
UCHWAŁA NR XVI/127/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2020-2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  9) i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K-NR.5120.9.2019.AP z dnia 
10.12.2019 r., Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami  Gminy Sośnicowice na lata 2020-2023." 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy S  na lata 2020-2023  

  krajobrazu kulturowego 
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego

osoby zainteresowan gminy 
po u kulturowego, 

czne, gospodarcze i edukacyjne. 
 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
a, tzw. priorytety, 

 zawartych w 
 

 W dokumencie o
budowlanych przy zabytka

gminy,  powiatu i 

 
 
 
2. Podstawa prawna opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
   opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z ),  
woj  na okres czterech lat programu opieki nad zabytkami. 
 ,  na celu 

, finansowych i organizacyjnych 

 ta troli stanu zachowania i 
owaniu polityki planistycznej i opieka nad 

zabytkami  a 

i utrzymania ich samych oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie oraz popularyzowania i upowszechniania 
wiedzy o nich. W niem dziedzictwem kulturowym, 
a 

 ochrony dziedzictwa narodowego 
akres i formy ochrony 

 na  uznanie za 
pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o  ustaleniu lokalizacji 

 , 
a 
wpisanym do rejestru 
w  
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terytorialnym (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie przyrody). Ponadto ustawa 

i powiatowego. 
 Art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy wyznacza cele opracowania GPOnZ  
1.   koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju. 

 i dziedzictwa 
archeologicznego,  

do poprawy stanu ich zachowania.  
 kulturowego. 

ystycznych 
i 
zabytkami. 

, 
z  

 z  
 
 
3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 
 
  
i 
w zakresie jego ochrony,  
konstytuc  
publicznej i  
 Ustawa z dnia 23 u

w aszego uczestnictwa w kulturze i 
 

 
zawarte w: 

 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Dz. U. z 1997 r. Nr 78 
poz. 483 z zm.) w przepisach: 

 Art. 5: 
 

 Art. 6 ust. 1 a warunki upowszechniania 
ego, jego trwania i rozwoju ; ust. 2: Rzeczpospolita Polska udziela 

pomocy Polakom  narodowym dziedzictwem 
 

 Art. 86
przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej  

 ece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 
z ), ym zasady ochrony i opieki nad zabytkami 
w  

 Art. 3, : zabytek, zabytek nieruchomy, zabytek ruchomy, 
zabytek archeologiczny, instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami, prace konserwatorskie, 
prace restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne, 
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z kulturowy, 
otoczenie zabytku. 
 Zabytek zecz ruchoma, ich 

 

 Art. 4  na podejmowaniu przez organy 
administracji publiczn  
i i utrzymanie; 
zapobieganie udaremnianie niszczenia 
i a z z ywozowi 

anu hronnych 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestr . 

 Art. 5   zabytkami: opieka nad zabytkiem sprawowana 
przez je polega, w : naukowego badania 
i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restau
zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania 
z zabytku w j  upowszechniania 
wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii kultury . 

 Art. 6  m przedmioty ochrony i zarazem 
 

1.  
 

a) krajobrazami kulturowymi, 
 

 
 

hutami, elektrowniami i innymi  
f) cmentarzami, 
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

 
 

 

 
zcza militariami, sztandarami, 

odznakami, medalami i orderami, 
 

terialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 
dokument mi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

rt. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach , 
f) instrumentami muzycznymi, 

mi, 

instytucji; 
 

 
b) cmentarzyskami, 
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c) kurhanami, 
 

storyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, 
placu, ulicy lub jednostki osadniczej . 

 Art. 7  formy ochr  
1)  
 

 lub tradycyjna tego zabytku. 

 

 podstawie decyzji 
o wpisie do rejestru tego zabytku. Wpisy do re 9).  

 
nieruchomy,  Dziedzictwa Narodowego (art. 13). Na 
podstawie tej  

 

decyzji wydanej przez wojew  na wniosek ). 
 w przypadku uzasadnionej 

obawy znisz  
1a)  
2) uznanie za pomnik historii; 
3) utworzenie parku kulturowego; 
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 

inwestycji w zakresie lotn   

 Art. 16 ust. 1: 

 

 Art. 17 na terenie parku kulturowego  prowadzenia 
budowlanych o rolniczej, hodo  zmiany 
sposobu korzystania ; umieszczania tablic, i innych 

 
z o t. 12 ust. 1; ia 

 ia lub magazynowania .  

 Art. 18: 1. dzaniu i aktualizacji 

trznych, morza 
terytorialnego i  

 lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o  inwestycji drogowej, 
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decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwole  zakresie 
licznego. 

. 1, w  
 

zapewnienia im ochrony 
przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabyt najlepszego stanu; 

nad zabytkami . 

 Art. 19 : W studium uwarunkowa przestrzennego 
gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
1)  ich otoczenia; 
2) innych zabyt s  
3)  
1a. W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o i linii kolejowej lub decyzji 
o 

 
do rejestru i ich otoczenia; 

2)   
 

 
 otoczenia;  

 
3) wnioski i  
2. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu 

 
 strefy ochrony 

obszary, na k
i . 

 Art. 20 zagospodarowania 
dztwa oraz miejscowych z w

konserwatorem z   

 Art. 21: zabytkami przez 
. 

 Art. 22: 1. Generalny Konserwator Zabytk  formie zbioru kart 
 

i woje w formie kart 
 

go niewpisanego do rejestru do 
ego zabytku. 

4. (burmistrz, prezydent miasta) prow w formie zbioru kart adresowych 
omych z terenu gminy. 

 
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;  
2) i  

urmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu 
z  
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morskich w formie zbioru kart ewidencyjnych . 

 Art. 89  
edzictwa narodowego, w imieniu adania 

i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator  
cje, w tym zakresie, wykonuje 

z . 

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 
gdzie w art. 7 ust. 1 pkt 

oraz 
i przyrody oraz 

o, bibliotek 
gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i 
gminnych,  
administracyjnych, promocji gminy. 

 Istotne ur
w  , w tym w: 

 Ustawie 
nych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1595). 

 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 ). 
terytorialnego i organy admin   sprawach przeznaczania 

ia zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Ustawa stanowi 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Ustawa normuje 
i roz

 tych dziedzinach. Przepisy ustawy nie nar

  w odniesieniu do 
w wpisanych do rej  o

agospodarowania przestrzennego. 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396),  
 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 
ce wycinki i 

 

 Ustawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z 
zm.). W rozumieniu ustawy cele  ciami 
zabytk  ochro  

 

 Ustawie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z zm.). Ustawa lna polega na tworzeniu, 
upowszechnianiu i two. 
Polega on na wspieraniu i edukacji i  inicjatyw kulturalnych 
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oraz opieki nad zabytkami 
(art. 1 

, instytucji filmowych

ognisk artystycznych, galerii sztuki   

 

(art. 9 
wystaw artystycznych, galerie i centra sztuki, Filmoteka 

 

 

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688). W ramach ustawy  
i  

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie e wzmo
ochrony krajobrazu, tzw. Ustawa Krajobrazowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z zm.). Ustawa definiuje 

  h lub 
tradycyjnej architektury. 
uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, w tablic 
i  

 u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1609). 

 u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

(Dz. U. z 2011 r. 
Nr 113, poz. 661) oraz  

. 

 u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie 

Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1674). 

 u 
 (Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1304 

o przyznanie odznaki,  

 u Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
 (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153). 
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 u Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 30, 

poz. 259). 

 u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510). 

 u 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 650). 

    

 Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917). 
i 
nie gromadzenie i 
i  ch 

 kultury polskiej 
korzystania ze 

 

 Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z zm.) m
 dowego. Biblioteki 

  

  

 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
553). 
 
 

 
 
 GPOnZ jest zgodny z 
Doku GPOnZ 

ju strategie, studia i p
ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. 
 GPOnZ ytkami. Cele 

  

 Krajowy Program Ochrony  
 

 
   
ochrony i opieki nad zabytkami. W  stwowymi 
instytucjami kultury i organami administracji publicznej poprzez trzy cele szcze  podzielone na kierunki 

 

 
1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym. 
2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym. 

 
w zakresie opieki nad zabytkami. 

2. Podnoszenie be  

a: 
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1. Upowszechnianie wiedzy na te  
 

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004- - 2020 
 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013,  

r. poprzez przygotowane przez 
Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004- m w oparciu 

w warunkach rynkowych. 

z  
historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, w

. 
 ow zapisano w strategii 

 
  
 

kultury, 
 wzrost uczestnictwa   
  
  
  

 zmniejszenie luki cywilizacyjnej przez moderniza kultury. 
-2020 wprowadza programy operacyjne 

jest Program  
 W pr  

 ruchomych. Podstawowym celem priorytetu jest poprawa stanu 
zachowania turystyki, 

 organizacyjnych 
dokument
kradz i   

 cji muzealnych  ealnych, 
 

zealnych pracowni konserwatorskich oraz 
nowych technik  

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego R  
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego R 030 r.) 

r 8 Rady z dnia 14 lutego 2017 r. Jest to aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 
Nr 157 Rad  2012 r. 

 
do 2020 r. oraz w perspektywie 

do 2030 r.
 

 
wiskowym i terytorialnym. 

  obszarach: 
1). Obszar e-  kierunek interwencji: 

-administracji   
Wyznaczony projekt strategiczny: 
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Digitaliz j  
i 

kultury. 
 kierunek interwencji: 

ej. 
 

  
  obszarze kultury 

i ziem 
 

  
 

 
 Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego  

 dziedzictwo narodowe (dobra 

 
 uczestnictwo 

i 
 

  
 S  Nr 61 Rady  dnia 
26 marca 2013 r. J Strategii Rozwoju 
Kraju   rozwoju 

-gospodarczym Polski, w ramach  
 o  

 

regionalnym i krajowym. 
4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu. 

 
 

W  
i opiece nad nimi. 

 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 
 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego K r 239 Rady 

 Jego 
celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i 

 
rczej i przestrzennej w okresie. 

na bu n o 
funkcjonowaniu gospodarki i pozwala w Kon
i  w gospodarowaniu 
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w tym powodziowego. W  
dziedzictwa kultur  
 Jako cele polityki przestrzennej  

 
yrody i krajobrazu, 

 y i zagospodarowania terenu na terenach o  
ochronnym, 

  wysokich 
restrykcjach konserwatorskich, 

 wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni: starych dzielnic 
 zakresu rewitalizacji obszar

mieszkaniowych. 
 
 
4.1. Relacje Gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie 

 i powiatu 
 
 GPOnZ 
i : 

 : S  lata 2006-2020, Strategia rozwoju 
-

-2021, Plan 
zagospodarowania przestrzennego woje
na lata 2006-2020; 

 powiatowym: Strategia rozwoju powiatu gliwickiego na lata 2005-2020. 
 
dokum

 

 -2020 
 -2020 

 
 W strategii wyznaczono cztery cele strategiczne: 
Cel I. 

 
Cel II. Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego   czynnego  

 
Cel III. Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz 

 
 

 
 

 t; 

 inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego; 

 popularyzacja dziedzictwa kulturowego (w tym  

 rewitalizacja i  

 owanie dla nich nowych funkcji; 
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 wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki (promocja  
turystyki kulturowej);  

  

  
 Strategia rozwoju woj  IV/38/2/2013 

 nr III/47/1/2010 przez 
 w dniu 17 lutego 2010 r.  

 Wizja rozwoju  
 

 nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce 
oraz istotnym partnerem w 
i rocesu rozwoju. 
 

 
 Wyznaczone strategiczne cele rozwojowe: 
Cel I   
i  
Cel II  

h o wysokim standardzie;  
Cel III   
Cel IV   
 

z 
zabytkowym oraz symbolic  

 -2021 
 -

Sejmik Wo  Program ten jest 
czwartym Programem 

 2009,  na lata 2010-2013 i 2014-2017. 
 Przedmiotem Pro

Program 

arczych. 
 : Harmonijny krajobraz kulturowy oraz autentyzm 

 
  z 
i  
Cel strategiczny I  e go w procesy gospodarcze. 
Cel strategiczny II  
regionu. 
  
Cel operacyjny I.1    
Cel operacyjny I.2   
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Cel operacyjny I.3   
  
Cel operacyjny II.1  Upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz sposobach opieki nad zabytkami. 
Cel operacyjny II.2   
  

 skiego 2020+ 
 
nr  
w wyniku przeprowadzonej w 2013-2016 r. aktualizacji Planu z 2004 r. wraz z 
r. 
 

elemen
 

 ekonomicznej oraz ochrony naturalnych z
i  
 

dzictwa 

 
okresu industrializacji (od XVIII do XX  

   
i   
 
z dziedzictwem kulturowym regionu: 

  kulturowego. 
  kierunki polityki przestrzennej: 

 
 
 

  
Kierunek 3.2  

 -
architektonicznych; 

 
lokalnych; 

 -
 

 nkcje rekreacyjne, zdrowotne, estetyczne 
i przyrodnicze; 

  

 rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej; 

 
powojskowych, pokolejowych) z wykorzystaniem ich na tereny o funkcjach komercyjnych i publicznych 

-gospodarczych); 

 gospodarowanie wodami opadowymi ukierunk ywu ze zlewni (system mikro  
i . 
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 -2020 
 Strategia rozwoju kultury w wo -

 
 
jest bowiem nie ty

 
  

  
 

 jednostek organizacyjnych  instytucji kultury  

pomocy odpowi  
 Wyznaczona wizja   

 
 

; 

-ekonomiczny, a 
 

 
 Na podstawie diagnozy oraz analizy bilansu strategicznego  kowaniami 

cznych cztery podstawowe cele 
i  
Pole strategiczne: Kompetencje kulturowe. 
Cel strategiczny 1: Wzrost kompetencji potrzebnych do (1) uczestnictwa w kulturze [odbiorcy] (2) 

 
 

kulturowych; 
- 

kultury; 
h warunkach organizacyjno-

prawnych); 
 

Cel strategiczny 2: Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego  w roli 
i czynnego   

 
2.1.  

 
 

 
2.5. Poprawa informacji i promocji kulturalnej; 
2.6. Wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. 
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Pole strategiczne: Dziedzictwo kulturowe. 
Cel strategiczny 3: Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego 
i  

 

temat; 
3.2. Inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego; 

 
 

 
3.6. Wykorzystywanie dzi
turystyki kulturowej); 

 
 

  wykorzystywanie ich 
 

 
 

 
znesem i jego otoczeniem; 

 

publicznej. 

 Strategia rozwoju powiatu gliwickiego na lata 2005-2020  
 Strategia rozwoju powiatu gliwickiego na lata 2005-

 
 
z 

iatu 
i  
 

miasta Gliwice i innych miast w otoczeniu oraz rozwijanie funkcji turystycznych.  
 lucyjnego rozwoju 
w 
atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej powiatu. W przedstawionej analizie SWOT:  

 dla Priorytetu 

 
 

 
aktualne plany zagospodarowania przestrzennego. 

 d
i 
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o  
itp.). 
 
 

 
 
 
5.1. Relacje Gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy 
 
 GPOnZ zgodny jest z dokumentami: 

 -2025 
 -2025 opracowana w 2013 r.  
 Strategia jest pods
lokalnego. Jes
rozwoju gminy do 2025 rozpoz
rozwojowych gminy oraz skorelowanie ich z oczekiwaniami mies

 
 

 2013-2025. 

.  
  , w celu ochrony 
dzied  

standardzie. 
olnego 

  
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 
  
  poza 

i kultury wysokiej. 
 W Strategii opisano dziedzictwo historyczne i kulturowe , w tym  
kultur  

  dla gminy S  
 nfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy 

2005 r. Plan jest systematycznie aktualizowany. 
 . 
w sprawie organizacji i sposobu o  
 

ych, 
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 XXXV/306/2013 z dnia 25.11.2013 r. 
 
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego  stanowi generalny plan program w zakresie planowania 

 
 

 
 kulturowego jest ochrona 

i  
  

 opiece nad 
zabytkami; 

 opiece nad zabytkami; 

przepisami o  
 

 
1. D

 Gminnego programu opieki nad zabytkami (GPONZ), 
o 
miejscowego ochr

otoczeniu takiego obiektu. 

z 

 

 

historyczne. 

 
 w razie 

 

i  
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy S  
 

nad nimi. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) tnictwa 

  
 MPZP dotyczy n
i nia przestrzennego ustalanego 
w  
 Zgodn

MPZP.  
1)  
2) 
przy realizacji inwestycji oraz przywracania zab najlepszego stanu; 
3)  
4)  

 ch do rejestru i ich otoczenia, 
  
  

5)  programu opieki nad zabytkami; 
6) 

 
 Z m MPZP gminy  
planowania przestrzennego. Ma on  

ego i 

rajobraz kulturowy. W MPZP z
 

owicach z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
. 

 
   tereny chronione 

 ochrony konserwatorskiej  
 

1) w Rachowicach: 
 parafialnego pw. j z ul. Wiejskiej 9, 

 folwarku z przy ul. Rachowickiej (obok nr 5); 
2) w Sierakowicach: 

 Aleksandryjskiej przy ul. Wiejskiej 1, 
przy ul. Rachowickiej 1; 

 
a) cmentarz przy ul. Marcina za nr 6, 

  3a, 
  

4) w    folwarczne  ; 
   54. 
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 W  
  

i nawierzchni, historycznych linii zabudowy; 
2) utrzymanie historycznych dominant z zakazem wprowadzenia nowych dominant, oraz zachowanie proporcji 

  
3) zachowanie i rewaloryzacja zieleni zabytkowej; 

i modernizacji zabudowy zabytkowej na zasadach   
konserwatorskich; 
5) zakaz umieszczania reklam na obiektach zabytkowych. 
 Ust  obserwacji archeologiczn  stanowisk 
archeologicznych pokazanych na rysunkach planu wraz z otoczeniem w promieniu 40,0 m od centrum 
stanowiska (w przypadku stanowiska o charakterze  stanowisk 

  40,0 m od 
granicy). 
  

 z  przeprowadzenia  archeologic  
  

 tych w GEZ poza ustaleniami planu doty oraz 
par i zagospodarowania  ter  

  
1) nakaz: 
a) zachowania lub przywr  

architektonicznego i wystroju elewacji, 
 

  stolarki, w przypadku jej wymiany, 
e) koni  h, a w przypadku modernizacji lub przebudowy 

  nowa lokalizacja winna  lokalizacji pierwotnej, 
f) zachowanie w zabytkowych i dostosowanie 
wprowadzonych  funkcji do ich historycznie  oraz eliminowanie funkcji 

  na te obiekty; 
2) zakaz: 

  
b) umieszczania anten satelitarnych, klimaty innych tego typu 

fasadach i elewacjach budy  przestrzeni publicznych, 
c) tynkowania, malowania i ocieplania za  zachowany 
historyczny detal architektoniczny lub historyczne dekoracje, 
d) stosowania  zak stolarki w otworach 

 
 

arch
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gminy 
S  

Krajobraz kulturo

oraz dziedzictwo 
niematerialne  zwyczaje, przek
kulturowa  k przez ludzi w relacji 
z 
i  

 

5.2.1. Charakterystyka gminy 
 

  
 -  -

 graniczy z powiatem 
-  

 Teren Gminy o
i 8  
 munikacyjnym  

  

  
 

powierzchni gminy. 
 g

 
 

 
 formy ochrony przyrody: 

  utworzony 
 nr 181/93 Woj. Katowickiego z 23 listopada 1993 r., zm. Rozp. 

z 28 sierpnia 2000 r. Park rzyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych. 
 W krajobrazowego   

otuliny Parku znajduje 
Sierakowice i  
 ej. Na 

nych. 
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 r   n
nania za rezerwat przyrody. Rezerwat ten 

zajmuje  
 drzewa  pomniki przyrody: 

: 
  folwark (chroniony w nowym planie z 2018 przez 

zapisy  7  . 
: 

 teren m; (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  
, 

 teren cmentarza z XIX w. (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  
ochrony konserwatorskiej), 

 niewielki park ze star
zapisy  7  , 

  skupisko starodrzewu (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  
ochrony konserwatorskiej). 

: 
   niewielki park ze starodrzewem (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy  

7 , 
 

w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  , 
  dz. 86, dz.83, dz. 654/3. 

Rachowice: 
 starodrzew przy ko ciele arzu (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  strefa 

, 
  Sierakowice. 

Sierakowice: 
 starodrzew  tarzyny Aleksandryjskiej i cmentarzu (chroniony 

w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  , 
 skupisko starodrzewu nad stawami hodowlanymi w dolinie potoku Sierakowickiego Sierakowice (teren 

folwarku) (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy  7  
konserwatorskiej). 

: 
  w tym starodrzew  ochrona rejestrowa (chroniony w nowym planie z 2018 przez zapisy 
 7  rskiej), 
 aleje starodrzewu: ul. Parkowa, ul. Kasztanowa, ul.  

Smolnica 
 

 rzez zapisy  7  
. 
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5.2.2. Zarys historii obszaru gminy 

  
 

 niemieckiej.  
 
tylko na ziemi gliwicko-toszec

w W 

 
z 

 

. 
 

 prawa   w 1945 r. W 1683 r. ordynat 
. 

. 
  

 Po zako czeniu . Jego znaczenie 
w dz gminnych. W dniu 
1.01.1996 r.  
 : 

zachow  Nowej Wsi 

prz
 1  

  sosny. Niemiecki nauczyciel Heinrich 

 . N
- ssoowicz, Sosniczowice, Sosnicowiz, 

gminy 
my tylko te najbardziej znane 

http://www.sosnicowice.pl/historia-
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i   
w 

i -Lany i Wieshuben, Rachowice to Rachowitz i Buchenlust, Sierakowice to 
Schierakowitz i Graumannsdorf, Smolnica to S

  Polska 

 
 

5.3. Dziedzictwo materialne g  

Dziedzictwo materialne gminy 
 

impuls do innego typu rozwoju. Istotnym czynnikiem 

 
Ws  

 
 

 

pojedyncze budynki i formy zap

-folwarcz
 

  URBANISTYCZN  
 

w XIII w.: na rzucie nieregularnego czworoboku z centralnie p
komunikacyjnym. : Kozielska (od  

 Raciborskiej do parku) i granica 
do ul. Kozielskiej oraz obustronna zabudowa 

 
- 

i wielorodzinnej,  dwa obiekty wpisane do 
 

 oraz arkowym.  
skromne dwukondygnacyjne budynki z elewacjami 

z XIX/XX w.,  

   
wczesno

 -gospodarczych  gospodarki folwarczno-
-  pocz. XIX), 

-  

 r.
  

przestrzeni wie
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organizacja przestrzeni w znacznym stopniu zatarta. 
olwarcznej. 

any Wielkie Wi
 

 w XIX w.  rozlokowan .  
 wzmiankowanym w 1279 r. 

 rycerska. Obecnie do wsi n kolonie Karnowiec i Podlesie  dawne folwarki 
 w wartym em osadniczym 

i  odseparowaniem od innych wsi. U
komunikacyjne, zaakcentowane rytmem starodrzew  rajobrazie 
wsi jest stronie, na skarpie  

, harmonijnie wpisany w krajobraz, 
,  na p

  (XVIII w.)
-krajobrazowe i przyro

50  

 

 NALNE 

ajobrazu kulturowego. Zabiegi formalne 
 nego dla 

 

zachowana rezydencja  
z  r.
mieszkalny. 

  
Z   wiejskiego krajobrazu kulturowego. 

 dominant  
przestrzenn  

 i kolonii mieszkalnej 

rezydencjonalnego. 

 
 

 , ul. Kozielska, XIX w., w pobli -parkowego; 
   w.

 w ruinie; 
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  , XIX w., z zachowanym budynkiem mieszkalnym, zabudowaniami 
gospodarczymi i parkiem o pow. 1,5 ha; 

    w.: zabudowania gospodarcze, budynek mieszkalny 
i niewielki park ze starodrzewem; 

 w Rachowicach   w., zachowane fragmentarycznie, z drewnianym 
spichlerzem z pocz. XIX w.; 

 w Sierakowicach   ze stawami, starodrzewem i domem dworskim z 1864 r. m 
 w. 

W wyniku zmian geopolitycznych, gospodarczych i technologicznych oraz ze 

 
 

-krajobrazow
 

 
 

5.3.2. Architektura i budownictwo 

 ARCHITEKTURA SAKRALNA 

tzw.  

 
 , z 1675 r., wzniesiony przez 

z  
 XX w. ym. Do prezbiterium 

 

 , 1776-1777, XVIII w., odnawiany w latach 1905-
1906 oraz 1937-

 r. Od zach.  
 

 w. , 
drewniane, prezbiterium murowane. Do murowanego prezbiteriu y dobudowano 

-16  w k. XVIII w. 

 
 

przestrzenne. 
i  

  -
 1928 r.) kapitalny remont w latach 1924-1928. Orientowany, murowany z kamienia polnego. 
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. 
 

 , z lat 1786-1794, wzniesiony na miejscu starszej budowli z XV w. 
z   
z  

 parterowy aneks. Budynek 
osz   podz  

 ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA  
, zbudowany w 1755 r. 

Hoditza, w XIX 
i XX w. Zniszczony w odbudowany w latach 1958-1965. Od 

 
  Wzniesiony na rzucie 
litery C, dwukondygnacyjny, wysoko podpiwniczony 

-  
 Elewacje r
i 

 ne ornamentem 
 

W dekoracji motywy listew, konsoli, muszli i kampanulli. 
kamienna tablica z nazwiskami budowniczych Andres Stephan i Andres Wagner, 1755 r. 
  w ryzalicie frontowym, w skrzydle wsch.  dawna 

W skrzydle zach. 
dawna latryna. 

 ZABUDOWA WSI  
 
panowania  
w budownictwie mieszkaniowym, jak i gospodarczym  
dachowe  

  
  z racji swojego usytuowania czy formy architektonicznej 

 
 

 
 ; 
 pocz. XX w.; 

b. budynek mieszkalny XIX/XX w.; 
  oraz zachowany 

 
 

 z resztkami 
 

cennym 
starodrzewem, m.in. platan klonolistny, buk pospolity. 
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udy 
, 

Rudniki    
 Rudniki w Sierakowicach  zabytkowe kopce po eksploatacj  
  Polskiej Wsi, zabytkowe kopce po eksploatacj  
 Rudniki i warpie w Smolnicy, zabytkowe kopc w 1830 r. 

odnotowana jest tu kopalnia  
Trachach  : 

rudy darniowej Trachy  
ok. 1550 r., . 
nowych osadach: w Trachhammer, gdzie i w przetapiano. W 1703 r. 

 
z 

za. 
warpie z odkryciem rud (ob. ul. Dolna i teren zwany 

warpie po wsch. stronie wsi. 
 
 
5.3.3. Z  

Obszary zieleni komponowanej 
imi i -

owo-parkowe 
w  ulicy Kozielskiej, pomniejszone 

 
Na terenie gminy  , 

 

 
gom komunikacyjnym, np. 

 aleja  
  
  
 starodrzew w formie alei doj  Ba wka. 

 CMENTARZE 
 

w otoczeniu starodrzewu  jako przestrzenie 
  

atniego spoczynku 
-

 
zachowania  i informacyjnymi.  

 obiekty sepulkraln z wyznaniem 
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Cmentarze na terenie gminy: 
 z pierwotnego ogrodzenia cmentarza 

drewniana bramka, kryta gontem; obok  ; 
w  zakrystii   1830 r. oraz  

 w Sierakowicach (pierwotnie l  z , 
otowym dachem gontowym); 

 w   Jakuba Starszego); 
 , ul. Gliwicka, z pocz. XIX w. wraz z nagrobkami starodrzewem; 
 cmentarz , ul. Gimnazjalna.   

13 m  otoczony  drewnianym parkanem, z drewnianym domem przedpogrzebowym  
1829 r.  
w spalony w 1938 r. i od tego czasu niszczeje.  rozbity 
obelisk z 1848 r. W ostatnich latach cmentarz 

. 
 ul. Marcina za nr 6. 

 
 
5.3.4. Zabytki ruchome 

i ych, niepowta lub 

e 
ne, 

historyczne wytwory sztuki ludowej, instrumenty muzyczne, numizmaty, militaria i inne. 

  

 organy, chrzcielnice, empory 

z redniowiecza (XV w.) do  (XIX w.). 
 o i historycznej: 

 k
-2010, po konserwacji). Dwukondygnacyjny 

  iciela i Jana Ewangelisty. 
 

 k z figurami donny 
z postaci i malowane ego y, 

 w Muzeum w Raciborzu. 
 k   r.), z obrazem 

 (XVII ?) z elementami ze srebrnej blachy; o  w.) z wizerunkiem Piety 
i m Padewskim.  z XIX 
w. 
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 k chrzcielnica drewniana 
z XVIII w., 
dzwon z 1410 r. 

 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY 
 usytuowane na placach wiejskich 

i miejskich, cmentar  elementy zagospodarowania terenu, 
takie  
i inne. 

 podobnie 
w  mi ymi 

  
 . wpisana do rejestru 

 

 
 kapliczka wka, ul. Raciborska nr 40, 1920 r., 
 ,  ul. Marcina za nr 19, 1893 r., 
 ,  ska za nr 87, XIX/XX w., 
 kapliczka, Rachowice, ul. Rachowicka 1, 1871 r., 
 kapliczka, Sierakowice, ul. Kozielska 71, 1871 r., 
 kapliczka, Sierakowice, ul. Wiejska nr 2, pocz. XIX w., 
 kapliczka, Smolnica, , XIX w., 
 kapliczka, , 2 , 
 kapliczka, ul. Dolna, XIX w., 
 kapliczka,  ul. Gliwicka, , 
 ,  ul. Smolnicka, 1865 r., 
 kapliczka, Trachy, usytuowana w lesie, ok. 1 km na zach. od wsi, pocz. XVIII w., 
 kapliczka, Trachy, ul. Nowowiejska za nr 8, XIX w., 
 pomnik, Rachowice, ul. Wiejska, nr 9, 1918 r. 

kutne  
pokutny  

awdopodobnie z innego miejsca. 

 MUZEA i ZBIORY 
 

 
prywatne  

Muzeum Techniki -Kowalstwo  
.  

n  Polski 
i   

Nasza Izba Tradycji 
w ramach Biblioteki Miejsko - . Gromadzi dawne meble, 

 
  

. 
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Guldner, Deutz, Eiher, MAN oraz produkowane przez Porshe-
Gminne. 

   2, budynek prywatny, prowadzi Pan Krystian 
Tischbierek.  
i 
i mundury. 

Mini skansen  nej, prowadzi 
Pan Walter Gnida.  

 
 

5.4. Dziedzictwo niematerialne 
 

 po przodkach 
i ny aspekt dziedzictwa kulturowego, istotny 
w 

- je 
i  

 
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 

 z nimi instrumenty, 
zenie tradycji, jej utrwalanie i przekazywanie kolejnym 

 Programu ochrony niematerialnego 

 
Gmina S , gdzie c

  w 
 w., wraz 

z 
 

 obcych tradycyjnym gwar  
   i kolejni nowi osadnicy  

przybyli z Polski centralnej w wyniku migracji zarobkowych. W wyniku wymieszania 
a wraz z zjawisk etnograficznych   zanik kultury ludowej. Zjawisko 
to najbardziej jest widoczne w ejskich i 

w   
Jedynie dialekty gliwickie, w  sw  

 twa kulturowego, 
z  

 a o najciekawszych w skali Polski 
i Najbog

i zwyczajowe, bogate w zjawiska folklorystyczne,  
, 

 . 
 

tutaj, dzy innymi, Andrzejki 
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babski comber   owa  celem 
  

w zapusty, wielkanocne procesje konne, palenie ognisk w Wiel
 

Od kilkunastu 

i odziany jest 
w   jest to 

wydarzenie kulturalne, np. przedstawienie, koncert czy konkurs. Wszysc
 

Poprzez    
folklor,   
Koncentruje   nadal funkcjonuje w  
 
 
5.5 formami ochrony 
 
 Zgodnie z art. 7 i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. formami 

: 
  
  
 uznanie za pomnik historii; 
 utworzenie parku kulturowego; 
 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realiz

 
 Na obszarze gminy S   
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 

ego. 
 
 
5.5.1. Zabytki nieruchome  
 
 Na terenie gminy S  znajduje 14 u 

, w tym 2 stanowiska archeologiczne  (Tabela nr 2).  
krajobrazu kulturowego na terenie gminy
z  rygorami ochrony konserwatorskiej 

z stawy ochronie  opiece 
podejmowane przy tego typu obiektach 
z  

Id: A6ABF432-C83D-4AF9-A568-20C629D17308. Podpisany Strona 33



Gminny program opieki nad zabytkami  na lata 2020-2023 

34 

Tabela nr 1 na terenie gminy S  
LP.  ZABYTEK NR I DATA  

1   w. A-351/60 z 10.03.1960 r. 

2  w. A-350/60 z 10.03.1960 r. 

3  kapliczka, 1780 r. 1064/69 z 15.07.1969 r. 

4 Rachowice 
cy, mur.-drewn., XVII 

r. 
A-357/60 z 10.03.1960 r. 

5 Rachowice  w. A-358/60 z 10.03.1960 r. 

6 Sierakowice 
 Aleksandryjskiej, 

drewn., XVII w. 
298/50 z 18.03.1950 r. 
A-360/60 z 10.03.1960 r.  

7 Sierakowice dom, pocz. XIX w. (nie istnieje) A-361/60 z 10.03.1960 r. 

8 Smolnica  w. 
A/118/08 z 2.11.1956 r. i z 
18.02.1969 r. 

9 Smolnica .  1065/69 z 15.07.1969 r. 

10  miast  
406/53 z 31.03.1953 r. 
805/67 z 20.12.1967 r. 

11   w. 
A-364/60 z 10.03.1960 r. 
A-310 z 2.05.1950 r. 

12  
 w.: 

  
 park. 

443/55 z 14.06.1955 r. 
A-363/60 z 10.03.1960 r. 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 

13  
grodzisko (AZP 97- - 
XIV w. 

C/1090/69 z 17.10.1969 r. 
C/1090 z 05.05.1975 r.  

14  (AZP 98-  C/1091/69 z 17.10.1969 r. 

 

5.5.2. Zabytki ruchome  
 
 Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 3 u zabytek ruchomy to 

 
 e zabytku ruchomego do 
rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za 

  
 Zabytki ruchome wpis  
z   zabytku ruchomego 

do: 
 zapewnienia 

 zagospodarowanie i utrzymanie, 
 zapobiegania  
 udaremniania  
 przeci   
 kontroli stanu zacho  
  

 
Najcenniejsze zabytki ruchome z terenu gminy S wpisane 

ruchomych. 
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 miejsca kultu 
i  
 

5.6. Zabytki w gminnej ewidencji z  
 
 . 
Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie za

zachowanie zabyt  utrzymani

 
 

  
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 

 
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez denta miasta) w porozumieniu 
z  
 

 dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
 

zgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661) 
zenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  r
 

 
 

no-budowlanej. 
Uzgodnienia z 
na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 
decyzji o i linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie l 3. ust. 4 pkt 2, art. 60 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.) oraz na etapie wydania decyzji o 
obiektu budowlanego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane). Pona

 

 prowadzonych na swoim 
terenie. 
 

j zabytku z gminnej 

 
 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio 
o 

 Ponadto 
owej zabytku d

o 
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k
 

 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochroni w i opiece nad zabytkami oraz 
o 

o ustaleniu o erenu (WZIZT
  

 Gminna ewidencja z gminy S  (GEZ) opracowana w 2017 r. 
ch w GEZ przedstawia Tabela nr 2 i Tabela nr 3 (stanowiska archeologiczne). Ewidencja 

77/2017 Burmistrza S  z dnia 3.08.2017 r. w sprawie: 
 

Burmistrza S  
 

 Ewidencja ma charakter zbioru otwartego Aktualizacja Ewidencji, 
i 

w Katowicach dla wprowadzonych w ewidencji zmian. 

Tabela nr 2. Obiekty te w gminnej ewidencji z z terenu gminy S  

LP.  NAZWA OBIEKTU CZAS POWSTANIA ADRES 
FORMY 

OCHRONY 
1  kapliczka 1920 r. ul. Raciborska (za 

numerem 40) 
ochrona w mpzp 

2  
 

1989 r. ul  ochrona w mpzp 

3   1910 r. r
Polnej 

ochrona w mpzp 

4  
 

XIX/XX w. 
osady  

ochrona w mpzp 

5   XIX w.  ochrona w mpzp 
6  

 

XVIII w. ul. Marcina 5 ochrona w mpzp 

7  cmentarz XIX w. ul. Marcina za nr 6 ochrona w mpzp 
8  kapliczka 1893 r. ul. Marcina obok nr 10 ochrona w mpzp 
9  

 
XV/XVI w. ul. Marcina 10 wpis do rejestru 

 
10    1893 r. ul. Marcina za nr 19 ochrona w mpzp 
11    pocz. XX w.  ochrona w mpzp 
12    XIX/XX w.  87 ochrona w mpzp 
13    pocz. XX w. 

numerem 6) 
ochrona w mpzp 

14    XIX w.  ochrona w mpzp 
15   kaplica 1780 r. ul. Wiejska (za 

numerem 2) 
wpis do rejestru 
z  

16   kaplica 1932 r. ul. Wiejska (za 
numerem 5) 

ochrona w mpzp 

17  Rachowice kapliczka 1871 r. ul. Rachowicka 1 
(Sierakowicka) 

ochrona w mpzp 

18  Rachowice  XIX w. ul. Rachowicka (obok 
numeru 5) 

ochrona w mpzp 

19  Rachowice 
budynek mieszkalny 

pocz. XX w. ul. Wiejska 3 ochrona w mpzp 

20  Rachowice spichlerz drewniany  ul. Wiejska (za wpis do rejestru 
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numerem 5)  
21  Rachowice 

 
XV/XVI w. ul. Wiejska 9 wpis do rejestru 

 
22  Rachowice pomnik 1918 r. ul. Wiejska (przy 

numerze 9) 
ochrona w mpzp 

23  Rachowice  XIX/XX w. ul. Wiejska ok. 600 m 
 

ochrona w mpzp 

24  Rachowice Grota Lourdska 1933 r. ul. do Groty, dz.693/54 ochrona w mpzp 
25  Rachowice obelisk Juliusza Rogera koniec XIX w. podlesie ok. 1,5 km od 

ul. Wiejskiej 
ochrona w mpzp 

26  Sierakowice dom pocz. XIX w. ul. Lipowa 2 ochrona w mpzp 
27  Sierakowice   ul. Kozielska 43 ochrona w mpzp 
28  Sierakowice kapliczka 1871 r. ul. Kozielska 71 ochrona w mpzp 
29  Sierakowice  XIX w. ul. Rachowicka 1 ochrona w mpzp 
30  Sierakowice   ul. Rachowicka 1 

(za numerem 3) 
ochrona w mpzp 

31  Sierakowice 
Katarzyny 
Aleksandryjskiej 

1675 r. ul. Wiejska 2 wpis do rejestru 
 

32  Sierakowice kapliczka pocz. XIX w. ul. Wiejska (za 
numerem 2) 

ochrona w mpzp 

33  Smolnica 
pomieszczenia 
mieszkalne 

pocz. XX w. ul. Szkolna 1 ochrona w mpzp 

34  Smolnica kapliczka XIX w. iu ul. 
Wiejskiej i ul. 
Granicznej 

ochrona w mpzp 

35  Smolnica kaplica protestancka, ob. 
rzymskokatolicki 

 

1603 r. 
 

wpis do rejestru 
 

36  Smolnica  XIX/XX w. Wiejskiej i ul. 
Szkolnej 

ochrona w mpzp 

37  Smolnica dom XIX/XX w. ul. Wiejska 16 ochrona w mpzp 
38  Smolnica dom XIX/XX w. ul. Wiejska 17 ochrona w mpzp 
39  Smolnica dom XIX/XX w. ul. Wiejska 25 ochrona w mpzp 
40   

 
. XIX w., 

zniszczony w 
1938 r. 

 
Gimnazjalnej 

 

41   kapliczka XIX w. ul. Dolna ochrona w mpzp 
42   kapliczka . ul. Gliwicka ochrona w mpzp 
43   

ob. budynek biurowy 
Instytutu Ochrony 

 

1910 r. ul. Gliwicka 29 ochrona w mpzp 

44   w. 
 

XVIII w.  wpis do rejestru 
 

45   p  i park-obecnie 

 

XVIII w. ul. Kozielska 1 wpis do rejestru 
 

46   
drzewnego 

stajnia 

  ochrona w mpzp 

47   kapliczka  ochrona w mpzp 
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kraniec) 
48    1865 r. ul. Smolnicka ochrona w mpzp 
49    1926 r.  ochrona w mpzp 
50   

starego miasta 
XIII -XIV w. 

ulicami 
wpis do rejestru 

 
51  Trachy kapliczka XIX w. ul. Nowowiejska (za 

numerem 8) 
ochrona w mpzp 

52  Trachy kapliczka 1935 r. ul. Raciborska (za 
numerem 68) 

ochrona w mpzp 

53  Trachy kapliczka pocz. XVIII w. usytuowana w lesie, ok. 
 

ochrona w mpzp 

54   
ob. budynek mieszkalny 

XIX/XX w. ul. Nowowiejska 1 ochrona w mpzp 

55   budynek mieszkalny ok. 1860 r. ul. Raska 15 ochrona w mpzp 
56   kapliczka  ul. Wiejska (za 

numerem 24) 
ochrona w mpzp 

57    ok. 1910 r. ul. Wiejska 29 ochrona w mpzp 
58   budynek mieszkalny ok. 1880 r. ul. Wiejska 33 ochrona w mpzp 
59   budynek mieszkalny 1844 r. ul. Wiejska 42 ochrona w mpzp 

 

5.7. Zabytki archeologiczne  
 
 Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy ami zabytkiem 

  
my  

 , ale i ich kulturowy 
kontekst  

st mianem artefaktu. Stanowiskiem archeologicznym jest obszar 

wydzielony, indywidualny zabytek ruchomy, np. pozyskany w . Wzajemne 
 

  
 Obszar gminy S  

olski. Stanowiska zewidencjonowano 
97-42, 97-43, 98-42, 98-43. Na terenie gminy S  

znajduje 84 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, 
 (Tabela nr 3).  

 Najcenniejsze stanowiska archeologiczne z terenu gminy : 
 

-  
   

 Pozos

 do X
i 
cmentarzysko szk
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Tabela nr 3. Stanowiska archeologiczne  na terenie gminy 
S  

LP.  
OPIS STANOWISKA (OBSZAR AZP, FUNKCJA, 

CHRONOLOGIA) 
FORMA 

OCHRONY 
1   grodzisko (AZP 97- , XIII-XIV w  

2   -43 nr 2/6); wczesne 
 

ochrona w mpzp

3   cmentarzysko szkieletowe (AZP 97-
(XIII w.) 

ochrona w mpzp

4   zamczysko (AZP 97-  ochrona w mpzp

5   7-43 nr 5/9); epoka kamienia ochrona w mpzp

6   osada otwarta (AZP 97-43 nr -XIV w.)  ochrona w mpzp

7   -  ochrona w mpzp

8   -  ochrona w mpzp

9   -43 nr -XIV 
w.) 

ochrona w mpzp

10   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

11   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

12   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

13   -  ochrona w mpzp

14   -  ochrona w mpzp

15   -  ochrona w mpzp

16   osada otwarta (AZP 97- -XIV 
w.) 

ochrona w mpzp

17   -43 nr 17/21); wczesne 
 

ochrona w mpzp

18   -43 nr 18/22); wczesne 
 

ochrona w mpzp

19   -43 nr 19/23) ;epoka 
 

ochrona w mpzp

20   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

21   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

22   -  ochrona w mpzp

23   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

24   - e ochrona w mpzp

25   -43 nr 3/1); epoka kamienia ochrona w mpzp

26   osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

27   osada otwarta (AZP 97- -XIV w.) ochrona w mpzp

28   -  ochrona w mpzp

29   -   
30  Rachowice -  ochrona w mpzp

31  Rachowice -43 nr 2/40); epoka kamienia ochrona w mpzp

32  Sierakowice -  ochrona w mpzp

33  Sierakowice osada otwarta (AZP 97-  ochrona w mpzp

34  Sierakowice adnictwa (AZP 97-  ochrona w mpzp

35  Sierakowice -  ochrona w mpzp

36  Sierakowice -  ochrona w mpzp

37  Sierakowice osada otwarta (AZP 97-4  ochrona w mpzp
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38  Sierakowice -  ochrona w mpzp

39  Sierakowice -  ochrona w mpzp

40  Sierakowice osada otwarta (AZP 97- owiecze ochrona w mpzp

41  Sierakowice -42 nr 10/18); epoka kamienia ochrona w mpzp

42  Sierakowice -42 nr 11/19); epoka kamienia ochrona w mpzp

43  Sierakowice -  (XVII-
XIX w.) 

ochrona w mpzp

44  Sierakowice osada? studnia drewniana (AZP 98-  ochrona w mpzp

45  Sierakowice osada (AZP 98-42 nr 3/5); ? ochrona w mpzp

46  Sierakowice - -
XVIII w -XV w.) 

ochrona w mpzp

47  Sierakowice - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

48  Sierakowice - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

49  Sierakowice - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

50  Sierakowice - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

51  Sierakowice - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

52  Sierakowice -
- -XVIII w.) 

ochrona w mpzp

53  Sierakowice - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

54  Sierakowice -
- -XVIII w.) 

ochrona w mpzp

55  Sierakowice -
(XVIII-XIX w.) 

ochrona w mpzp

56  Sierakowice -42 nr 14/16); 
- -

-XVIII w.) 

ochrona w mpzp

57  Sierakowice -42 nr 15/17); ok -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

58  Sierakowice -
- -XVIII w.) 

ochrona w mpzp

59  Sierakowice -42 nr 17/19); okres now -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

60  Sierakowice -42 nr 18/20); 
- -

-XVIII w.) 

ochrona w mpzp

61  Smolnica osada (AZP 98-43 n  ochrona w mpzp

62  Smolnica -
-XVIII w.) 

ochrona w mpzp 

63  Smolnica kopalnia rudy darniowej (AZP 98-
(XVIII-XIX w.) 

ochrona w mpzp

64   -
kamienia - -XVIII 

ochrona w mpzp
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w.) 

65   osada (AZP 98- -XII w.) ochrona w mpzp

66   osada (AZP 98-  ochrona w mpzp

67   osada (AZP 98-  ochrona w mpzp

68   -43 nr 1/4); neolit ochrona w mpzp

69   osada (AZP 98-  ochrona w mpzp

70   kopalnia rudy darniowej (AZP 98-  ochrona w mpzp

71   osada (AZP 98- -XVIII w.) ochrona w mpzp

72   - -XVI w.) ochrona w mpzp

73   kurhan (AZP 98-42 nr 1/27); ?  ochrona w mpzp

74   -  ochrona w mpzp

75   - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

76   - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

77   - - 
 

ochrona w mpzp

78   -42 nr 6/32); okres no -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

79  Trachy -42 nr 1/22); 
- 

- -XVIII w.) 

ochrona w mpzp

80  Trachy ctwa (AZP 98- -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

81  Trachy - -
 

ochrona w mpzp

82  Trachy - -
XVIII w.) 

ochrona w mpzp

83  Trachy - - 
 

ochrona w mpzp

84  Trachy -
 

ochrona w mpzp

 ZASADY OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 
 

danego stanowiska archeologicznego oraz przy rozpoz

tu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587). Ponadto zapisy 

20  
 

procesu planowania przestrzennego, pomimo ich braku w studium. 
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o  

 
 

  

 
 przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki 

 

w ust. 5 pkt 3. 

w ust. 5 pkt 3. 

 
 Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych 

2 (art. 109 c. 
 

 

 

N

 
  

 
wnie, karze ograniczenia 

 

nego zabytku. 
 

 
  

wynagrodzenia. 
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 Prowad  art. 36 

burmistrza, prezydenta miasta). 
 

zainwestowanie lub zagospodaro

 
substancji zabytku. 
 
 
6. Analiza SWOT 
 
 

rzy  
owodzenie planu strategicznego   

 Cz   
 

 
 W Tabeli nr 4  
zabytko

dziedzictwa materialnego i niematerialnego dla rozwoju gminy S
i 
z 

.  
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Tabela nr 4. Analiza SWOT 

KULTUROWE GMINY S  

SILNE STRONY  

 zabytki wysokiej rangi  zachowane obiekty 
; 

 zachowan
 

 
 

  

 opracowany miejscowy plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzg y 
dziedzictwa kulturowego; 

  
 

 

 l Muzeum Techniki im. 
Wilhelm  oraz Izby 

 Nasza Izba Tradycji; 

 dotacji 
 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

 

 stan zabezpieczenia 
zabytkowych,  

 niew  z gminy 
 

 
o  

 
zabytkowych; 

 

wiejskiej. 

SZANSE ZA  

 przeprowadzanych 
prac remontowo-budowlanych przez prywatnych 

 

 
na terenie gminy; 

 kreaty  

 kreowanie nowych 

 

 systematyczne opracowywanie aktualizacji 
gminy; 

  
ochrony dziedzictwa; 

 gminy 
 gliwickiego; 

 wprowadzenie i egzekwowanie polityki ochrony 

 ysoko wykwalifikowanej kadry z terenu 
gminy, migracj
i  

 brak realnych systematycznych 
prywatnych inwestycji w zabytki; 

 
obiek abytkowych na terenie gminy; 

 
zabytkowych; 

 

 

 ania inwestycyjne prowadzone m.in. przez 
 

Id: A6ABF432-C83D-4AF9-A568-20C629D17308. Podpisany Strona 44



Gminny program opieki nad zabytkami  na lata 2020-2023 

45 

 i 
przestrzennego; 

 
ejskiej; 

 wzrost dotacji na prace z zakresu ochrony i opieki 
nad zabytkami, w tym na prace konserwatorskie; 

 wypracowa  jednostek 
 

.  

, tj. dobro zabytku; 

 samowola budowlana  wprowadzanie ele
obcych, nowej zabudowy, anej, 
niezgo
reklamowa; 

 
; 

 brak to . 

 

7.  programowe oraz zasady oceny realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami  
 
  

w , 
owiska kulturowego i 

i zagospodarowanie przestrzenne, a yznaczone kierunki rozwoju gminy
w  

 
  

  koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, 

  dziedzictwa 
arc  

 do poprawy stanu ich zachowania, 
   
 

i 
zabytkami, 

 
z  

  
 . 
w 

 latach przez 

ostatniej kolumnie w Tabeli nr 6 i 7. 

 
 

PRIORYTET I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju gospodarczo-
. 

PRIORYTET II: 
. 
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Tabela nr 6. adania w ramach Priorytetu nr I 
PRIORYTET I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju gospodarczo-
gminy . 

KIERUNKI 
 

ZADANIA  

podniesienie 

krajobrazu 
kulturowego gminy 
na potrzeby 
edukacyjne, 

i turystyczne. 

gminy oraz atrakcyjnych przestrzeni widokowych, 
w  

jakie zaplanowano/  

turystycznych, z kim 

 

zabytkowych cmentarzach. 

jakie przeprowadzono prace, gdzie, 

 

zabytkowych poprzez 

 

jakie,  tym 
celu 

materialnego na terenie gminy. 

jaki

poniesionych/zaplanowanych 

 

Rozszerzenie 

form ochrony 

. 

Zadania dla gminnej ewidencji zabyt  

w ewidencji, a istotnych dla obrazu dziedzictwa 
kulturowego na terenie gminy;  

o uzyskane nowe dane i aktu

 

oraz takich, kt
w wyniku modernizacji. 

 

i

obiekt z 

 

 

 jakiej 

wyniki 

Okresowa aktualizacja 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

czy Plan  
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Zahamowanie 
procesu degradacji 

i doprowadzenie do 
poprawy stanu ich 
zachowania.  

stanie technicznym i estetycznym oraz prowadzenie 
prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych,  (Tabela 
nr 7). 
Planowany 

 

jakie 

poniesionych/zaplanowanych 
 

przestrzeganiu ustawowego wymogu uzyskiwania 
konserwatorskiego pozwolenia na prowadzenie prac 
w budynka

 

/zaplanowano realizacje 

z 
zabytkowych oraz  

forma monitoringu, czy aplikowano 

czy procedura trwa 

Tabela nr 7. Zadania w ramach Priorytetu nr II 
PRIORYTET II: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja 

. 
KIERUNKI 

 
ZADANIA  

informacji 
o dziedzictwie 
kulturowym gminy. 

O
a kulturowego, 

i  

czy opracowano nowe szlaki, ich 

 

dodatkowe oznakowania na ulicach i drogach 
gminnych, powiat

 
 

 

czy 
 

Edukacja 
i popularyzowanie 
wiedzy 
o regionalnym 
dziedzictwie 
kulturowym gminy. 

dziedzictwo kulturowe gminy. 

i, 

 

W

problematyce dziedzictwa kulturowego gminy. 

jakie wydano publikacje, foldery, 
przy jakich 
w 
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Wspieranie 

pop
wspieranie ich realizacji.  

Wspieran
z o
w . 

zaplanowano, w jakim kierunku, 
z 

 
N

konserwatorskich i archeologicznych, w celu 

kulturowego. 

 
zrealizowano/zaplanowano, forma 
przekazywania informacji, 

 
zaplanowan  

A

. 

jak 
w jakim zakresie, czego dot

 

 
 
8. Instrumentarium realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami  
 
 GPOnZ 

  
regulacje. Regulacje te dot -

 
 

 instrumenty prawne ych: 
 wpis do rejestru zabyt , 
 

 
 , 
 ustawa abytkami oraz ni  
 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 ustawa Prawo budowlane, 
 , 
 ustawa o ochronie przyrody, 
 , 
 ustawa o organizowaniu i pro nej, 
  

 instrumenty finansowe: 
 gminy, 
 udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do 

, 
 az dotacje, subwencje, 
 i a sektorem prywatnym w ramach Partnerstwa publiczno- 

prywatnego  (PPP). 
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 :  
 

kulturowego gminy , 
 edukacja kulturowa, 
 ska kulturowego, 
 , 
 . 

 instrumenty koordynacji: 
 realiz gminy  

(np. strategia rozwoju gminy, plany rozwoju lokalnego, programy rozwoju infrastruktury gminy, programy 
ochrony prac konserwatorskich, studia i analizy, koncepcje, plany 
rewitalizacji), 

 oje  
 

kulturowego i przyrodniczego. 

 instrumenty kontrolne: 
 aktualizacja i weryfikacja gminnej ewidencji z  
 oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy S , 
 sporz dzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji GPOnZ oraz aktualizacja GPOnZ zwi zana z ustawowym 

czteroletnim okresem obowi zywania, 
 ka kulturowego, 
  

 
 
9 Gminnego programu opieki nad zabytkami  
 
 

prowadzeniu prac konse

, a wi
u terytorialnego 

z  
  

 
gminy  

w GPOnZ. 

 
budowlanych  
  

 : 

 dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 dotacje woje  

 , 

 dotacje gminne, 
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 dotacje Ministra Administracji i Cyfryzacji   

 Fundusz Termomoderniz  

   

 , 

 programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 fundusze od fundacji, 

  

 : 

 ramach funduszy strukturalnych, 

 Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020, 

  Mechanizm Norweski i Mechanizm Finansowy EOG.  
 
 
9.1. Dotacje 
 
 , 

posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru 
udzielana jest na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

 
 , 

serwatorskie, restauratorskie i e 
 

 technicznych i konserwatorskich, 

 torskich lub architektonicznych, 

 wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 

 opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

 wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

  

 zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

  nym dla 
zachowania tego zabytku, 

 
z ej dla tego zabytku kolorystyki, 

 j 
 

  drzwi, 
by dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

 
wykonane z drewna c  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

 u archeologicznych nieruchomych 
o  

 
lub ogrodu, 
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 zakup 
 

  
 Standardowo 

 
  
 

 
  

budowlanych. 
  

 % 
 

 Dotacje  

Zaleca si
W 

10 lat.    do 30 
  

- do 50% na
przy zabytku wpisanym do rejestru; 
- do 100% 
budowlanych przy zabytku wpisanym  

 

 
c) stan zac

 
  

 

 Datacje  dotacje 
nr  dnia 25 maja 2015 

skie, restauratorskie lub roboty 

konserwatorskie, restaurator

 zachowania dziedzic
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 Dotacje Starostwa Powiatowego w Gliwicach 
Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 l
Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

ym na prace lub 
owiatu Gliwickiego na dany rok. 

 Dotacje z  gminy S   X/90/2019 Rady 
zasady udzielania dotacji na prace 

 
 
w 
W przypadku dostarczenia wniosk

 

  
 szanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

 
 

 Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i 

 
  
1 , 
2 , 
3) Adaptacja o , 
4) Architektura i budownictwo drewniane, 
5 , 
6 . 

  
 

 

 
 Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remon

 

Termomodernizacji i  Gospodarstwa Krajowego i zasilanego 
ze  
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innym.  
 

 

  
 

i 
gospodarki wodnej na lata 

2013  
jentami.  

 

 cennych dla kultury 
narodowej. 

 Program Kultura  Interwencje 
 Organizatorem Programu Kultura  Interwencje jest Narodowe Centrum Kultury. Jest on realizowany 

Paktu dla Kultury. Celem strategicznym Programu jest 
wzmacnia  uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez 

 
 

 Koncepcja programu kulturze sprzyja podnoszeniu 
 przygotowaniu 

rcie w ramach programu 
Kultura    instytucji 

 

 Finansowanie z fundacji 
   fundacji. 

  
 

  
  ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 
z 
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w  

w koszty inwestycyjne. Kary administracyjne  a 
2018 r. 
 

Funduszu 
Generalny Konserwator arodowego. 

 -2021 
 

 
 festiwale, koncerty, 

spektakle,  
-

warsztaty, gry terenowe, questy, wystawy wraz z katalogami i publikacje. 

 Fundusz d  w Warszawie 
 
zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszcz  

 
 
 
9.2. Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
 i 

 w dyspozycji Ministra Kultury i corocznie 
 

 Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  

 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane 

ruchomych oraz ich u
publiczne. 
 W ramach P  
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub r

 

 planowanych do przepro

oraz obszarowych);  
y zabytku wpisanym do rejestru 

 
4) prac konserwatorskic
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 Celem programu jest poprawa warun

i ed  

 Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania archeologiczne 
 Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego 

 
 

 
ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanych zgodnie 
z  

edzictwa archeologicznego z wykorzystaniem 

geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego; 

 
 
 
9  
 
  

Gospodarczego. 

 Programy Europejskiej -2020 
 acowane trzy typy owych i m
na lata 2014-

 
 obszary przyle

granicy. Ich realizacja ma na celu wzmocnienie 
 

 
 

transnarodowej, 
 P

z partnerami zagranicznymi,  
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 Kreatywna Europa 
 Kreatywna Europa to now
audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten jest realizowany w latach 2014-2020 i zawiera trzy 

. Nowe 
, 

w 

  
  
i 

 i 
poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europe  oraz do
i kreatywnych do technologii cyfrowych i  

 Program Europa dla Obywateli 2014-2020 
 

racji europejskiej oraz pomoc w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej 
wskich. 

  
 w budowaniu 

 
  i kulturze, 

 
  

 
 

 
i  

  
z europejskimi organizacja  

 z zachowaniem 
 

 krajach do wzajemny  

a  
 

do analizy, rozpowszechniania i 
dofinansowanych z ania projektu to 
60 000 euro, maksymalna 600 

 
  
 dzi  
  
   2014 r. 
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 rodowisko 2014-2020 
 -2020 to n  Funduszy 

, , 
 a do zmian klimatu, transport 

i  mu wynosi ponad 
27,4 mld euro z  
 Priorytet nr 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego  alokacja z FE 467,3 mln 
euro: inwestycje w 

 

 Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020 
 Projekt programu operacy stwo Administracji i Cyfryzacji 
oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. dnia 8 stycznia 2014 r., dnia 
5 

nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i 
cyfrowych  
  

  alokacja UE  1 020 222 652 EUR. 
szerokopasmowego 

 
-administracja i otw  alokacja UE 949 604 018 EUR. 

-  
-office  

 
stwa  alokacja UE 145 000 000 EUR.  

-
publicznych.  

 
moc techniczna  alokacja UE 57 668 000 EUR. 

 
. 

 dziernika 2015 r. o rewitalizacji  
 

. Ustawa ok

 
  pierwszym okresem 

 persp -
 dokonanymi szacunkami, 
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 Regionalny Program Operacy -2020 
 -2020 dla 

 
 

j na Progra
z -gospodarczego poprzez wspieranie 

 W ramach osi priorytetowe
i 

 

 
 

 W ramach osi priorytetowej V RPO WSL 2014  2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6c 

 
 

 
 

Techniki. 
 

ych. 
 

 

Id: A6ABF432-C83D-4AF9-A568-20C629D17308. Podpisany Strona 58



Gminny program opieki nad zabytkami  na lata 2020-2023 

59 

10. Realizacja i finansowanie  
 

 zu 
  z zasad sprawowania opieki nad zabytkami. Dbanie o stan zabytku, 

, spoczywa na 
 posiadaczu obiektu zabytkowego  W przypadku 

adaniem 
gminny 

dwutorowo, uwz ety: 
 gmina 

; 

gminy So . 
 Gmina  /  9 
zabytkowych, w tym 2  wpisanych jest  

 7). 

Tabela nr 7. Obiekty wpisane do 
gmina  ,  

L
P. 

 NAZWA OBIEKTU CZAS POWSTANIA ADRES 

1  kapliczka 1893 r. ul. Marcina obok nr 10 
2   XIX w.  
3  kaplica 1780 r. ul. Wiejska (za numerem 2) 
4   XIX w.  
5 Rachowice Grota Lourdska 1933 r. ul. do Groty, dz.693/54 
6 Smolnica 

pomieszczenia 
mieszkalne 

pocz. XX w. ul. Szkolna 1 

7  kapliczka  
kraniec) 

8   1865 r. ul. Smolnicka 
9  

starego miasta 
XIII -XIV w.  

*obiekty zaznaczone na  

  

z e konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
. 

  rejestru 
538 118,21 : 

 2014 r.  , 
 2015 r.  74 600,00  
 2016 r. 130 000,00  
 2017 r. 100 000,00  
 2018 r.  70 000,00  

 8. 
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Tabela nr 8 na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub 
S  

2014 r. 

NAZWA 
ZABYTKU 

LOKALIZACJ
A ZABYTKU 

/ 
ADMINISTRATO

R 
ZABYTKU 

DOTACJI wg 
 

[PLN] 

ROZLICZON
EJ DOTACJI 

[PLN] 

ZAKRES PRAC 

 

 
 

44-153 
 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p uba 
w  

49 366,97 49 366,97 
Renowacja i konserwacja 

 

 

44-156 
Rachowice,  

ul. Wiejska 11a 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p

w Rachowicach 

14 151,24 14 151,24 

Wymiana oszalowania 

rekonstrukcja ocieplenia 

rekonstrukcyjnych 

 

 
 

44-  
ul. Marcina 10 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p  w 
 

100 000,00 100 000,00 

Wykonanie instalacji 

systemu sygnalizacji 

elektrycznej 
 

2015 r. 

p
Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach 

44-156 
Sierakowice,  
ul. Wiejska 1 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p

w Rachowicach 

24 600,00 24 600,00 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
architektoniczno-
budowlanej oraz projektu 
budowlanego remontu 
konstrukcji drewnianego 

 

 
p

w  

44-153 
 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p
w  

50 000,00 50 000,00 
Konserwacja ambony 

 

2016 r. 

p
Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach 

44-156 
Sierakowice, 
ul. Wiejska 1 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p

w Rachowicach 

80 000,00 

80 000,00 
Koszt 

zadania: 
110 534,66  

Wykonanie remontu 
konserwatorsko-

 podwalin 
 

przedsionkiem 

Rodziny w kaplicy 

(bocznej) 

parafialnego  
p

w  

44-153 
S  

 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p
w  

50 000,00 

50  
Koszt 

zadania: 
116 489,92 
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2017 r. 

 
p

w  

44-153 
 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

w  

20 000,00 

20  
Koszt 

zadania: 
43 84  

pomnika, tj. 
zabezpieczeniu substancji 
zabytkowej, 
rekonstrukcja 

architektonicznych i 

wykonanie izolacji 
poziomej 

z drewnianego 

w Smolnicy 

44-153 Smolnica 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p

w Smolnicy 

33 000,00 

33  
Koszt 

zadania: 
67  

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy 
zabytku wpisanym do 

nego 

 

p
Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach 

44-156 
Sierakowice, 
ul. Wiejska 2 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p

w Rachowicach 

47 000,00 

47  
Koszt 

zadania: 
142 522,45 

 

Wykonanie remontu 
konstrukcji  drewnianego 

Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach, etap II 
(wymiana gontu na 

elewacji zachodniej, 

Konserwacja i 

da
pokrycia; remont 
otwartego przedsionka 

 
2018 r. 

elementy 
a i 

Jakuba w 

oraz kamienna 
posadzka w ww. 

 

44-153 
e, 

 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p Jakuba 
w  

20 000,00 

20  
Koszt 

zadania: 
45  

epitafijnych i posadzki z 

bocznej 

w ach 

p
Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach 

44-156 
Sierakowice, 
ul. Wiejska 2 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p

w Rachowicach 

50 000,00 

50  
Koszt 

zadania: 
114 070,10 

 

Wykonanie remontu 
konstrukcji  drewnianego 

Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach, etap III 
(remont konserwatorski 
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 Dodatkowo n zgodnie 
z informacjami przekazanymi przez inne 
roboty budowlane przy danym zabytku: 

 2015 r.: 
 K  

brutto na wykonanie konserwacji techniczne , 
  

 2016 r.: 
  Sierakowicach: Starostwo Powiatowe w Gliwicach 

20  
  

  
zt inwestycji to 110  

  rostwo Powiatowe w Gliwicach 19 
  

owity koszt inwestycji 38  

 2017 r.: 
 Starostwo Powiatowe 

w Gliwicach  serwatorskie i restauratorskie przy zabytku 

  
  dnie z kosztorysem 

 014,21  

  Sierakowicach: Starostwo Powiatowe w Gliwicach  
18  
nawy, na elewacji zachodniej. Etap II. Remont konserwatorski pokrycia gon
i   

Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach. Etap I
r. 

 
   

  

  
 23 h  

  
w 

skowano 
r. 

 

 2018 r.: 
 Starostwo Powiatowe w Gliwicach  ewnianego 

. Katarzyny Aleksandryjs
 pismo z dnia 02.07.2018 r. 
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  16 
leksandryjskiej w  zgodnie z opisem faktury. 
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