141;
1142
dz. nr 71
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308. Rzepcze

9536

1

obozowisko
osada
ślad osadn.

?
?

osada

łużycka

309. Rzepcze

9536

2

osada

łużycka

310. Rzepcze

9536

3

ślad osadn.
osada

?

311. Rzepcze

9536

4

osada

312. Rzepcze

9536

5

ślad osadn.

313. Rzepcze

9536

6

ślad osadn.

314. Rzepcze

9536

7

epi-paleolit
neolit
V okres
epoki
brązu,
okr.halszt.
późn.
średn.
ep. brązu,
okr.halszt.

archiwalne,
brak
lokalizacji

archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
na płn. od
szkoły
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji

neolit
późn.
średn.
XVI-XVIIw.
paleolit
schyłkowy

krąg kultur
wstęgowych

neolit
neolit
ep. brązu
późn.
średn.
paleolit
neolit
XIV w.

grodzisko
315. Rzepcze

9536

8

obozowisko
osada
osada

316. Rzepcze

9536
9536
9536
9536
9536
9536

9

osada

XIV w.

dz. nr 151/4

10

osada

XIV w.

dz. nr 74; 75

11

osada

XIV w.

dz. nr 151/4

12

ślad osadn.
osada
osada

9536

15

317. Rzepcze
318. Rzepcze
319. Rzepcze
320. Rzepcze
321. Rzepcze
322. Rzepcze

13
14

osada
obronna
osada
punkt
osadn.

ep. kamienia
XIV w.
XIV w.
łużycka

V okres
Aepoki brązu 475/
XIII–XIVw. 75
późn.
średn.

323. Stare Kotkowice 9637

1

ślad osadn.

neolit

324. Stare Kotkowice 9637

2

ślad osadn.

średniow.
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A575/
60

dz. nr 385;
386; 387;
388; 389,

dz. nr 301
dz. nr 234,
235
dz. nr 434
k.m. 4
dz. nr 394,
395
k.m. 3
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
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325. Stare Kotkowice 9637

3

ślad osadn.
punkt
osadn.
grób
szkieletowy

łużycka
ceramiki
sznurowej

neolit
neolit

A704/
86

dz. nr 89; 91;
97; 299/66

pradzieje

326. Stare Kotkowice 9637

4

ślad osadn.

neolit

327. Stare Kotkowice 9637
328. Stare Kotkowice 9637

5

ślad osadn.

neolit

6

ślad osadn.

neolit

329. Stare Kotkowice 9637

7

ślad osadn.

średniow.

330. Stare Kotkowice 9637

8

ślad osadn.

neolit

331. Stare Kotkowice 9637

9

ślad osadn.

neolit

332. Stare Kotkowice 9637

10

ślad osadn.

przeworska

średn.

11

punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

okr. wpł.
rzymskich
XIV-XVw.

średni.

XIV-XVw.

dz. nr 13; 15

średni.

XIV-XVw.

dz. nr 258/26

łużycka

neolit
ep. brązu

dz. nr
264/27;
296/17

333. Stare Kotkowice 9637
334. Stare Kotkowice 9637
335. Stare Kotkowice 9637

336. Stare Kotkowice 9637
337. Stare Kotkowice 9637
338. Stare Kotkowice 9637
339. Szonów
9736

12
13

14
15
16
1
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ślad osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.
punkt
osadn.

średni.

archiwalne,
brak
dokł.lokaliza
cji, w
płn.zach.
części wsi,
na NW od
pkt.218.1
archiwalne
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
w płd.zach.
cz. wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 62; 63;
65

XIV-XVw.,
pradzieje
neolit

średn.

XIV-XVw.

średn.

XIV-XVw.

łużycka

ep. brązu,
okr. wpł.
rzymskich

dz. nr 9;
27/11; 89
dz. nr 141;
142; 143
dz. nr 136;
137; 138
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
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342. Szonów

9736

4

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

343. Szonów

9736

6

ślad osadn.

344. Szonów

9736

7

punkt
osadn.

345. Szonów

9736

8

punkt
osadn.

346. Szonów

9736

9

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

celtycka

okr.lateński

łużycka

okr.
rzymski
ep. brązu

jordanowska

340. Szonów

341. Szonów

9736

9736

2

3

wcz. średn.
neolit
łużycka

ep. brązu

przeworska

okr. wpł.
rzymskich
neolit
ep. brązu

łużycka
przeworska

ceramiki
wstęg.
rytej

okr. wpł.
rzymskich
neolit
neolit

łużycka

ep. brązu

średniow.

347. Szonów

9736

10

348. Szonów

9736

11

punkt
osadn.

349. Szonów

9736

12

ślad osadn.

neolit

350. Szonów

9736

13

ślad osadn.

neolit

351. Szonów

9736

14

osada

X-XII w.

352. Szonów

9736

15

ślad osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

paleolit
neolit

353. Szonów

9736

16
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neolit

okr. wpł.
rzymskich
neolit

w płn.zach.
części wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji

archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
w płn.zach.
części wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
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354. Szonów

9736

17

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

neolit
okr. wpł.
rzymskich
średniow.

355. Szonów

9736

18

356. Szonów

9736

19

punkt
osadn.

łużycka

357. Szonów

9736

20

osada

KPL

358. Szonów

9736

21

punkt
osadn.
osada

359. Szonów

9736

22

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

okr. wpł.
rzymskich

neolit
neolit

przeworsk
a

okr. wpł.
rzymskich
wcz. średn.

łużycka

?

celtycka

późn.
średn.
neolit

23

361. Szonów

9736

24

punkt
osadn.

neolit

362. Szonów

9736

25

punkt
osadn.
punkt
osadn.

neolit

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

neolit

364. Szonów

9736

26

27
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archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 518;
519
k.m. 5
dz. nr 11
k.m. 1

dz. nr 7;
8/1;8/2;8/3;
k.m. 2

X-XI w.

9736

9736

A951/
93
A945/
92

A947/
okr.lateński 92

360. Szonów

363. Szonów

archiwalne,
brak
lokalizacji

średniow.

łużycka

?

archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwaln. w
płn.cz. wsi
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
w płn.cz. wsi
archiwalne,
lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
w płn.cz. wsi
dz. nr 332;
333;
k.m. 3

wcz. średn.
XIV–XVw.
wcz. średn.

dz. nr 345;
k.m. 2
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365. Szonów

366. Szonów

9736
9736

28

29

367. Szonów

9736

30

368. Szonów

9736
9736

31

369. Szonów

32

370. Szonów

9736

33

371. Szonów

9736
9736
9736

34

372. Szonów
373. Szonów

35
36

374. Szonów

9736

37

375. Szonów

9736

38

376. Szonów

377. Szonów

378. Szonów

9736

9736
9736

39

40

41
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punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada

XIV w.

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada

neolit

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.

XIV w.

punkt
osadn.
osada

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

neolit

dz. nr 370;
k.m. 3

XIV–XVw.
pradzieje

dz. nr 363;
k.m. 3

XIV–XVw.
neolit

dz. nr 475;
k.m. 3

XIV w.
XIV w.

dz. nr 460;
k.m. 3
dz. nr 163;
k.m. 3

XIV w.
pradzieje

dz. nr 167;
168
k.m. 3
dz. nr 150/2
k.m. 3
dz. nr 145/1
k.m. 3
dz. nr 135/3
k.m. 3

XIV w.
XIV–XVw.

pradzieje
XIV–XVw.
wcz. średn.

dz. nr 126;
127
k.m. 3
dz. nr 109;
111
k.m. 2

XIV w.
neolit
XIV–
XVw.,
pradzieje
neolit
łużycka

KPL

V okres
epoki
brązu,
okr.halszt.,
pradzieje
neolit

łużycka

pradzieje
neolit

przeworska

okr. wpł.
Rzymskich

A108
9/98

dz. nr 10/1;
13;
14;15/1;15/2;
16;
k.m. 1
dz. nr 3/2; 4;
k.m. 2

A954/
93

dz. nr 13;
k.m. 1
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379. Szonów

380. Szonów
381. Szonów

382. Szonów

9736
9736
9736
9736

42

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada

43
44

45

pradzieje
wcz. średn.
przeworska

okr.
rzymski
pradzieje
XIV–XVw.

łużycka

punkt
osadn.
punkt
osadn.

dz. nr 93; 94;
k.m. 1

średniow.

archiwalne,
brak dokł.
lokalizacji
w płn. cz.
wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 1/1;
3/1
archiwalne,
przy granicy
wsi z
Głogówkiem
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,b
rak
lokalizacji
archiwalne,b
rak
lokalizacji
dz. nr 83

9736

46

384. Szonów

9736

47

385. Tomice

9736
9736

1

387. Tomice

9736

3

punkt
osadn.

okres rzym.

388. Tomice

9736

4

ślad osadn.

neolit

389. Tomice

9736

5

ślad osadn.

neolit

390. Tomice

9736

6

osada
punkt
osadn.

9736

7

386. Tomice

391. Tomice

392. Tomice

393. Twardawa

9736

9638

2

ślad osadn.

8

1

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

średniow.
KPL

KPL
przeworska

dz. nr 64;
k.m. 1
dz. nr 338;
339
k.m. 3

V okres
epoki
brązu,
XIV–XVw.

383. Szonów

osada
ślad osadn.
cmentarzysko
cialopalne

dz. nr 66;
k.m. 1

neolit
wcz. średn.
mł. okres
ep. brązu

neolit
okr. rzym.,
faza D,
pradzieje
pradzieje

dz. nr 40; 41;
k.m. 1

XIV–XVw.
pradzieje

dz. nr 62; 63;
k.m. 1

wcz. średn.
XIII-XIVw.
mezolit

lokalizacja
wg mapy
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osada

neolit

394. Twardawa

9638

2

ślad osadn.

ep.kamienia

395. Twardawa

9638

3

ślad osadn.

neolit

396. Twardawa

9638

4

osada
osada

okr. wpł.
rzymskich
średniow.

przeworska

397. Twardawa

9638

5

ślad osadn.

neolit

398. Twardawa

9638

6

ślad osadn.

neolit

399. Twardawa

9638

7

ślad osadn.

przeworska

okr. wpł.
rzymskich

400. Twardawa

9638

9

ślad osadn.

łużycka

ep. brązu

401. Twardawa

9638

10

ślad osadn.

neolit

402. Twardawa

9638

11

ślad osadn. jordanowska
ślad osadn. średn.

neolit

403. Twardawa

9638
9638

12

grodzisko

wcz.
średn.

13

punkt
osadn.
punkt
osadn.

przeworska

punkt
osadn.

łużycka

punkt
osadn.

średn.

404. Twardawa

406. Twardawa

9638

15

punkt
osadn.

średn.

okr. wpł.
rzymskich
XIV–
XVw.,
pradzieje
ep. brązu, Aokr.halszt., 709/
86
XIV–
XVw.,
pradzieje
XIV–XVw

407. Twardawa

9638

16

punkt
osadn.

średn.

XIV–XVw

405. Twardawa

9638

14
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średn.

archiwaln. na
zach. od
Małkowic
archiwalne,
brak
lokalizacji
lokalizacja
wg mapy
archiwaln. na
wsch. od
Małkowic
lokalizacja
wg mapy
archiwaln. na
płn. od
Małkowic
lokalizacja
wg mapy
archiwaln. na
płd. od stacji
kolejowej
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
płd.-zach.
część wsi
dz. nr
810/60;
dz. nr
812/124;

dz. nr 159;
163;166;
171;179

dz. nr 210;
216;746/219;
748/224
dz. nr 256;
632/254
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408. Twardawa

9638
9638

17

punkt
osadn.
punkt
osadn.

średn.

410. Twardawa

9638

19

punkt
osadn.

średn.

411. Twardawa

9638

20

punkt
osadn.

średn.

412. Zwiastowice

9637

1

punkt
osadn.

413. Zwiastowice

9637

2

ślad osadn.

łużycka

3

punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

łużycka
celtycka

ślad osadn.

średn.

ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

średn.

409. Twardawa

414.

415. Zwiastowice

9637

18

4

łużycka

przeworska

XIV–XVw

dz. nr 277;
284
ep. brązu, Adz. nr 273;
okr.halszt., 711/ 274; 279;
86
280
XIV–XVw
dz. nr
847/347;
848/347;583/3
44; 658/341
XIII–XIVw
dz. nr
241/114;
242/122
neolit,
archiwalne,
pradzieje
brak
dokł.lokaliza
cji,
w płn.wsch.
części wsi
ep. brązu
archiwalne,
brak
lokalizacji
neolit
Adz. nr
716/ 544/260
ep. brązu, 86
okr.halszt.
okr.
lateński
XIV–XVw.
pradzieje
mezolit
archiwalne,
brak
neolit
lokalizacji
okr. wpł.
rzymskich

416. Zwiastowice

9637

5

ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

417. Zwiastowice

9637

6

ślad osadn.

neolit

418. Zwiastowice

9637

7

ślad osadn.

neolit

419. Zwiastowice

9637

8

punkt
osadn.

420. Zwiastowice

9637

9

ślad osadn.

neolit

421. Zwiastowice

9637

10

punkt
osadn.

neolit

422. Zwiastowice

9637

11

punkt
osadn.

neolit
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łużycka
wcz.
średn.

okr.halszt.
X w.

średn.

archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak lokaliz.
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423. Zwiastowice

9637

12

punkt
osadn.

neolit

424. Zwiastowice

9637
9637

13
14

ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

średn.

15

punkt
osadn.
ślad osadn.

neolit
XIV w.
okr. wpł.
rzymskich
XIV–XVw.

punkt
osadn.

średn.

okr. wpł.
rzymskich
XIV–XVw.

punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

średn.

XIV–XVw.

wcz.
średn.
średniow.

IX–X w,

średn.

XIV–XVw.

średn.

425. Zwiastowice

426. Zwiastowice

427. Zwiastowice
428. Zwiastowice

429. Zwiastowice
430. Zwiastowice
431. Zwiastowice
432. Zwiastowice

433. Zwiastowice

434. Zwiastowice
435. Zwiastowice
436. Zwiastowice

437. Zwiastowice
438. Zwiastowice

9637

9637
9637

16

9637
9637

18

9637
9637

20

ślad osadn.

21

ślad osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

9637

17

19

22

9637
9637

23

9637

25

24

9637

26

9637

27

ślad osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.
punkt
osadn.
osada
osada
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średn.
przeworska

przeworska

średn.

łużycka
przeworska

wcz.
średn.

archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 137/28

A719/
XIV–XVw. 86

dz. nr 9; 10;
125/3
XIV–XVw.
dz. nr 176;
379/177;
380/177
XIV–XVw.
dz. nr 168;
169
neolit
Adz. nr
ep. brązu, 714/ 560/167
86
okr. wpł.
rzymskich
pradzieje

średn.

neolit
A718/
okr. wpł.
rzymskich 86
XIV–XVw.

średn.

XIV–XVw.

przeworska

średn.
KPL
średn.
przeworska

łużycka

dz. nr
137/28;
138/28;
77/29; 89/29
dz. nr
103/29;
102/29;
106/29; 32;
33; 36
dz. nr 34; 35;
38
dz. nr 11, 12,
15

dz. nr 338;
339

dz. nr
640/254
XIV–XVw.
dz. nr 209/23;
210/23; 228;
232; 236; 237
neolit
Adz. nr
722/ 198/23
XIV–XVw. 86
neolit
okr. wpł.
rzymskich
ep. brązu,
okr.halszt.
XIV–XVw.

A713/
86
A658/
84

dz. nr
638/260
dz. nr
256/11;
362/11
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439. Zawada - Bud

9536

1

ślad osadn.

neolit

440. Zawada - Bud

9536

2

ślad osadn.

neolit

441. Zawada - Bud

9536

3

ślad osadn.
ślad osadn.

neolit
XVIII w.

442. Zawada

9536

4

ślad osadn.

neolit

443. Zawada

9536

5

ślad osadn.

Kr. kultur
wstęgowych

neolit

444. ZawadaGolczowice

9536

6

osada
osada
osada
osada

?
KPL

osada

przeworska

neolit
neolit
III-IV w.
ep.
kamienia
okr.
rzymski
neolit

445. ZawadaGolczowice

9536

7

przeworska

446. ZawadaGolczowice
447. ZawadaGolczowice
448. ZawadaGolczowice
449. Zawada-Sysłów

9536
9536
9536
9536

8

osada

lendzielska

9

ślad osadn.

ChłopiceVesele

10

osada

11

ślad osadn.

450. Wierzch

9635

1

osada
osada

451. Wierzch

9635

2

452. Wierzch
453. Wierzch

454. Wierzch

9635
9635
9635

3
4

5
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punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.

I okr. epoki
brązu
XIV–XVw.
ep.
kamienia
XIV–XVw.
XII-XIII w.
wcz. średn.
wcz. średn.
późn.
średn.
wcz. średn.
późn.
średn.
neolit

A328/
71

lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
na płn.zach.
od przys.
Bud
lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
na płd. od
przys. Bud
lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
na zach. od
przys. Bud
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 90/2
dz. nr 500;
501
dz. nr 490;
493
dz. nr 403
dz. nr 454;
455
dz. nr 612
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
dz. nr 301,
k.m. 3
dz. nr 155;
160; 161,
k.m. 2
lokalizacja
wg mapy
archiwaln.
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455. Wierzch
456. Wierzch
457. Wierzch

458. Wierzch
459. Wierzch

460. Wierzch

9635
9635
9635

6

ślad osadn.

7

ślad osadn.

łużycka

dz. nr 729/1

8

osada
osada

łużycka

dz. nr 64/2;
64/9

9635
9635

9

osada
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
ślad osadn.

łużycka

10

ep.
kamienia

przeworska

faza C3-D
okr. wędr.
ludów (OR)

łużycka
przeworska

OR
wcz. średn.

11

462. Wierzch

9635

13

osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

463. Wierzch

9635

14

ślad osadn.

464. Wierzch

9635

15

ślad osadn.

465. Wierzch

9635

16

ślad osadn.

wcz. średn.

466. Wróblin

9737

1

ślad osadn.

okr. wpł.
rzymskich

467. Wróblin

9737

2

9737

3

osada
osada
osada
ślad osadn.

468. Wróblin

12

neolit

9737

4
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osada
osada

dz. nr 41; 44;
45
dz. nr 29/2

neolit
pradzieje
XIV-XV w.

celtycka
przeworska

osada

469. Wróblin

dz. nr 64/3;
64/4
dz. nr 64/6;
64/7

OR

9635
9635

461. Wierzch

na zach. od
wsi
dz. nr 798

łużycka

późn. laten. Apóźn. rzym. 761/
późn.średn. 87
okr. wpł.
rzymskich
XIII w.

ep. brązu
późn.

A762/

archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
lokalizacji
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji,
na wsch. od
wzgórza
212.6
dz. nr 302/6
303/6; 304/6;
305/6
archiwalne,
lokalizacja
na podstawie
mapy arch.
na płn od
drogi do
Kazimierza
dz. nr 262/55
264/53;
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średn.
470. Wróblin

9737

5

osada
osada

471. Wróblin

9737

6

ślad osadn.

472. Wróblin

9737

7

osada

473. Wróblin

9737

8

ślad osadn.

późn.rzym.

474. Wróblin

9737

9

ślad osadn.

okr. wpł.
rzymskich

475. Wróblin

9737

10

neolit
średniow.

476. Wróblin

9737

11

osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
osada
osada
punkt
osadn.
osada
osada

477. Wróblin

9737

12

478. Wróblin

9737

13

479. Wróblin

9737
9737

14

480. Wróblin

15

481. Wróblin

9737

16

482. Wróblin

9737

17
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punkt
osadn.
punkt
osadn.
punkt
osadn.
osada
punkt
osadn

łużycka

87

ep. brązu
okr. wpł.
rzymskich

okr. wpł.
rzymskich

celtycka

późn. laten.

neolit

265/55;
267/53
archiwalne,
lokalizacja
na podst.
mapy arch.
,na płn od
wsi
archiwalne,
brak
dokładnej
lokalizacji, w
zach. części
wsi
archiwalne,
brak
lokalizacji,
archiwalne,
brak
lokalizacji,
Archiwalne,
wg literatury
na wsch. od
wzgórza
211,8
dz. nr 63
dz. nr 376/5

neolit
pradzieje
średniow.
ep. kam.
KPL
łużycka
celtycka

dz. nr 236/3;
319/3

neolit
ep.brązu
XIV-XV w.
lateńska

dz. nr 12

pradzieje
XIII-XIVw.

dz. nr 63

pradzieje

dz. nr 63

XIV-XVw.
pradzieje

dz. nr 413/21

XIV-XVw.
ep.kam.
A655/

dz. nr 533,
245/31
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osada
punkt
osadn
osada
osada
483. Wróblin

484. Wróblin

485. Wróblin
486. Wróblin
487. Wróblin
488. Wróblin

489. Wróblin
490. Wróblin
491. Wróblin
492. Wróblin

9737
9737
9737
9737
9737
9737
9737
9737
9737
9737

18

osada
osada
osada

20

osada
osada
punkt
osadn.
osada
osada

21

osada

22

osada

23

osada
osada
punkt
osadn.
osada
osada
osada

19

24
25
26
27

osada
osada
punkt
osadn.

KPL
celtycka

neolit
lateńska

przeworska

późn.rzym
pradzieje

okr. wpł.
rzymskich
KPL
łużycka
KPL
łużycka

84

XIV-XVw.
neolit
IV-V-brąz, A659/
halsztat
84
średn.
neolit
pradzieje

dz. nr 41;
522/163;
523/163
dz. nr 318/55

XIII-XIVw.
średn.

dz. nr 231/72

średn.

dz. nr 76

łużycka

dz. nr 82
neolit

dz. nr 273/53

łużycka
średn.
KPL
KPL
przeworska

średn.

neolit
XIV-XVw.
neolit

dz. nr 25

późn.rzym
XIII-XIVw.
XIV-XVw.

dz. nr 7

dz. nr 5

dz. nr
320/50;
321/50; 97/2;
98/2; 99/2;
100/2

5.5.
ZABYTKI
O
NAJWAŻNIEJSZYM
ZNACZENIU
DLA
GMINY
CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA STANU ZACHOWANIA ŚRODOWISKA
KULTUROWEGO.
Omówiony w pkt. 5.2 stan dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy Głogówek pozwala na
wyłonienie najcenniejszych dla tego obszaru obiektów zabytkowych i indywidualnych cech krajobrazu
wyróżniających ją na tle innych w regionie.
Najcenniejsze zabytki gminy zlokalizowane są na terenie miasta Głogówek, wśród nich na
szczególne uznanie zasługują:


Zamek Oppersdorffów ze względu na posiadaną wartość historyczną ważną w skali całego regionu,
naukową i artystyczną. Budowla ta kształtuje płn.-zach. fragment miasta począwszy od średniowiecza,
poprzez wszystkie epoki historyczne i stylowe, do dziś. Monumentalną architekturę rezydencji
wzbogaca wysokiej klasy, późnorenesansowa dekoracja rzeźbiarska z około 1671 roku, skupiona w
portalu bramy wjazdowej zamku dolnego, złożona kartuszy herbowych i nisz z umieszczonymi w nich

Id: 028FD2A0-6452-4BB8-8FF6-CDD3122E812A. Uchwalony

Strona 199

rzeźbami.
Wewnątrz zamku zachował się wystrój malarski ścian i sklepienia kaplicy, wykonany przez
Franciszka Sebastiniego oraz dekoracja sklepienia Sali Bibliotecznej, którego szwy i obramienia
medalionów zostały podkreślone ornamentem stiukowym, a medaliony wypełnione malowanym na
płótnie inskrypcjami w języku łacińskim.
 Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja zbudowany w 1380 r. o niezwykle zwartych proporcjach,
z wydłużonym prezbiterium ze sklepieniem sieciowym i zespołem rzeźb wspornikowych ze szkoły
parlerowskiej i dwuwieżową fasadą zachodnią. Jego pierwotny wygląd zatarła barokizacja
przeprowadzona w 2 poł. XVIII w., której efektem jest cenna polichromia Sebastiniego.
Malarz Franciszek Antoni Sebastini i rzeźbiarz - sztukator Jan Józef Schubert, stworzyli we wnętrzu
kościoła dzieło złożone z malowideł ściennych, dekoracji rzeźbiarskich i sztukatorskich. Zgodnie
z duchem epoki, sztuka jego zaciera rygorystyczną architekturę gotyku. Franciszek Sebastinii na tle
iluzjonistycznie ukazanej architektury ukazał sceny z życia św. Bartłomieja. Miękko i płynnie
skomponował postaci o wydłużonych proporcjach i malowniczych formach.


Kościół franciszkański z Domkiem Loretańskim i kaplicą św. Antoniego.
Klasztor od średniowiecza promieniował religijnie, gospodarczo i artystycznie na okolicę. We wnętrzu
kościoła znajduje się najstarszy w Polsce Domek Loretański zbudowany w latach 1630-1634 przez
Jerzego III Oppersdorffa na wzór domku w Loreto. Zbudowany jako odrębna kaplica obok gotyckiego
kościoła franciszkanów został w 1636 r. włączony w obręb kościoła poprzez obudowę wielką kaplicą,
przylegającą do nawy od północy.
Zewnętrzne i wewnętrzne ściany pokryte polichromią wykonana przez F. Sebastiniego w 1770 r.
Wnętrze zdobią polichromie, naśladujące oryginalną dekorację Domku Loretańskiego w Loreto oraz
barokowy ołtarz z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wykonaną z drzewa hebanowego, będącą
wierną kopią oryginału loretańskiego.

 Ratusz z bogatymi szczytami późnorenesansowymi. Na południowych narożach dzisiejszego Ratusza
widnieją dwa kamienne posągi - Św. Floriana - patrona strażaków oraz Św. Nepomucena - patrona
m.in. mostów. To dzieła Józefa Schuberta z 1774 roku.
Z budynkiem łączy się też wieża, która spełniała ważną rolę strażniczą, będąc zarazem wyrazem dumy
miasta i jego samorządu.
 Wieża wodna z 1597 r. będąca dokumentem postępu technicznego jaki przejawił się w życiu miasta
w XVI w. modernizującego swoje urządzenia wodno-kanalizacyjne. Wieża ciśnień dostarczała wodę
niezbędną dla funkcjonowania zamku oraz miasta.
 Mury obronne otaczające stare miasto są przykładem średniowiecznych obwarowań. Prezentują
wczesną sztukę oblężniczą charakteryzującą się zastosowaniem pionowego, nierozczłonkowanego
„ścianowego” systemu obronnego. W obwodzie murów zachowała się do dziś jedna z trzech
istniejących niegdyś bram miejskich, tzw. Brama Zamkowa.
 Park przyzamkowy prezentujący rozwój założenia od XVI do XIX w. Interesujący pod względem
krajobrazowym (dwupoziomowy) i przyrodniczym.
 Barokowy zespół szpitalny (kościół i szpital). Wzniesione w 1773 r. przez Henryka Ferdynanda
Oppersdorffa wraz z budynkiem szpitalnym.
 Kościół cmentarny św. Krzyża zbudowany w konstrukcji szkieletowej. Unikalny na terenie gminy
przykład budownictwa mieszanego z zastosowaniem szkieletu drewnianego i wypełnienia z cegieł.
Bogate tradycje historyczne i kulturowe przejawiające się licznymi, cennymi obiektami
zabytkowymi mogą stać się podstawą do rozwoju usług turystycznych miasta.
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Również na terenach wiejskich zlokalizowane są obiekty zabytkowe o wysokiej wartości,
podobnie jak w mieście mogą one stanowić podstawę dla rozwoju turystyki kulturowej. Należą do nich
m.in. zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem w Kazimierzu , zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem w
Twardawie oraz obiekty sakralne reprezentujące różne okresy stylowe, spośród których wyróżniają się:
zespół klasztorny w Mochowie, kaplica „Na Glinianej Górce”, kaplica w Głogowcu i tzw. Szwedzki słup.
Niezwykle cenne są też wszystkie przejawy tradycji technicznej i przemysłowej tych ziem. Są to
obecnie nieliczni już świadkowie minionej epoki industrialnej. Wśród zabytków techniki wyróżniają się
zespoły kolejowe np. węzeł kolejowy w Racławicach z linią kolejową i unikalnym mostem
kratownicowym nad Osobłogą. Mogą one tworzyć kolejną atrakcję dla zwiedzających te ziemie i stać się
elementem charakterystycznym gminy.
Warto dodać, że szczególnie cennym elementem dziedzictwa kulturowego z terenów wiejskich
gminy są dobrze zachowane układy ruralistyczne, których część wpisana jest do gminnej ewidencji
zabytków (Biedrzychowice, Mionów, Racławice Śląskie, Szonów, Wierzch). Należy zwrócić uwagę na
zachowanie zabytkowego charakteru tych układów poprzez odpowiednią politykę planistyczną gminy.
Opieka i pomoc gminy winna być ukierunkowana na wspieranie wszystkich działań związanych
z konserwacją i promocją tych obiektów.
6.
OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY. ANALIZA SZANS
I ZAGROŻEŃ
W celu określenia priorytetów Programu Opieki nad Zabytkami oraz możliwości w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Głogówek posłużono się analizą SWOT.
Stan zachowania zabytkowych obiektów na terenie gminy jest ogólnie dobry. Dotyczy to zarówno
obiektów sakralnych, jak i zabudowy wiejskiej. W obiektach sakralnych prowadzone są sukcesywnie
prace remontowo-rewaloryzacyjne. Wszystkie kościoły, kaplice i kapliczki znajdują się w dobrym stanie
technicznym.
Budynki mieszkalne w większości znajdują się także w dobrym stanie technicznym. Zagrożeniem
dla nich są procesy modernizacyjne (ocieplenie zewnętrzne, wymiana okien i pokrycia dachu)
prowadzące do zatarcia pierwotnych cech architektonicznych oraz opuszczanie domostw w wyniku
emigracji młodego pokolenia, co skutkuje powolną dewastacją obiektów. Ogólnie gmina należy do
zadbanych rejonów województwa opolskiego. Analiza szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron
wynikająca z oceny stanu dziedzictwa kulturowego przedstawia się następująco:
Mocne strony
 przygraniczne położenie tuż przy granicy
polsko – czeskiej, co może generować
wzmożony ruch turystyczny
 walory przyrodniczo-krajobrazowe
 drogowa
i
kolejowa
dostępność
komunikacyjna
 potencjał
turystyczny:
różnorodność
zasobów zabytkowych, wybitne walory
architektoniczno-krajobrazowe miasta i wsi
 duża
ilość
obiektów zabytkowych
podlegających ochronie
 ścieżki przyrodnicze, szlaki rowerowe,
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Słabe strony
 ubytek zabytków nieruchomych wpisanych
do ewidencji na skutek zniszczenia lub utraty
wartości
zabytkowych
(modernizacje
i przebudowy)
 niska świadomość społeczna w zakresie
własnego dziedzictwa
 niewystarczające
dofinansowanie
do
projektów
dotyczących
remontów,
konserwacji zabytków, w tym dla prywatnych
właścicieli
 zanikanie tradycyjnej sztuki budowlanej i
form budowlanych oraz zanik stosowania
tradycyjnych materiałów
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 wysokie
kompetencje
administracji
samorządowej
 możliwości rozwojowe wsi, nadwyżka siły
roboczej na terenach atrakcyjnych
turystycznie
 obecność w gminie prężnego ośrodka
miejskiego (Głogówek)
 działalność Muzeum Regionalnego w
Głogówku, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Głogówku, Farskiej Stodoły,
Izby Pamięci w Zespole Szkół w
Racławicach Śląskich i Izby Tradycji w
Gimnazjum nr 1 w Głogówku
 bogata historia, historyczne miejsca i
budowle, arcydzieła sztuki
 wybitne osobistości związe z Głogówkiem
 prężnie działający ruch „Odnowy wsi”
realizujący działania z zakresu dziedzictwa
kulturowego np. Farska stodoła w
Biedrzychowicach, kapliczki w Szonowie i
inne
 duża
aktywność
społeczna
ludzi
związanych z organizacjami społecznymi i
stowarzyszeniami, współpraca z partnerami
zewnętrznymi
np.
euroregionem
„Pradziad”, gminami partnerskimi,
 zachowane stanowiska archeologiczne
 zwarty charakter osadnictwa, ciekawe
przykłady
zachowanych
układów
ruralistycznych
 rolnicza przestrzeń produkcyjna
 naturalny charakter dużej części cieków
wodnych
 potencjał dla rozwoju produktów lokalnych
 dobrze rozwinięta edukacja
 cykliczne imprezy organizowane w oparciu
o walory historyczne i kulturowe gminy
m.in. Festiwal im Ludwika van
Beethovena, Dni Gminy Głogówek,
jarmarki przedświąteczne, Pożegnanie lata
– Uczta Głogówecka, Piknik kolejowy w
Racławicach Śląskich.











brak lub niska wiedza o prawnych
zobowiązaniach właścicieli do należytego
utrzymania obiektów historycznych
brak oznakowania atrakcji turystycznych,
tablic informacyjnych
brak infrastruktury turystycznej i noclegowej,
zwłaszcza na terenach wiejskich
brak wystarczających środków na opiekę nad
zabytkami,
skutkujący
złym
stanem
zachowania niektórych zabytków, m.in.
zamku w Głogówku, zamku w Kazimierzu,
zdewastowane założenie parkowe
w
Kazimierzu, zły stan techniczny murów
obronnych, zły stan techniczny wieży wodnej.
duża ilość zmodernizowanych zabytków bez
zachowania pierwotnych elementów
brak świadomości wartości zabytkowej wśród
mieszkańców
migracja młodego pokolenia powodujące
wyludnienie i opuszczanie zabytkowych
zagród
niewystarczający stopień postrzegania gminy
jako rekreacyjno – turystycznej wśród
mieszkańców Opolszczyzny

Szanse
Zagrożenia
 współfinansowanie z budżetu gminy prac  ekspansja inwestycyjna w historyczne układy
przy obiektach zabytkowych
ruralistyczne wsi
 tereny rekreacyjno-spacerowe położone w  dewaloryzacja krajobrazu kulturowego, przez
centrum miasta Głogówek
wprowadzanie nowej zabudowy lub wymianę
starej na nową o obcych formach
 podtrzymanie
tradycji,
obrzędowości
ludowej i ochrona ginących zawodów
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 stworzenie warunków do wykorzystania
zasobu dziedzictwa materialnego do
rozwoju turystyki kulturowej poprzez
rewitalizację i remont najważniejszych dla
gminy zabytków
 zachowanie i wzmocnienie lokalnej
specyfiki przyrodniczej i kulturowej
 rozwój bazy agroturystycznej
 stworzenie
i
promocja
wzorców
architektonicznych nawiązujących do
lokalnej tradycji
 współpraca
gminy
z
sąsiednimi
samorządami
 rozwój współpracy transgranicznej
 wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego
jako jednej z atrakcji regionu, w tym
dotychczas mniej rozpowszechnionych jego
elementów
(kapliczki,
obiekty
przemysłowe, budownictwo wiejskie)
 utworzenie szlaku turystycznego w oparciu
o zasoby dziedzictwa kulturowego
 możliwość pozyskania dotacji na prace
konserwatorskie i roboty budowlane przy
obiektach zabytkowych ze środków
finansowych pochodzących z różnycgh
źródeł: samorządowych, państwowych,
środków UE i innych
7

 wzmożone dążenie do adaptacji parterów na
funkcje handlowe, wymuszające niekorzystne
zmiany w elewacjach
 brak dostatecznego oznakowania zabytków
 brak
opracowanych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
na
znacznym obszarze gminy, co ułatwia
przekształcanie lub likwidację budownictwa
zabytkowego
 niedostateczna edukacja na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego
 rosnąca migracja ludności, skutkująca
opuszczaniem domostw

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podstawowym celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest ochrona i rewaloryzacja
obiektów i obszarów zabytkowych, ochrona krajobrazu kulturowego w celu wykorzystania
dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju turystyki oraz
działalności kulturowej. Cel ten zgodny jest z celami Programu Opieki nad Zabytkami Województwa
Opolskiego na lata 2016-2019 przyjętego uchwałą Nr VIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 14 czerwca 2016 r. zakładającymi:




7.1

Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa.
Ochronę i kształtowanie krajobrazu kulturowego
Rozwój Inicjatyw Związanych z Regionalnym Dziedzictwem Kulturowym i Rozwój Tożsamości
Regionalnej oraz celami zapisanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Opolskiego.
Priorytety programu nad zabytkami, kierunki działań i zadania.

Powyższy cel można realizować przez następujące priorytety

Priorytet 1.

Rewaloryzacja
gospodarczego

dziedzictwa
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Kierunek działań:

Zadania:

Zahamowanie procesu degradacji Prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy
zabytków i doprowadzenie do obiektach zabytkowych stanowiących własność gminy.
poprawy stanu ich zachowania.
Opracowanie
długofalowego,
uwzględniającego
kompleksowość działań planu remontów obiektów
zabytkowych znajdujących się w zasobach komunalnych.
Prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w
ewidencji gminnej, stanowiących własność gminy, w celu
monitorowania stanu technicznego i podejmowania działań
zapobiegających ewentualnemu zniszczeniu.
Kontynuacja starań o uzyskanie środków zewnętrznych na
rewaloryzację zabytków uznanych za najważniejsze dla gminy,
zwłaszcza zamku w Głogówku, pałacu w Kazimierzu, murów
miejskich w Głogówku, Wieży Wodnej w Głogówku.
Pomoc właścicielom obiektów zabytkowych w pozyskaniu
środków zewnętrznych na odnowę zabytków, przygotowanie
aktualnych informacji o możliwościach starania się
o pozabudżetowe środki finansowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.
Dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach nie
będących własnością gminy w postaci uchwały Rady Gminy
w sprawie dotacji na prace remontowo-konserwatorskie.
Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem,
zniszczeniem i kradzieżą.
Rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni (parków
przypałacowych i podworskich, cmentarzy czynnych i
nieczynnych).
Zachowanie historycznego rozplanowania miasta Głogówek w
jego średniowiecznego sieci ulic, uczytelnienie przebiegu
obwodu umocnień miasta, granic zabudowy blokowej oraz
granic działek, uczytelnienie granic Starego Miasta (w
granicach miejskich murów obronnych).
Zachowanie historycznego rozplanowania przedmieść.
Podejmowanie
działań Określenie zasad i konsekwentne ich wdrażanie w zakresie
zwiększających
atrakcyjność umieszczania szyldów i reklam na obiektach zabytkowych.
zabytków na potrzeby społeczne,
turystyczne i edukacyjne.
Prowadzenie bieżących prac porządkowych przy zabytkowych
zespołach zieleni: gminnych parkach, cmentarzach, obszarach
nieczynnych cmentarzy, dawnych parkach dworskich itp.
Poprawa estetycznego wizerunku przestrzeni publicznej m.in.
za pomocą iluminacji zabytków.
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Oznakowanie zabytków wraz z podaniem podstawowych
informacji historycznych o obiektach.
Wykorzystanie murów obronnych, zamku, wieży wodnej,
kościołów: parafialnego, franciszkańskiego, cmentarnego i
poszpitalnego jako elementów szlaków turystycznych –
pieszego i rowerowego
Promocja turystycznych walorów cmentarzy
Utrwalanie zasobów dziedzictwa Promowanie działań związanych z ochroną zabytków
kulturowego i zasad ochrony w szkołach.
w świadomości mieszkańców.
Propagowanie idei lokalnej specyfiki budowlanej i zachowania
ciągłości tradycji.
Prowadzenie działań mających na celu poprawę wizerunku
i estetyki przestrzeni publicznej np. poprzez promocję dobrych
praktyk – organizowanie i patronowanie konkursom na
najlepiej utrzymany zabytek oraz na nowe realizacje najlepiej
wpisujące się w tradycyjny krajobraz.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych, promocja regionalnego
folkloru jako atrakcji turystycznej.
Wydanie publikacji o wartościach zabytkowych gminy m.in.
dla potrzeb promocyjnych (przewodnik po zabytkach gminy).
Tworzenie i promowanie szlaków turystycznych, ścieżek
rowerowych
przebiegających
w
pobliżu
obiektów
zabytkowych tzw. turystyka kulturowa.

Priorytet 2: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego

Kierunek działań:
Zintegrowana ochrona
dziedzictwa kulturowego i
środowiska przyrodniczego

Zadania:
Ochrona i promocja odrębnych cech lokalnych, pielęgnacja
tradycji oraz poszanowanie dla technicznego i przemysłowego
dziedzictwa gminy.
Konsekwentne
egzekwowanie
zapisów
dotyczących
działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną
określonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (głównie w zakresie wysokości zabudowy, jej
charakteru i funkcji).
Walka z samowolami budowlanymi.
Ochrona panoram oraz przedpoli widokowych wsi o
wartościach kulturowych.
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Aktualizacja i rozszerzenie
zasobu i ochrony dziedzictwa
kulturowego gminy Głogówek

Aktualizowanie inwentaryzacji zasobów zabytkowych gminy
(gminna ewidencja zabytków) po dwóch latach
obowiązywania programu, polegająca na wykreśleniu
z ewidencji obiektów nieistniejących i gruntowanie
przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości
otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp. oraz
wprowadzeniu nowych obiektów, dotąd nie objętych
ewidencją, a posiadających wartości zabytkowe, ważne dla
kulturowej tożsamości regionu.
Powołanie parku kulturowego („Głogówek – Wójtowiec”)
i sporządzenie planu jego ochrony.
Zachęcanie właścicieli obiektów - instytucji i osób prywatnych
do składania wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o dokonanie wpisu do rejestru zabytków. Do
cennych zabytków kwalifikujących się do wpisu do rejestru
zabytków zaliczyć można: pałac w Twardawie, cmentarz
parafialny w Głogówku wraz z bramą i ogrodzeniem.

Ochrona układów ruralistycznych
na obszarach wiejskich

Poprawa ładu przestrzennego wsi oraz zapobieganie
rozpraszaniu osadnictwa poprzez:
 ochronę historycznie ukształtowanego układu dróg,
historycznych podziałów oraz relacji przestrzennych
pomiędzy zespołami zabytkowej zabudowy,
 wypełnianie zabudową wolnych działek budowlanych
w obszarach centrów wsi oraz historycznych siedlisk w
zgodzie z historyczną kompozycją danego układu
i gabarytami oraz formą architektoniczną tworzącej go
zabudowy.
 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły
zabudowy przy założeniu harmonijnego współistnienia
elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz
nawiązywanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej. Nowa zabudowa nie może dominować
nad zabudową historyczną a wszelka działalność
inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki
przestrzenne i planistyczne

Priorytet 3: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca
budowaniu tożsamości.
Kierunek działań:

Zadania:

Szeroki dostęp do informacji o udostępnienie wykazu gminnej ewidencji zabytków na stronie
dziedzictwie kulturowym gminy
internetowej gminy wraz z informacją o prawnych
uwarunkowaniach GEZ
informowanie
właścicieli
obiektów
zabytkowych
o możliwościach pozyskiwania dotacji na ich remont i
rewaloryzację,
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opracowanie mapy zabytków gminy, jako atrakcyjnej
graficznie formy promocji, ułatwiającej dotarcie do
wszystkich elementów dziedzictwa kulturowego.
stworzenie pełnowartościowych wersji językowych serwisów
gminnych poświęconych najcenniejszym zabytkom (angielski,
czeski, niemiecki)
Specjalistyczne
rozpoznanie bieżący monitoring i weryfikacja substancji ujętej w gminnej
badawcze
poszczególnych ewidencji zabytków
obiektów,
zespołów
oraz
obszarów zabytkowych związane wykonywanie prac studialnych (studia historycznoz
przygotowywanym
lub urbanistyczne, studia krajobrazowe, badania historycznorealizowanym
procesem architektoniczne zabytków planowanych do remontu,
inwestycyjnym
opracowanie katalogu typowej zabudowy regionalnej i detalu
architektonicznego).
finansowanie wykonania inwentaryzacji architektonicznokonserwatorskiej zagrożonych obiektów zabytkowych.
Promocja
regionalnego
dziedzictwa kulturowego służąca
kreacji
produktów
turystyki
kulturowej:

wykreowanie produktów turystyki kulturalnej w oparciu
o historyczne wydarzenia, ważne miejsca i zabytki, potencjał
taki tkwi w najważniejszym zabytku gminy – zamku
w Głogówku i historycznych osobistościach z nim
związanych, w zespole klasztornym w Mochowie czy wsi
Wróblin.
dalszy rozwój oraz wyznaczenie szlaków turystycznych
(rowerowych, pieszych, konnych, samochodowych) wzdłuż
najważniejszych zabytków gminy oraz miejsc ważnych
z uwagi na historię i tradycję regionu np. szlaku polichromii
Sebastiniego w Głogówku, zabytków kolejnictwa w
Racławicach Śląskich, szlaku zabytkowych wsi.
Organizacja imprez lokalnego zasięgu, przybliżających
mieszkańcom gminy i regionu wartości historyczne gminy.

Priorytet 4.

Ochrona dziedzictwa archeologicznego.

Kierunek działań:

Zadania:
Wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa
archeologicznego.
Wspieranie badań zasobów dziedzictwa archeologicznego.
Utworzenie parku kulturowego „Głogówek – Wójtowiec”
zgodnie z postulatami zawartymi w Programie Opieki nad
Zabytkami Województwa Opolskiego

Priorytet 5.

Ochrona zabytków ruchomych
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Kierunek działań:

Zadania:
Wspieranie właścicieli ruchomych obiektów z terenu gminy
Głogówek w pozyskiwaniu dotacji na prace konserwatorskie,
między innymi poprzez wskazywanie źródeł finansowania w
zakresie konserwacji zabytków.
Ze względu na niepełny zasób zabytków ruchomych, typu
kapliczki niekubaturowe, krzyże przydrożne i pomniki będący
w posiadaniu WKZ wskazanie właścicielom tych obiektów na
możliwość zawnioskowania do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Opolu o założenie dla nich kart
ewidencyjnych.
Wspieranie działań właścicieli w zakresie konserwacji
zabytków ruchomych poprzez dofinansowanie prac
konserwatorskich dla obiektów wymagających pilnej
interwencji konserwatorskiej m.in. malowideł ściennych w
kaplicy zamku w Głogówku, czy zespołu renesansowych płyt
nagrobnych w Wierzchu.
mając na uwadze fakt, iż liczba zabytków objętych wpisem do
rejestru, stanowi ok. 50% aktualnych zasobów ewidencyjnych
z terenu gminy, należy zaktywizować właścicieli tych
obiektów o występowania do Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o dokonanie ich wpisu do rejestru.
Dla celów turystycznych rozpropagowanie w formie
wydawnictw (albumy, foldery) cennych zabytkowych
wyposażeń obiektów sakralnych gminy Głogówek.

8

INSTRUMENTARIUM REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

W celu efektywnej realizacji programu opieki nad zabytkami zadania w nim określone powinny być
oparte o następujące instrumenty:


prawne – wynikają one z przepisów ustawowych, np.: uchwalenie zasad i trybu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach, zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie parków kulturowych, wnioskowanie o wpis
do rejestru zabytków obiektów będących własnością gminy, wykonywanie decyzji
administracyjnych np. wojewódzkiego konserwatora zabytków. Działania na rzecz ustanawiania
na terenie gminy społecznych opiekunów zabytków.
Do instrumentów prawnych zaliczamy m.in.:
-

dokumenty wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

-

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

-

programy określające politykę państwa i województwa w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego,



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 będących własnością Gminy, korzystanie z programów uwzględniających
dofinansowanie ze środków zagranicznych i krajowych, nagrody, ulgi finansowe,



społeczne (działania stymulujące np. w zakresie edukacji, promocji, informacji, tworzenie miejsc
pracy związanych z opieką nad zabytkami oraz rozwojem turystyki),
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kontrolne (wśród instrumentów kontrolnych najważniejsza jest aktualizacja gminnej ewidencji
zabytków oraz stały monitoring stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz stanu
zagospodarowania przestrzennego. Zaleca się co dwa lata sporządzenie sprawozdania z realizacji
oraz aktualizację Programu przede wszystkim związaną z nowymi wymogami formalnymi
dotyczącymi dokumentu, dostosowania go do nowych zapisów prawnych oraz możliwości
finansowania głównie z funduszy europejskich. Warto podkreślić, że począwszy od 2014 roku
obowiązywać będzie nowa perspektywa finansowa a za tym obowiązywać będą nowe zasady
finansowania,
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).
ZASADY

OCENY

REALIZACJI

GMINNEGO

PROGRAMU

OPIEKI

NAD

ZABYTKAMI
Program Opieki nad Zabytkami gminy Głogówek zgodnie z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami został opracowany na okres czterech lat i stanowi
dokument uzupełniający w stosunku do innych dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego.
Burmistrz co dwa lata ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programów Opieki nad Zabytkami. Po 4 latach Program należy zaktualizować i ponownie przedłożyć
Radzie Miejskiej Głogówek.
Celem działań monitorujących
zatwierdzonymi założeniami i celami.

jest

zapewnienie

zgodności

przedsięwzięć

z wcześniej

Wykonanie sprawozdania powinna poprzedzić ocena poziomu realizacji gminnego programu
uwzględniająca:
a) Stopień wykonania zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim obowiązywania
gminnego programu opieki nad zabytkami,
b) efektywność ich wykonania. Ocena stanu realizacji programu powinna być przeprowadzana
przez Radę Miasta przy ewentualnym udziale: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i organizacji zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad nimi.
Monitoring powinien objąć :
 monitoring rzeczowy, czyli obrazujący postęp we wdrażaniu działań w ramach przyjętych
priorytetów
 monitoring finansowy, który dostarczy danych dotyczących finansowych aspektów realizacji
programu.
Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria i wskaźniki oceny realizowanych zadań.

Priorytet 1. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju społeczno gospodarczego


Poziom (w %) wydatków budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami



Wartość finansowa zrealizowanych kompleksowych programów rewaloryzacji i rewitalizacji
oraz liczba (bądź inne mierniki) obiektów poddanych rewaloryzacji w ramach tych programów.
Wartość finansowa wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach oraz liczba
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obiektów poddanych ww. pracom.


Lczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach



Liczba kontroli stanu zachowania obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
i ujętych w ewidencji gminnej, stanowiących własność gminy, w celu monitorowania stanu
technicznego i podejmowania działań zapobiegających ewentualnemu zniszczeniu.
Liczba oznakowanych zabytków wraz z podaniem podstawowych informacji historycznych
o obiektach.



Priorytet 2: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego


Liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków obszarów, obiektów i zespołów zabytkowych.



Poziom (w %) objęcia terenu gminy wykonanymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego



Liczba utworzonych parków kulturowych.

Priorytet 3: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca
budowaniu tożsamości.


Liczba opracowanych prac studialnych (studia historyczno-urbanistyczne, studia krajobrazowe,
katalogi typów zabudowy regionalnej i detalu architektonicznego.



Liczba utworzonych szlaków turystycznych, tras rowerowych, konnych, wodnych.



Liczba opracowanych, wydanych wydawnictw (w tym folderów promocyjnych, przewodników).

Bazując na doświadczeniu z lat ubiegłych, konieczne jest dalsze wspieranie przez Fundusz
przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, bowiem wspieranie
zawartych w priorytetach obszarów działania nie straciło do tej pory na aktualności.
10

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

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 w/w tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest jej zadaniem własnym.
Niniejszy rozdział wskazuje możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł
pozabudżetowych.
Ponieważ program jest zbiorem celów i zadań dla gminy, jako terytorium administracyjnego, a nie
wyłącznie dla władz, także źródła finansowania nie odnoszą się wyłącznie do środków, którymi
dysponuje gmina. Zakłada się zatem, że źródłem finansowania zadań wskazanych do realizacji w
Programie, będą zarówno środki, które pozostają w dyspozycji gminy, jak również inne źródła
zewnętrzne.
Źródła zewnętrznego finansowania można podzielić na:
Źródła krajowe:
 dotacje ministra kultury
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 programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków
 dotacje wojewódzkie
 dotacje powiatowe
 dotacje gminne
 inne źródła
Źródła zagraniczne:
 źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych
 źródła pozaunijne - Mechanizm Norweski i Mechanizm Finansowy EOG
 inne źródła
Informacje o zasadach i kryteriach dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na
zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami znajdują się na podanych poniżej stronach
internetowych.
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Promesa Ministra Kultury” – www.mkidn.gov.pl
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” – www.mkidn.gov.pl
 Informacje odnośnie Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach MF EOG 2009-2014 znajdują się na stronie:
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, projektu nr 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym - www.interreg.gov.pl
 Informacje dotyczące programów operacyjnych „Regionalne programy operacyjne” –
www.interreg.gov.pl
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – www.minrol.gov.pl
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Kapitał ludzki” – www.mrr.gov.pl
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – www.mrr.gov.pl
 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Europejska współpraca terytorialna” –
www.mrr.gov.pl
 Informacje dotyczące możliwości finansowania przy wykorzystaniu ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym - www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php
 Informacje
o
źródłach
unijnych
w
ramach
funduszy
strukturalnych
www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 Informacje o źródłach poza unijnych http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/
Regulaminy dla każdego programu operacyjnego są opracowywane co roku. Wówczas ulegają
zmianom terminy składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie.
Z budżetu państwa, w ramach środków będących w dyspozycji Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków są udzielane dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
www.wuozopole.pl.
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Dotacje:
Kwestie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytku w reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 6 czerwca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 399).
Dotacja może zostać udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej
jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków
lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie. Udzielana jest na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do wykonania w roku złożenia wniosku lub
następnym, bądź na zasadzie refundacji poniesionych już nakładów przed upływem 3 lat po wykonaniu
prac. W przypadku refundacji kosztów prac wniosek powinien być złożony w roku następującym po roku,
w trakcie którego zakończono wszystkie prace objęte pozwoleniem.
Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określa szczegółowo wykaz działań, które
mogą podlegać dofinansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
może obejmować wyłącznie nakłady konieczne poniesione na przeprowadzenie następujących działań:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 %
oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Dotacja udzielana jest w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie powyższych
działań. Wysokość dotacji może być zwiększona do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez
wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru jeżeli:
 zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową,
 wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych,
 stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych.
Powyższe powinny uzasadniać odpowiednie ekspertyzy.
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Łączna kwota dotacji nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót. Organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz
informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela osobie fizycznej lub
jednostce organizacyjnej zamierzającej realizować działania o których mowa w art. 31 ust. 1a, dotacji na
przeprowadzenie nadań archeologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 2, oraz wykonanie ich
dokumentacji, w przypadku gdy koszt planowanych badań i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2%
kosztów planowanych działań. (art. 82 a,1.) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Dotacja udzielana jest na zasadach określonych w art. 75, 76.1, 77, 78, ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek należy złożyć do 28 lutego, roku w którym ma być
udzielona dotacja na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, lub do 30 czerwca, roku
w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat
poprzedzających złożenie wniosku (refundacja).
Wniosek znajduje się na stronie www.wuozopole.pl.
Dotacje Gminy Głogówek
Zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Głogówek na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa uchwała Rady Miejskiej
w Głogówku Nr XX/147/2008 z dn. 23.04.2008 r.
11
REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ZABYTKÓW.
Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, dbając o zrównoważony rozwój i spójną ochronę
dziedzictwa kulturowego, mogą przeznaczać część swoich środków budżetowych na dotacje do prac przy
zabytkach wpisanych do rejestru, a niebędących ich własnością. Finansowanie to może dotyczyć zarówno
ekspertyz, prac projektowych, programów konserwatorskich, jak i remontów budowlanych, konserwacji
i rewitalizacji. Dotacje przyznawane są corocznymi uchwałami Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie
udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Rada Gminy opracowuje zasady najkorzystniejsze z perspektywy lokalnej społeczności
i samorządu, zaś środki wsparcia finansowego w miarę możliwości utrzymują się na stałym poziomie
wynoszącym około 0,66 % corocznego budżetu gminy. Zaleca się, aby finansowe wsparcie gminy
w latach 2018 -2022 przy zadaniach z zakresu opieki i ochrony zabytków z każdym kolejnym rokiem
systematycznie wzrastało do stałego poziomu, określonego w zależności do potrzeb i możliwości, tak aby
zagwarantować beneficjentom zaplanowanie inwestycji w perspektywie kilkuletniej.
Poniższe zestawienia obrazują ilość i rodzaj dotacji udzielonych w latach 2014-2017.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Jadwigi Księżnej Śl.
w Szonowie 146
48-250 Głogówek

Wykonanie projektu kompleksowego
remontu elewacji kościoła, wieży,
odwodnienia i tynków wewnętrznych.
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Kwota dotacji

Rok
2014

5 000,00

2014
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Parafia
Rzymskokatolicka pw.
WNMP w
Biedrzychowicach 117
48-250 Głogówek
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Św. Bartłomieja
Apostoła w Głogówku,
ul. Kościelna 2, 48-250
Głogówek
Parafia
Rzymskokatolicka
w Wierzchu
Wierzch 3, 48-250
Głogówek
Klasztor św. Franciszka
z Asyżu w Głogówku,
ul. Klasztorna 3,
48-250 Głogówek
Parafia
Rzymskokatolicka w
Kierpniu Kierpień 85,
48-250 Głogówek
Fundacja Glogovia
ul. Kościelna 2,
48-250 Głogówek
Parafią
Rzymskokatolicką p.w.
Trójcy Św. i Matki
Boskiej
Częstochowskiej w
Mochowie 84, 48-250
Głogówek

Wykonanie projektów renowacji
witraży w kościele parafialnym w
Biedrzychowicach

3 200,00

2014

Konserwacja barokowych
polichromii ściennych i sztukaterii
nawy bocznej północnej z ołtarzem
św. Franciszka Ksawerego.

25 000,00

2014

Rekonstrukcja układu zasilania
organów w powietrze.

5 000,00

2014

Wymiana stolarki okiennej (we
wschodnim skrzydle) i drzwiowej w
klasztorze Franciszkanów w
Głogówku (I etap).

50 000,00

2014

Prace konserwatorskie i renowacyjne
przy zabytkowym budynku kościoła
– odwodnienie, osuszenie
fundamentów kościoła pw. Św.
Jakuba Starszego w Rzepczach.

20 000,00

2014

Konserwacja okna witrażowego w
kaplicy św. Józefa w Kościele
Parafialnym w Głogówku.

5 000,00

2014

Remont /restauracja/ roboty
zabezpieczające ścian wewnętrznych
Kościoła Parafialnego p.w. Trójcy
Świętej i Matki Boskiej
Częstochowskiej w Zespole
Klasztornym o.o. Paulinów w
Mochowie.

10 000,00

2014

Rok
Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

2015

Klasztor Św. Franciszka
z Asyżu, Klasztorna 3,
48-250 Głogówek

Wymiana stolarki okiennej w
północno-wschodnim skrzydle
wirydarza klasztornego i zachodnim
od strony parku miejskiego w
Głogówku (II etap).

30 000,00

2015

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Anny
Zawada-Golczowice 2, 48250 Głogówek

Prace konserwatorskie przy organach
kościelnych zgodnie z programem
konserwatorskim.

30 000,00

2015
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Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Św. Bartłomieja
Apostoła w Głogówku
ul. Kościelna 2, 48-250
Głogówek
Fundacja Glogovia
ul. Kościelna 2
48-250 Głogówek
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
WNMP w Kazimierzu
78
48-250 Głogówek
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Jadwigi Księżnej Śl. w
Szonowie 146
48-250 Głogówek

Prace konserwatorskie przy dekoracji
malowideł ściennych i sztukaterii w
północnej nawie bocznej wraz z
wyposażeniem.

50 000,00

2015

Kompleksowa konserwacja okna
witrażowego w kaplicy Św. Kandydy

10 000,00

2015

50 000,00

2015

100 000,00

2015

Remont i
kościoła.

malowanie

elewacji

Remont wieży kościoła.

Rok
Nazwa podmiotu

Rzymskokatolicka
Parafia pw. Św.
Bartłomieja Apostoła
ul. Kościelna 2,
48-250 Głogówek
Klasztor Św. Franciszka
z Asyżu Zakonu Braci
Mniejszych
Konwentualnych
Franciszkanów, ul.
Klasztorna 3, 48-250
Głogówek
Fundacja Glogovia
ul. Kościelna 2,
48-250 Głogówek
Rzymskokatolicka
Parafia pw. Świętej
Anny ZawadaGolczowice 2, 48-250
Głogówek
Rzymskokatolicka
Parafia pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii
Panny, Kazimierz 78,
48-250 Głogówek

Nazwa zadania

Kwota dotacji

2016

.Głogówek, kościół pw. Św.
Bartłomieja Apostoła (XIV w.),
prace Konserwatorskie przy
dekoracji malowideł ściennych i
sztukaterii w północnej nawie
bocznej wraz z wyposażeniem, etap
3.

60 000,00

2016

Rekonstrukcja stolarki okiennej w
północno-wschodnim skrzydle
klasztoru i zachodnim od strony
wirydarza w Głogówku (3 etap).

50 000,00

2016

Kompleksowa konserwacja okna
witrażowego nad wejściem i okienek
latarni w kaplicy św. Józefa.

10 000,00

2016

Remont zabytkowej kapliczki
przydrożnej w Zawadzie
Golczowicach.

30 878,78

2016

Prace konserwatorskie - remont i
konserwacja organów kościelnych.

18 121,22

2016
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Kwota dotacji

Rok

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Św. Bartłomieja
Apostoła w Głogówku

Głogówek,Kościół pw. Św.
Bartłomieja Apostoła (XIV w.),
prace konserwatorskie przy dekoracji
malowideł ściennych i sztukaterii w
południowej nawie bocznej wraz z
wyposażeniem etap I

10 000,00

2017

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
WNMP w Kazimierzu
78, 48-250 Głogówek

Prace konserwatorskie - remont i
konserwacja organów kościelnych
II etap.

10 000,00

2017

10 000,00

2017

Fundacja Glogovia
ul. Kościelna 2
48-250 Głogówek

Renowacja dwóch okien
witrażowych w
wieżach kościoła
parafialnego w Głogówku
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ryc. nr 1. Granica układu ruralistycznego wsi Biedrzychowice.

ryc. nr 2. Granica układu ruralistycznego wsi Kazimierz.
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ryc. nr 3. Granica układu ruralistycznego wsi Kierpień.

ryc. nr 4 Granica układu ruralistycznego wsi Mionów.
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ryc. nr 5. Granica układu ruralistycznego wsi Racławice Śląskie

ryc. nr 6 Granica układu ruralistycznego wsi Szonów.
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ryc. nr 7 Granica układu ruralistycznego wsi Wierzch.

ryc. nr 8 Granica układu urbanistycznego Starego miasta Głogówek
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