UCHWAŁA NR XIV/130/2015
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda
na lata 2015–2018".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1515) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015-2018, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Kazimierz Okrój
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1. WSTĘP
CEL OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA
GMINY MIASTO REDA

Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Gminnego programu
opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015 – 2018” jest ukierunkowanie
polityki Samorządu, służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących
finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony
zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa
kulturowego. Jest to uzupełniający dokument w stosunku do innych aktów planowania
gminnego. Zadaniem Programu jest

także

organizacja działań edukacyjnych

i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji powyższego założenia
niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do których należą:


włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;



uwzględnianie

uwarunkowań

ochrony

zabytków,

w tym

krajobrazu

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami
ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;


zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy
stanu ich zachowania;



wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego;



podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw
sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
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określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;



podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z opieką nad zabytkami



zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami
Gminy, w tym także rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków
województwa i figurujących w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków



wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na
opiekę nad zabytkami



uwzględnienie

uwarunkowań

ochrony

zabytków

przy

sporządzaniu

i zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy.

Konieczność opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami jest
nałożona przez art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, który stwierdza, iż:
1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta)
sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny
program opieki nad zabytkami.
2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności:
1) włączenie

problemów

strategicznych,

ochrony

wynikających

zabytków
z

do

systemu

koncepcji

zadań

przestrzennego

zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu
kulturowego

i

dziedzictwa

archeologicznego,

łącznie

z

uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
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3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do
poprawy stanu ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;
6) określenie

warunków

współpracy

z

właścicielami

zabytków,

eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych
zabytków;
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z opieką nad zabytkami.
3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje
odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
5. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz,
prezydent miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest
przekazywane

Generalnemu

Konserwatorowi

Zabytków

i

właściwemu

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy
opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.
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2.
PODSTAWA
PRAWNA
OPRACOWANIA
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Ochrona zabytków, dawnych materialnych i niematerialnych dóbr kultury jest
obowiązkiem konstytucyjnym Państwa. W myśl art. 5 Konstytucji RP „Rzeczpospolita
Polska (...) strzeże dziedzictwa narodowego (...). Istotnym elementem tego dziedzictwa
są zabytki, które w swych niematerialnych wartościach są dobrem wspólnym. Art. 82
Konstytucji wskazuje, iż „obowiązkiem Obywatela (...) jest troska o dobro wspólne”,
z kolei art. 6 Konstytucji stanowi, że „…Rzeczpospolita Polska, stwarza warunki
upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury (…)”.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. 2014, poz. 1446)
Obowiązująca Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami wprowadziła pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 3, użyte
w ustawie określenia oznaczają:
1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub
naukową;
2) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,
o których mowa w pkt. 1;
3) zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych,
o których mowa w pkt. 1;
4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową,
podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka,
złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź
ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;
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5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję
kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;
6) prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie
substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz
dokumentowanie tych działań;
7) prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba,
uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;
8) roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;
9) badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i
funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i
zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz
opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli
istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;
10) badania architektoniczne – działania ingerujące w substancję zabytku, mające
na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu
budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;
11)badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie,
udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;
12)historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie
miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i
formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych
podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;
13)historyczny zespół budowlany – powiązaną przestrzennie grupę budynków
wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane
materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
14)krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku
działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy
przyrodnicze;
15)otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego
terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku
oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników
zewnętrznych.
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Zgodnie z art. 89 organami ochrony zabytków są:
1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny
Konserwator Zabytków;
2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie,
wykonuje wojewódzki konserwator zabytków.

W art. 4 zapisano, iż ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu
przez organy administracji publicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości
zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków
za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Art. 5 wskazuje, iż opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub
posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym
stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla
historii i kultury.
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Ponadto, w art.6, ustawa definiuje m.in. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
i opieki nad zabytkami oraz przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. W myśl
tejże ustawy, ochronie i opiece podlegają (bez względu na stan zachowania):
1) 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;
2) zabytki ruchome będące w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych
i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami,
sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) 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,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze
zmianami),

f)

instrumentami muzycznymi,

g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami
etnograficznymi,

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 10

h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia
działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

historyczne

bądź

3) zabytki archeologiczne będące w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Ponadto „ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub
tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej” (art.
6.2.).
Ustawa w art. 7 określa także formy i sposób ochrony zabytków.
Ustawa definiuje obowiązki oraz kompetencje samorządu terytorialnego w
zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Szczegółowo określone obowiązki
samorządu w stosunku do obiektów zabytkowych objętych ochroną, których samorząd
jest właścicielem lub posiadaczem zawarte są w następujących artykułach: art. 5, 25, 26,
28, 30, 31, 36, 71, 72.
Na mocy art. 21 ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania
programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Art. 22 ust. 4
stwierdza, iż „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję
zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu
gminy.”. W ust. 5 tego artykułu zapisano, iż w gminnej ewidencji zabytków powinny
być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Jak wspomniano art. 87 Ustawy określa obowiązek samorządu, dotyczący
sporządzania i uchwalania gminnego programu opieki nad zabytkami:
- program winien być opracowany na okres 4 lat,
- program służy celom określonym w Ustawie,
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- program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego
konserwatora zabytków,
- program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
- z realizacji programu władze gminy sporządzają co 2 lata sprawozdanie, które
przedstawiane jest radzie gminy

Artykuły 18 i 19 nakazują samorządom uwzględnianie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji planów zagospodarowania
przestrzennego województwa.
Szczegółowo określone obowiązki samorządu w stosunku do obiektów
zabytkowych objętych ochroną, których samorząd jest właścicielem lub posiadaczem
zawarte są w następujących artykułach: art. 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71, 72.
Dodatkowo należy wskazać odniesienia do zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego, zawarte w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515)


art. 7 ust. 1 pkt. 9
„Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

9) kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.”

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami).
Na mocy ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne musi
uwzględnić m.in.: wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej (art. 1. ust. 2, pkt. 4). Ustawa określa, iż studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno w swej treści zawierać
następujące elementy:
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- uwzględnianie stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej (art. 10, ust1, pkt. 4)
- określenie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej (art. 10, ust. 2, pkt. 4)
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będącym aktem
prawa miejscowego ustawa nakazuje obecność następujących elementów:
- obowiązkowe określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego (art. 15, ust. 2, pkt. 3)
- obowiązkowe określenie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej (art. 15, ust. 2, pkt. 4)
- określa się w zależności od potrzeb granice pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie
działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (art. 15, ust. 3, pkt. 6)
Wymagania koncepcji ochrony zabytków uwzględnia się również na szczeblach
wojewódzkim i krajowym planowania przestrzennego (art. 39, ust. 3, pkt. 2; art. 47, ust.
2, pkt. 2). Projekt planu wymaga uzgodnienia z właściwym wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z późniejszymi zmianami).
W myśl tej ustawy jej przepisy nie naruszają przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru
zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 2. , ust 2 pkt. 3).
W art. 5, ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 ustawa stwierdza, iż obiekt budowlany należy
użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
środowiska oraz nakazuje projektowanie i budowanie obiektów budowlanych
i związanych z nim urządzeń zapewniające ochronę obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.
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W przypadku pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków
w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych
obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
możliwe jest złożenie wniosku do właściwego ministra o zgodę na odstąpienie od
przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy (art. 9, ust 3,
pkt. 4).
Wg art. 30 ust. 2 w stosunku do prac budowlanych przy obiektach oraz
obszarach niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, wymagane jest zgłoszenie do właściwego organu. W zgłoszeniu należy
określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich
rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust.
4 pkt. 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie
konieczności

uzupełnienia

zgłoszenia

właściwy

organ

nakłada,

w

drodze

postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie,
brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw,
w drodze decyzji. Zgodnie z art. 32 ust. 1:
1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane
po uprzednim:
1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli
jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;
2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi,
pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa,
lokalnego

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego

oraz

mieszkalnictwa – w przypadku budowy gazociągów o zasięgu
krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.
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Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie
tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
(art. 39, ust. 2).
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora
Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków (art. 39, ust. 2).
W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do
rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę
lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39, ust. 3).
Katalog działań budowlanych, w stosunku do których należy uzyskać
pozwolenie budowlane, a które podlegają zgłoszeniu organowi budowlanemu określają
kolejno art. 29, 29a, 30, 31 ustawy Prawo Budowlane. W stosunku do zamierzeń, które
wymagają jedynie zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy właściwy organ może
nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego
obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja
może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
spowodować m.in. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 96, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
Określa ona, iż wśród zadań publicznych znajdą się działania m.in. w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4, ust. 1, pkt. 16).
Regulacje z tym związane zawarte są w art. 19, który określa prawa i obowiązki
mieszkańców w zakresie realizacji wybranych przez nich działań, zarówno w ramach
inicjatyw lokalnych, jak i za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Artykuł precyzuje też, iż jednostka
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samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy
lokalnej z wnioskodawcą.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami).
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.
Art. 101 ust 1 określa, iż ochrona powierzchni ziemi polega m. in. na
zachowaniu wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 r.
poz. 1651).
Jednym z celów ochrony przyrody jest ochrona walorów krajobrazowych,
zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień (art. 2, ust. 2, pkt. 5).
Jako jedną z form ochrony przyrody w tym jej immamentnego składnika, jakim jest
krajobraz ustawa ta przyjmuje w art. 6, ust, pkt. 3 park krajobrazowy.
Zgodnie z art. 16, ust. 1,: park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze
względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe
w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Zarówno ustanowienie parku krajobrazowego jak i nadanie mu statutu należą
do prerogatyw sejmiku wojewódzkiego (art. 16, ust. 3, ust. 5).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami).
W świetle art. 6 pkt. 5 jednym z celów publicznych tej ustawy jest opieka nad
nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 13, ust. 4 jasno określa, że: sprzedaż, zamiana,
darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
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terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych
(aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się
o 50% (zgodnie z art. 67). 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).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami ).
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.

Ustawa dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami).
Według zapisów tej ustawy zarówno państwo (art. 1 ust. 2) jak i organy
jednostek samorządu terytorialnego (art. 1 ust. 4) sprawują mecenat nad działalnością
kulturalną polegający m.in. na wspieraniu i promocji opieki nad zabytkami.
Do powyższych ustaw należy dołączyć akty prawne, które w całej swojej treści
odnoszą się do zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Są to:
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 987
z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 642
z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
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(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady (Dz. U. z 1999 r. nr 41, poz. 412 z późn. zm.)
Ostatni element to akty wykonawcze do ustawy ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Są to:
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja
2011 (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 661) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków,
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
W oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami rozporządzenie określa sposób prowadzenia
powyższych rejestrów i wykazów.
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 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. Nr 165, poz. 987).
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (tekst jednolity Dz. U. 2014 r.
poz. 399).
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3. PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ

Przywołana na wstępie ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego
w Polsce i wprowadza w tej materii szereg fundamentalnych definicji i pojęć. W myśl
ustawy zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Zgodnie z ustawą opiece podlegają – bez względu na stan zachowania – zabytki
pogrupowane w trzech kategoriach:

Zabytki nieruchome będące w szczególności:
o

krajobrazami kulturowymi,

o

układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,

o

dziełami architektury i budownictwa,

o

dziełami budownictwa obronnego,

o

obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami
i innymi zakładami przemysłowymi,

o

cmentarzami,

o

parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,

o

miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność
wybitnych osobistości lub instytucji.
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Zabytki ruchome będące w szczególności:
o

dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,

o

kolekcjami

stanowiącymi

zbiory

przedmiotów

zgromadzonych

i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
o

numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami,
sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, wytworami
techniki,

a zwłaszcza

maszynami

urządzeniami,

i narzędziami

charakterystycznymi

dla

środkami

świadczącymi
dawnych

transportu

o kulturze

i nowych

form

oraz

materialnej,
gospodarki,

dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
o

materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze
zmianami ),

o

instrumentami muzycznymi, wytworami sztuki ludowej i rękodzieła
oraz innymi obiektami etnograficznymi,

o

przedmiotami

upamiętniającymi

wydarzenia

historyczne

bądź

działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

Zabytki archeologiczne będące w szczególności:


pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,



cmentarzyskami,



kurhanami,



reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Ponadto, zgodnie z art. 6.2. ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne,
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki
osadniczej.
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 20

4. FORMY PRAWNE OCHRONY ZABYTKÓW

Ustawodawca wyróżnia następujące formy ochrony zabytków:


wpis do rejestru zabytków,



uznanie za pomnik historii,



utworzenie parku kulturowego,



ustalenia
ochrony
w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego.

Wpis do rejestru zabytków
Podstawą wpisu do rejestru zabytków jest decyzja administracyjna wydana
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z wnioskiem o taki wpis może
występować właściciel zabytku oraz użytkownik wieczysty gruntu na którym znajduje
się zabytek. Również wojewódzki konserwator zabytków ma prawo wszczęcia
postępowania z urzędu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
zabytków.
Rejestr zabytków prowadzi odpowiedni wojewódzki konserwator zabytków
dla zabytków znajdujących się na terenie województwa. Do rejestru można wpisać
także

otoczenie

oraz

nazwę

geograficzną,

historyczną

i tradycyjną

zabytku

nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków
może wpisać także do rejestru historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny.
Sprawy te reguluje ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
Rozporządzenie Ministra Kultury z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
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wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. Nr 113, poz. 661).

Pomnik Historii
Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnych wartościach
materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego
kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia
się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się
precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.
Na

elitarną

listę

Pomników

Historii

mogą

zostać

wpisane

obiekty

architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne,
zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca
pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska
archeologiczne. W roku 2015 w całym kraju było 65 miejsc i obiektów uznanych za
pomnik historii.

Park kulturowy
Kolejną formą ochrony jest utworzenie parku kulturowego w celu ochrony
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej. Podstawą jego utworzenia jest uchwała rady gminy, którą podejmuje się
po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego
Relacje

pomiędzy

ochroną

zabytków

a planami

zagospodarowania

przestrzennego są regulowane przez artykuły 18, 19 i 20 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przede wszystkim art. 18 wprowadza
obowiązek

uwzględniania

ochrony

zabytków

i opieki

nad

zabytkami

przy

sporządzaniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii
rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz
i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju
gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W wymienionych decyzjach, koncepcjach, strategiach, analizach, planach
i studiach, winno się w szczególności uwzględnić krajowy program ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami, określić rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom
dla zabytków i zapewnić im ochronę przy realizacji inwestycji oraz przywracania
zabytków

do

jak

najlepszego

stanu

oraz

ustalić

przeznaczenie

i zasady

zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami. W przypadku
zabytków

nieruchomych

wpisanych

do

rejestru

i ich

otoczenia,

zabytków

nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków
kulturowych, ochrona ich musi być bezwarunkowo uwzględniona w studium
uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

oraz

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i pozostałych decyzjach.
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5. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
OCHRONY ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

5.1 RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE KRAJOWYM:

KRAJOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017

Krajowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 został przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 24 czerwca 2014 roku i jest efektem wykonania upoważnienia
ustawowego, zawartego w artykułach 84 i 85, ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami i jest programem rozwoju określonym w artykule 15 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Gminny Program
Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Reda opiera się na założeniach programu
krajowego, jednak są one dość ogólne w odniesieniu do zabytków z terenu gminy.
Jednym ze strategicznych założeń krajowego programu jest wzmocnienie
synergii działania organów ochrony zabytków, w tym tworzenie podstaw
współdziałania z organami samorządu terytorialnego. Program stwierdza, iż
jakościowa przemiana w zakresie ochrony zabytków w Polsce może nastąpić jedynie
dzięki łączeniu zasobów, lepszemu sieciowaniu struktur i działań organów ochrony
zabytków.
Rolą programu krajowego jest tworzenie warunków dla wypracowania
rozwiązań modelowych oraz ich upowszechnienie. Jak mówią zapisy tego dokumentu
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 oraz od stopnia zaangażowania tych podmiotów będą zależały realne efekty
podejmowanych działań.
Głównym celem Programu jest „Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków”. Cel
ten realizowany będzie poprzez trzy cele szczegółowe:
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1. Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce
2. Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków
3. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na
rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji

W ramach celu szczegółowego 1 wyznaczono następujące kierunki działania:
1. Porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych.
2. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa
podwodnego.
3. Wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego
w odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych
zgodnie z obowiązującą doktryną konserwatorską.
4. Wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego.
5. Opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych.
6. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków.
7. Kontynuacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych ze
względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego.

W ramach celu szczegółowego 2 wyznaczono następujące kierunki działania:
1. Zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie
infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach.
2. Wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji
pomiędzy organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi
w otoczeniu zabytków objętych ochroną.
3. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków.
4. Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków.
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W ramach celu szczegółowego 3 wyznaczono następujące kierunki działania:
1. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie
znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa.
2. Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa
kulturowego jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej
i społeczności lokalnych.
3. Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu.
4. Zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru
społecznego.

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU DO ROKU 2030

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju została przyjęta przez Radę
Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r. Dokument określa zasady polityki państwa
w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych
kilkunastu lat.
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju realizuje cele rozwoju kraju
w odniesieniu do całości przestrzeni polskiej. Biorąc pod uwagę nowy paradygmat
polityki rozwoju cel strategiczny (ponadczasowy) polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju można określić następująco: Efektywne wykorzystanie
przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla
osiągania ogólnych celów rozwojowych — konkurencyjności, zwiększenia
zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze
społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.
Tak sformułowany cel — przy doborze odpowiednich celów cząstkowych oraz
instrumentów wdrożeniowych — realizowany jest przez wszystkie podmioty publiczne
wykonujące zadania rozwojowe w zakresie swoich kompetencji na różnych poziomach
zarządzania, w różnych obszarach tematycznych i w odniesieniu do różnych
terytoriów.
Drogą do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju jest koncentracja działań podmiotów publicznych w
wybranych obszarach tematycznych i na wyodrębnionych terytoriach. W odniesieniu
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 26

do diagnozy sytuacji, uwarunkowań oraz trendów rozwojowych sformułowano sześć
wzajemnie powiązanych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
w horyzoncie roku 2030:
• Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy
zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej
spójności;
• Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju
kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów;
• Cel

3.

Poprawa

dostępności

przestrzennych
poprzez
i telekomunikacyjnej;

terytorialnej

rozwijanie

kraju

w

infrastruktury

różnych

skalach

transportowej

• Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie
i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski;
• Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia
naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur
przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;
• Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Koncepcja wskazuje, iż wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie
zarządzania zasobem krajobrazów kulturowych i przyrodniczych będzie jednocześnie
służyło wdrożeniu zapisów Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Podstawowymi
formami ochrony krajobrazów powinny zostać formy dotychczas stosowane: parki
krajobrazowe, pomniki historii, parki kulturowe oraz — dla obiektów rangi
międzynarodowej — wpis na listę dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego
UNESCO.
Stwierdzono, że promocja dziedzictwa kulturowego wpłynęła na wzrost
rozpoznawalności i atrakcyjność polskiej przestrzeni. Dbałość o spuściznę kultury
dawnych mieszkańców ziem polskich i wspieranie zachowanych tradycji lokalnych
sprzyjają rozwojowi turystyki i wspomagają proces identyfikacji tożsamości kulturowej
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 27

migrantów. Krajobraz ważny dla historii kultury jest chroniony na równi
z krajobrazami charakterystycznymi dla regionów geograficzno- przyrodniczych
w zintegrowanej z siecią przyrodniczą rozwiniętej sieci parków kulturowych
i pomników historii.

NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004 – 2013 ORAZ
UZUPEŁNIENIE STRATEGII NA LATA 2004 – 2020

Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami zostały zawarte w dokumencie o nazwie Narodowa Strategia Rozwoju
Kultury na lata 2004 – 2013 (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 21 września
2004 r.) oraz jego uszczegółowieniu „Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju
Kultury na lata 2004 – 2020” (przyjętym w 2005 r.). Są to rządowe dokumenty tworzące
ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, a przede wszystkim dla
nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej państwa, funkcjonującej w warunkach
rynkowych, w połączeniu z perspektywami kolejnych okresów programowania Unii
Europejskiej.
Głównym celem strategii jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
kulturalnego regionów w Polsce.
Dokumentem służącym wdrożeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest
Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata
2004-2013”. W programie zapisano następujące priorytety i działania:



Priorytet 1.

Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne

dziedzictwo kulturowe

Działania realizowane w ramach niniejszego priorytetu mają na celu materialną
poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie dostępności do
nich mieszkańców, turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na zwiększenie
atrakcyjności regionów, a także wykorzystanie przez nie potencjału związanego
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z posiadanym dziedzictwem kulturowym.
 Działanie

1.1.

Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-

finansowych w sferze ochrony zabytków
 Działanie

1.2.

Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na

cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne
 Działanie

1.3.

Zwiększenie

i przedsiębiorczości

poprzez

roli

zabytków

tworzenie

w rozwoju

zintegrowanych

turystyki
narodowych

produktów turystycznych.


Priorytet 2.

Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania

dziedzictwa kulturowego
 Działanie

2.1.

Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości

społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego
 Działanie

2.2.

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed

nielegalnym wwozem, wywozem i przewozem przez granicę.
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020,
opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., zawiera
ważny z punktu widzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Program
Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”.
Priorytet I tego Programu dotyczy rewaloryzacji zabytków nieruchomych
i ruchomych. Celami tego priorytetu są:
 poprawa stanu zachowania zabytków,
 zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym także
liczby stanowisk archeologicznych),
 kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele inne niż
kulturalne,
 zwiększenie

roli

i przedsiębiorczości

zabytków
poprzez

i muzealiów
tworzenie

w rozwoju

zintegrowanych

turystyki
narodowych

produktów turystycznych,
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 poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie
ochrony zabytków i ich dokumentacji,
 zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk
żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę oraz na
wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego.

5.2

RELACJE

GMINNEGO

PROGRAMU

OPIEKI

NAD

ZABYTKAMI

Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA
LATA 2011 – 2014

Wojewódzki program opieki nad zabytkami określa cel, priorytety i typy
działań

związanych z opieką nad zabytkami w województwie pomorskim. Celem

strategicznym Programu na lata 2011-2014 jest wzmocnienie poziomu ochrony i opieki
nad dziedzictwem kulturowym województwa pomorskiego służące zachowaniu
zabytków, budowaniu tożsamości regionalnej oraz promocji turystycznej regionu.
Powyższy cel ma być realizowany w ramach 3 priorytetów:
1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi
2. Zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego
3. Zadanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego
Program ustala też kierunki działań w zakresie zachowania dziedzictwa
kulturowego miast i wsi. Są one następujące:
1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi regionu służące budowaniu
tożsamości mieszkańców oraz promocji turystycznej.
2. Ochrona charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego, w tym
zachowanie

wyróżniających

się

krajobrazowo

terenów

z

zabytkami
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nieruchomymi

charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej

i osadniczej.
3. Zachowanie krajobrazu kulturowego wsi pomorskiej.
4. Ożywienie

obszarów

zabytkowych

zespołów

ruralistycznych

oraz

urbanistycznych.
5. Zachowanie dziedzictwa architektury obronnej oraz przemysłu i techniki.
6. Poprawa stanu ochrony i opieki nad zbiorami muzealnymi i archiwalnymi.
7. Trwałe zachowanie i bezpieczeństwo obiektów zabytkowych.
8. Ekspozycja najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego miast i wsi.

W Programie zawarto również kierunki działań w ramach badania,
dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego, do których należą:
1. Specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów
oraz obszarów zabytkowych związane z przygotowywanym lub realizowanym
procesem inwestycyjnym.
2. Rozpoznanie zasobów i specyfiki regionalnego dziedzictwa kulturowego.
3. Promowanie tradycyjnych form i cech regionalnej architektury (w zakresie
bryły,

detalu

architektonicznego,

materiału,

kolorystyki,

rozwiązań

konstrukcyjnych).
4. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym.
5. Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego służąca kreacji produktów
turystyki kulturowej.
6. Szeroki dostęp do informacji o dorobku kultury regionalnej.
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO ROKU 2020

Strategia

wojewódzka

stwierdza,

że

„pomorskie

wyróżnia

oryginalna

wielokulturowość, stanowiąca mieszankę dziedzictwa polskiego (w tym kaszubskiego,
kociewskiego i kresowego), hanzeatyckiego, ukraińskiego i innych. Jej materialnym
odzwierciedleniem są liczne zabytki i obiekty kulturalne. Brakuje jednak spójnej
i konsekwentnie realizowanej promocji wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla
wzmocnienia świadomości historycznej i tożsamości regionalnej oraz podniesienia
atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej regionu”.
W ramach prac nad strategią opracowana została diagnoza stanu rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa, która wskazała m.in. na wagę i znaczenie
wartości regionalnych: kultury i tożsamości. Wśród kierunków działań mających na
celu realizacje podstawowych priorytetów i celów strategicznych województwa
wymieniona jest ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego
sprzyjająca jego racjonalnemu wykorzystaniu w rozwoju społeczno-gospodarczym,
w tym m.in. wspieranie rozwoju regionalnych przemysłów kultury oraz regionalnych
produktów turystycznych. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami jest zgodny
również pozostałymi Priorytetami i celami strategicznymi SRWP 2020.
Jednocześnie określono wizję województwa pomorskiego do roku 2020
wskazując, że region ten będzie znaczącym partnerem w regionie Morza Bałtyckiego –
regionem czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy,
umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej
gospodarki; partnerskiej współpracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także
kultywowania

wielokulturowego

dziedzictwa

oraz

tradycji

morskich

i solidarnościowych.
Ponadto województwo ma stać się:


regionem konkurencyjnym - dysponującym dobrze zorganizowaną,
efektywną i działającą w sposób przejrzysty administracją publiczną,
ukierunkowaną

na

trwały

rozwój

społeczno-gospodarczy,

z wykorzystaniem m.in. partnerstwa publiczno-prywatnego i publicznospołecznego, włączonym do międzynarodowej sieci przepływu informacji,
wiedzy i kooperacji naukowej, gospodarczej i kulturalnej; stanowiącym
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atrakcyjne miejsce dla inwestorów, turystów, studentów, naukowców,
a także obecnych i potencjalnych mieszkańców;


regionem spójnym - umacniającym – zgodnie z zasadą „jedność
w różnorodności” – tożsamość budowaną na fundamencie poszanowania
bogatej spuścizny historycznej oraz tradycji, dorobku i dziedzictwa Kaszub,



regionem dostępnym - dobrze powiązanym z otoczeniem zewnętrznym
poprzez zintegrowany i bezpieczny regionalny system transportowy
wspierający mobilność ludzi, a także poprzez wydajny regionalny system
teleinformatyczny zapewniającym sprawny przepływ informacji i wiedzy,
zapewniającym

wysoki

standard

życia,

dobrą

jakość

środowiska

przyrodniczego i kulturowego, a także bezpieczeństwo powodziowe
i energetyczne, oferującym wyrównany dostęp do wysokiego poziomu
świadczeń i usług w sferach: edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
publicznego, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji.

PLAN

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

WOJEWÓDZTWA

POMORSKIEGO

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego określa
podstawowe zasady polityki przestrzennej województwa. Preferowanym kierunkiem
rozwoju struktury przestrzennej województwa jest POLITYKA RÓWNOWAŻENIA
ROZWOJU, przejawiająca się kształtowaniem ośrodków, pasm i stref aktywności,
warunkujących rozwój przedsiębiorczości i innowacji w miejscach, które są i będą
wybierane przez mechanizmy gospodarki rynkowej oraz aktywne inicjowanie
i wspomaganie przedsięwzięć samorządów lokalnych i podmiotów publicznych, przy
jednoczesnym zachowaniu cech, zasobów i walorów środowiska przyrodniczego,
kulturowego i krajobrazu warunkujących wysoką jakość życia i zdrowie mieszkańców.
Zgodnie z Planem w ramach systemu ochrony środowiska kulturowego
ustanowiono następujące zadania polityki przestrzennej, polegające na:
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1. Zachowaniu i eksponowaniu przestrzennych świadectw tradycji morskich
kraju i województwa, najwartościowszych zespołów i obiektów środowiska
kulturowego, wzmacniających wizerunek regionu jako integralnego elementu
środowiska kulturowego Europy Bałtyckiej.
2. Zachowaniu różnorodności kulturowej województwa oraz zapewnieniu
dostępności zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego jako atutu
w rozwoju zrównoważonym i konkurencyjności przestrzeni województwa.

Zadania te powinny być realizowane poprzez:
a) Ochronę różnorodności dziedzictwa kulturowego wykształconego w wyniku
wielu procesów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.
b) Ochronę

zachowanych

zespołów

obiektów

zabytkowych

o

wyrazistej

tożsamości – nawet jeśli poszczególne obiekty nie posiadają wybitnej wartości
historycznej lub artystycznej.
c) Wprowadzanie

funkcji

umożliwiających

efektywne

i

racjonalne

gospodarowanie obiektem zabytkowym.
d) Unikanie

przekształceń

przestrzennych

mogących

zagrażać

zasobom

dziedzictwa kulturowego, np.: dysharmonijne lub szkodliwe sąsiedztwo.
e) Stwarzanie przestrzennych warunków dla kontynuacji funkcji tożsamych dla
tradycji miejsca.
f) Eksponowanie w strukturze przestrzennej, w panoramach i sylwetach
miejscowości elementów najcenniejszych i udostępnianie miejsc o wysokich
walorach kulturowych.
g) Komponowanie nowych struktur z uwzględnieniem historycznej zabudowy –
uzupełnianie istniejących struktur o nowe elementy tworzące harmonijną
całość.
h) W gminnych dokumentach planistycznych należy:
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-

zidentyfikować
przestrzenne

-

istniejące

i

potencjalne

konflikty

funkcjonalno-

związane z ochroną walorów kulturowych;

zidentyfikować elementy charakterystyczne krajobrazu kulturowego
oraz określić zasady

ich ochrony

(np.: wskazanie

wytycznych

dotyczących zgodnych z tożsamością miejscowości zasad: posadowienia
obiektów na działce, formy obiektu, detalu architektonicznego);
-

określić elementy charakterystyczne w przypadku dóbr kultury
współczesnej, które winny zostać zachowane

Jako kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazano między innymi:
1) Ochronę i odnowę charakterystycznych zasobów dziedzictwa kulturowego
regionu, m.in.: układów urbanistycznych i ruralistycznych, zabytków wsi
pomorskiej, dziedzictwa morskiego i rzecznego, dziedzictwa budownictwa
ceglanego (przede wszystkim najstarsze kościoły i założenia klasztorne, zamki
krzyżackie) i drewnianego (przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Ziemi
Słupskiej, Żuław, Powiśla, Kaszub i Kociewia), obiektów dziedzictwa
obronnego i techniki (w tym systemów hydrotechnicznych), kultury materialnej
portów morskich i rzecznych oraz wsi rybackich, materialnych reliktów
dziedzictwa solidarnościowego, zespołów rezydencjalnych, zespołów zieleni
urządzonej, wybitnych dóbr kultury współczesnej.
2) Uwzględnianie

w

dokumentach

strategicznych

i

planistycznych

stref

koncentracji elementów dziedzictwa kulturowego wymagających szczególnej
ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych.

W rozdziale poświęconym systemowi ochrony walorów krajobrazu omówione
zostały następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:
a) W strefach krajobrazu harmonijnego (ziemia pucka, bytowska, kartuska,
słowińska, dolina dolnej Wisły, Żuławy Wiślane, Równina Charzykowska oraz
parki krajobrazowe, parki narodowe) zachowanie i uczytelnianie istniejących

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 35

wartości estetyczno-widokowych związanych z rzeźbą terenu oraz jego
naturalnym i kulturowym pokryciem.
b) W sferze krajobrazu dysharmonijnego i zdegradowanego (aglomeracja
Trójmiasta, obszary podmiejskie ośrodków regionalnych, główne ciągi
komunikacyjne) – przywracanie równowagi przyrodniczej, zwiększanie
bioróżnorodności, porządkowanie i odtwarzanie zasobów kulturowych,
usuwanie lub maskowanie zielenią elementów obniżających walory estetycznowidokowe.
c) Ograniczanie

zainwestowania

na

terenach

leśno-rolnych

(szczególnie

o wysokich wartościach kulturowych i estetycznych) przez wyznaczanie
w dokumentach planistycznych gmin obszarów wyłączonych spod zabudowy
i jej ograniczanie oraz wskazywanie linii zabudowy oddzielającej obszar
zabudowany od obszarów rolnych lub zagrodowej zabudowy rozproszonej.
d) Eliminacja

i

przeciwdziałanie

powstawaniu

zabudowy

o

cechach

dysharmonijnych w strefach wglądów na tereny o wysokich walorach
krajobrazowych.
e) Eksponowanie i odtwarzanie dominant architektonicznych (np. baszty, wieże
zamków, kościołów czy ratuszy).
f) Preferowanie i kontynuacja dobrej praktyki w zagospodarowania przestrzeni
(układów ruralistycznych, niw siedliskowych etc.) i sposobie użytkowania
obszarów o wyraźnych walorach przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych.
g) Ochrona przestrzeni o specyficznych i unikatowych walorach krajobrazowych.
h) Ograniczanie

wprowadzania

zagospodarowania

obcych

antropogenicznego

krajobrazowo
oraz

elementów

dewastowania

przyrodniczych i architektonicznych krajobrazu

i

form

elementów

– ochrona tożsamości

wszystkich typów krajobrazu.
i) Kształtowanie i podnoszenie walorów krajobrazowych oraz ich lepsze
udostępnienie, jako elementu jakości życia i atrakcyjności turystycznej
województwa.
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j) Opracowywanie

studiów

krajobrazowych

przy

realizacji

inwestycji

wielkopowierzchniowych, wysokościowych lub liniowych w dominujący
sposób oddziaływujących na przestrzeń.
k) Zachowanie charakterystycznych cech naturalnych krajobrazów nadmorskich
i naturalnych procesów ich kształtowania, ekspozycji widokowej.

5.4

RELACJE

GMINNEGO

PROGRAMU

OPIEKI

NAD

ZABYTKAMI

Z OPRACOWANIAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE GMINY

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO REDA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasto Reda zawiera listę obiektów i zespołów obiektów zabytkowych. Obiekty
wskazane są do ochrony poprzez ustalenie dla nich zasad ochrony konserwatorskiej,
wymaganych do uwzględnienia w MPZP (zgodnie art. 19 ust.3 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami). Zasady ochrony są następujące:
- ochrona formy i substancji zabytkowej budynku (zachowanie w niezmienionej
postaci bryły, elewacji oraz dachu budynku, zakaz rozbudów budynków
i przebudów zmieniających ich architekturę),
- ochrona wartościowych elementów detalu architektonicznego budynku (w tym
stolarki), cennych pod elementów zagospodarowania działki takich jak
ogrodzenia i inne obiekty małej architektury;
- dopuszcza się wymianę technicznie zużytych elementów budynku (okien, drzwi,
itd.) pod warunkiem zachowania nie zmienionego wyglądu tych elementów,
- w przypadku zniszczenia części lub całości budynku (na skutek wypadków
losowych lub całkowitego zużycia materiału) winno nastąpić odtworzenie bryły
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obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich dostępnych
źródeł informacji,
- uzgodnienie ze służbą ochrony zabytków wszelkich zmian w elewacjach
budynków.
Wyznaczono również najcenniejsze zespoły obiektów zabytkowych i ustalono
dla nich osobne zalecenia konserwatorskie. Należą do nich:
1. Zespół dworsko – parkowy w Ciechocinie (symbol. IV.3.1. na rys.nr 1):
wydzielenie i urządzenie pozostałości parku, ochrona budynku dawnego dworu
(ewentualnie rewaloryzację), zachowanie ekspozycji zespołu od strony zachodniej
(od ulicy).
2. Zespół dworsko – parkowy w Pieleszewie (symbol. IV.3.2. na rys.nr 1): ochrona
zespołu poprzez zachowanie istniejących elementów: dworu, ogrodzenia
ceglanego z bramą, alei dojazdowej, stawu z układem wodnym, parku ze
szpalerem granicznym; ograniczenie kubatury nowej zabudowy, w celu
zachowania ekspozycji historycznych elementów.
3. Dawny zespół produkcyjny (ul. Pucka) (symbol. IV.3.3. na rys.nr 1): ochrona
zachowanych

obiektów

historycznych

(dawnych

spichlerzy

i

budynku

mieszkalnego); obiekty można przystosować do innych funkcji z ograniczoną
zmianą podstawowej bryły budynku; nowe obiekty powinny posiadać zbliżoną
formę

architektoniczną;

zaleca

się

zachowanie

naturalnych

elementów

antropogenicznych wyspy (koryta odnóg Redy, zieleni wzdłuż cieków, obecnego
łąkowego użytkowania we wschodniej części wyspy).
4.Zespół dworca kolejowego i osiedla kolejowego (ul. Gdańska) (symbol. IV.3.4.
na rys. nr 1): ochrona układu przestrzennego podjazdu przed budynkiem dworca;
ochrona

architektury:

budynku

dworcowego,

poczty

oraz

budynków

mieszkalnych w obrębie zespołu.
6. Cmentarz katolicki przy ul. Gdańskiej (symbol. IV.3.5. na rys.nr 1) zaleca się
ochronę układu przestrzennego i funkcji.
7. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Poniatowskiego (symbol. IV.3.6. na rys.nr 1):
zachowanie przebiegu i szerokości ulic, zachowanie i kontynuację tradycji
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wyznaczania parcel i ich zagospodarowanie (nie należy wprowadzać podziałów
poprzecznych działek i nowej zabudowy mieszkaniowej na zapleczu działek),
zachowanie i kontynuację istniejących form architektonicznych.
Studium określa również zasady postępowania na terenach stanowisk
archeologicznych z terenu gminy. W sporządzanych planach miejscowych należy
uwzględnić

te

obszary

i

ustalić

dla

nich

strefy

konserwatorskie

ochrony

archeologicznej, z następującymi ustaleniami:
- zabudowa lub zmiana dotychczasowego użytkowania terenów wymaga
sporządzenia dokumentacji archeologicznej;
- dla obiektów archeologicznych i ich stref ochrony obowiązuje wymóg
uzgadniania wszelkich planów i projektów z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku;
- w strefach, dla wszystkich inwestycji w nich zlokalizowanych obowiązuje zakaz
jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym
pozwoleniu, zakres niezbędnych do

wykonania archeologicznych badań

ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTO REDA DO ROKU 2020

W treści strategii nie ma zbyt wielu zapisów dotyczących ochrony dziedzictwa
kulturowego. Dokument stwierdza, że z racji niewielkiej ich ilości, zabytki powinno się
specjalnie wyróżniać i otaczać opieką (z wykorzystaniem środków budżetowych
i pozabudżetowych). W treści wyznaczonych do realizacji celów strategicznych
wskazano cel operacyjny Ochrona zabytków, jednak aby w sposób bardziej znaczący
podkreślić rolę dziedzictwa kulturowego w polityce gminnej, podczas aktualizacji
dokumentu należy rozważyć umieszczenie konkretnych wskazań w jaki sposób ten cel
będzie realizowany, a także jakie działania realizowane będą w pierwszej kolejności.
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6. ZASOBY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO GMINY MIASTO REDA

6.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY

Miasto Reda leży w północnej części województwa pomorskiego, w północnej
części Aglomeracji Gdańskiej, w Pradolinie Redy-Łeby. Reda stanowi jedno z miast
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, wchodzi w skład Aglomeracji Trójmiejskiej. Miasto
Reda oddalone jest o 46 km od centrum Gdańska i o 10 km od centrum Gdyni. Gmina
miejska posiada powierzchnię 34,2 km2, co stanowi 0,19% powierzchni województwa
(18 310 km2). Reda jest gminą miejską. Miasto Reda graniczy z gminami miejskimi:
Wejherowo i Rumia, a także gminami wiejskimi: Wejherowo, Puck (powiat pucki).
Liczba mieszkańców Redy od wielu lat systematycznie zwiększa się – wyraźną
tendencję wzrostową obserwuje się od roku 1982. Na początku roku 2014 liczba
mieszkańców wynosiła 22479. W ciągu ostatniego dwudziestolecia populacja miasta
wzrosła o ponad połowę i prognozuje się utrzymanie trendu wzrostowego przez
następne 20 lat.
Dostępność komunikacyjna miasta jest bardzo dobra. Przez Miasto Reda
położone w aglomeracji Trójmiasta przebiega droga krajowa numer 6, która biegnie od
końca autostrady A1 przez Wejherowo i Lębork, Słupsk, Sławno i Koszalin do terenów
nadgranicznych. Ponadto przez Redę biegną trasy komunikacyjne w kierunku miast
turystycznych takich jak Hel, Władysławowo czy Łeba. Miasto posiada połączenia
autobusowe i kolejowe. Znajdujący się w odległości 30 km od Redy Port Lotniczy im.
Lecha Wałęsy gwarantuje szybkie połączenie z krajami Europy. Dojazd komunikacją
samochodową z Redy na lotnisko możliwy jest w czasie 30 minut. Obsługę
komunikacyjną miasta zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym
i lokalnym. Infrastruktura drogowa w powiecie jest dobrze rozwinięta.
W Redzie znajduje się stacja kolejowa, która obsługuje połączenia do
Władysławowa, Lęborka, Słupska, Trójmiasta. W sezonie letnim kursują dodatkowe
pociągi umożliwiające dostęp do nadmorskich kurortów. Przez miasto przejeżdżają
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zarówno kolejki SKM jak i pociągi PKP PR, co skutkuje zadowalającą ilością połączeń
kolejowych. Reda posiada także połączenia komunikacji miejskiej w obrębie „Małego
Trójmiasta Kaszubskiego” oraz Gdyni.
Środowisko naturalne to wielki atut Miasta Reda. Brak ciężkiego przemysłu
sprawił, że środowisko zachowało wiele swoich najcenniejszych walorów. Położenie
miasta – obszar Puszczy Darżlubskiej, Pradolina Redy-Łeby, ukształtowanie terenu –
wszystkie te czynniki czynią Redę miastem wyjątkowym pod względem lokalizacji
i warunków środowiskowych.
Lasy i grunty leśne zajmują na obszarze administracyjnym Redy 1 576 ha tak
więc prawie 55% powierzchni miasta. Największym kompleksem leśnym jest położona
w północnej części miasta jest teren stanowiący część rozległego obszaru Puszczy
Darżlubskiej. Kompleks ten w znacznej części objęty jest ochroną prawną jako
Darżlubski Obszar Chronionego Krajobrazu.

6.2 RYS HISTORYCZNY GMINY MIASTO REDA

Dokumenty pisane pochodzące ze średniowiecza wymieniają Grężlewo - osadę
na obecnym obszarze Redy. W 1358 roku osada występuje pod nazwą Granslaw,
w 1398 Granissow lub Granslow. W 1400r. nazwa miejscowości brzmiała Redau, zaś
w 1433r. Rede. Od 1500r. nosi stale nazwę Reda pochodzącą od nazwy rzeki nad którą
jest położona.
We wczesnym średniowieczu, w drugiej połowie X w., administracyjny obszar
Redy wchodził w obręb Pomorza Wschodniego. W tym czasie następowało intensywne
wypalanie i wycinanie lasów dla potrzeb gospodarczych. Pojawiło się skupisko osad
otwartych na obszarze Ciechocino - Pieleszewo - Reda. W tym okresie spotykamy się
z własnością drobnorycerską, która przechodziła często w posiadanie kościoła.
W papieskim potwierdzeniu posiadłości klasztoru oliwskiego w 1245 roku, mówi się
o dziesięcinie z jazu w Redzie. Pieleszewo, Reda i Ciechocino należały jednak do
panującego. Pomorzem Wschodnim zarządzał z ramienia panującego władcy
namiestnik. Po zagarnięciu w 1309r. Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków, omawiane
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obszary należały do komturstwa gdańskiego i podlegały urzędowi rybackiemu
w Pucku.
Pierwsza źródłowa informacja o Redzie pochodzi z kontraktu lokacyjnego
z 1357 roku. Dokument ten stwierdza istnienie na tym terenie osady na prawie
chełmińskim. Właścicielami tej osady byli Krzyżacy. Mieszkańcy wsi uzyskali wówczas
prawo spławiania drewna rzeką Redą do morza. Rzeka przez wiele wieków była
wykorzystywana jako arteria komunikacyjna i w związku z tym nie wolno było
budować na niej jazów i innych zapór uniemożliwiających żeglugę. Uruchomiono
jednak nad jej brzegami zakłady produkcyjne, o czym informuje wzmianka z 1400 roku,
mówiąca o istnieniu w Redzie młyna zbożowego, istniejącego od 1340 roku, oraz
kuźnicy. W 1340 r. była tu również karczma oraz drewniany kościół z XII w. Przetrwał
on do XVII w., kiedy to spłonął. Został on wkrótce odbudowany z tzw. muru pruskiego
i służył wiernym do końca XIX. W 1903 roku zbudowano nowy kościół w stylu
neogotyckim, a stary rozebrano.
Wiek XV to okres wojen toczących się na Pomorzu. Nie oszczędziły one i Redy.
Najwięcej ucierpiała w okresie grabieżczych napadów grup żołnierskich podczas wojny
13-letniej oraz w czasie wojen szwedzkich. Szczególnie dał się we znaki król szwedzki
Gustaw Adolf, nazywany często "rabusiem Europy", który zająwszy obszary Wybrzeża,
organizował systematycznie wyprawy oddziałów wojskowych do rabowania majątków
szlacheckich i zagród chłopskich. Podczas jednej z takich wypraw, która wyruszyła
z Pucka, zrabowano ok. 2000 sztuk owiec i kilkaset sztuk bydła.
W latach 1627 i 1628 dał się również we znaki ludności polskiej pułkownik Jan
Lanckoroński, który dowodząc stacjonującą w Pucku nie opłaconą dywizją, rekwirował
sam lub przez swe oddziały chłopski dobytek z całej okolicy, w tym także ze wsi Reda,
Ciechocino i Pieleszewo. Ogromne wyniszczenie tych obszarów przyniósł najazd króla
Gustawa w latach 1656-1660. Obrabowane z bydła i koni wsie, zubożały. W Ciechocinie,
gdzie przed wojną było 10 gburów, po "potopie" pozostało ich jedynie 3. Według
lustracji z 1658 roku w Redzie pozostał tylko jeden, zaś trzy posiadłości były puste.
W 1768 r. właściciel redzkiej kuźnicy żelaza i stali, Ernest Konopacki, uzyskał
zezwolenie na budowę fabryki wyrobów mosiężnych, które to zezwolenie zostało
potwierdzone przez króla. W tym czasie wieś liczyła 74 mieszkańców. W 1772 r.,
w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Reda znalazła się w granicach monarchii
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pruskiej na blisko półtora wieku. Znaczniejszy rozwój Redy nastąpił dopiero po
wybudowaniu dróg bitych z Gdańska do Lęborka i Pucka. W 1869 r. było już 55 domów
i 692 mieszkańców, w tym 629 katolików i 63 ewangelików. W 1872 r., po
przeprowadzeniu linii kolejowej (1870 r.)-763 mieszkańców, zaś w 1885 r. 79 domów
i 784 osoby, w tym: 691 katolików, 90 ewangelików, 2 żydów i 1 dysydent. Katolikami
byli Polacy, czyli Kaszubi. Z protestantyzmem identyfikowała się trwale ludność
niemiecka. Nie zawsze jednak podziały wyznaniowe pokrywały się z językowymi.
Dnia 10 lutego 1920 r. wojsko polskie Frontu Pomorskiego wkroczyło do Redy
i pobliskich miejscowości. Wraz z wkroczeniem wojska administracja samorządowa
przeszła w ręce Polaków. W pierwszym okresie po uzyskaniu niepodległości ustrój
samorządowy na tych terenach opierał się na przepisach pruskich zawartych w ustawie
z 1891 r. Ustawa ta z początku została tylko częściowo zmodyfikowana przez władze
polskie. Pozostałości ustawodawstwa pruskiego straciły swoją moc obowiązującą
w marcu 1933 r., kiedy to wydana została ustawa o częściowej zmianie samorządu
terytorialnego. Wprowadziła ona nowy jednolity podział terytorialny na gromady,
z sołtysem na czele, oraz gminy zarządzane przez wójta, któremu podlegali sołtysi.
Postępująca inflacja marki polskiej i związany z tym szybki wzrost kosztów
utrzymania, pogarszające się warunki socjalno-bytowe w latach 1921-1924, które
zaczęły się już w 1917 r. brakiem żywności, odzieży, opału, nafty na cele oświetleniowe,
miały wpływ na potęgujące się niezadowolenie robotników. W lipcu 1921 r. doszło do
masowych strajków i demonstracji w Wejherowie, Pucku, Gdyni, Zagórzu i Redzie.
Następna fala strajków przetoczyła się w październiku 1923r. i objęła zakłady drzewne
w Redzie, Gościcinie i Zagórzu. Do kolejnych strajków doszło też w 1924 r.
Organizatorem strajków było Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Poprawa sytuacji
nastąpiła w związku z rozbudową pobliskiej Gdyni. W tym czasie rozrosła się również
i Reda, jako zaplecze mieszkaniowe robotników zatrudnionych w pobliskim portowym
mieście. Już w 1924 r. liczyła ona 1000 mieszkańców. W tym czasie posiadała
dwuklasową szkołę powszechną, dworzec kolejowy, oddział pocztowy, młyn, kuźnicę,
cegielnię, hotel "Pod Białym Orłem", budynek towarzystwa Czytelni Ludowych oraz
kilka sklepów. W latach 1934-35 została zmodernizowana, włącznie z ułożeniem
nawierzchni bitumicznej na odcinku Rumia-Lębork, trasa przelotowa Gdańsk-Koszalin
o nawierzchni tłuczniowej.
9 września 1939 r. Reda została zajęta przez Niemców. Rozpoczął się ponury
okres okupacji, w czasie którego pogorszyły się warunki materialne ludności polskiej.
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Stworzono odrębne warunki pracy i płacy dla Polaków i Niemców. Podczas okupacji
zginęło wielu mieszkańców Redy. W wyniku ofensywy styczniowej w 1945 r. miasto
zostało oswobodzone 12 marca.
Nowy okres w dziejach Redy rozpoczął się po wyzwoleniu. W latach 1945-1954
wsie Reda, Pieleszewo i Ciechocino podlegały administracyjnie gminie Wejherowo.
Z dniem 1 stycznia 1955r. w Redzie powołana została Gromadzka Rada Narodowa.
W jej zasięg działania oprócz Redy wchodziły: Ciechocino, Pieleszewo i Państwowe
Gospodarstwo Rolne Kąpino. Z chwilą uzyskania przez Redę praw osiedlowych,
tj. 1 stycznia 1956 r., wyłączono z granic administracyjnych osiedle Kąpino. Reda
została miastem 1 stycznia 1967 r.
Bardzo szybki przyrost ludności Redy nastąpił po wybudowaniu bloków
z mieszkaniami dla pracowników budowanej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu.
Po zaniechaniu budowy tej elektrowni budynki te zostały przekazane Spółdzielni
Mieszkaniowej "Energetyk".

6.2 ZABYTKI NIERUCHOME I KRAJOBRAZ KULTUROWY GMINY

Na terenie Redy znajduje się kilka interesujących zespołów obiektów
zabytkowych. Do rejestru zabytków wpisano jeden obiekt – kościół pw. Wniebowzięcia
NMP (dawniej św. Katarzyny Aleksandryjskiej) i jest to najcenniejszy zabytek
znajdujący się w mieście.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Poprzedni kościół został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku. Obecna
świątynia została wzniesiona w stylu neogotyckim w latach 1901-1903 z funduszy
państwowych i parafialnych. konsekrował ją biskup Jakub Klunder w dniu 26 września
1907 roku i nadał wezwanie św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Budowla posiada
strzelistą wieżę, obok znajduje się dzwonnica. W 1956 roku ówczesny redzki proboszcz,
ksiądz Arnold Goetze, wielki czciciel Maryi, poprosił Kazimierza Kowalskiego, biskupa
chełmińskiego o zmianę wezwania świątyni i parafii na pamiątkę ogłoszenia dogmatu
o Wniebowzięciu Matki Boskiej. Biskup zgodził się i od 1957 roku kościół i parafia
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noszą wezwania: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

Zespół dworca kolejowego
Dworzec jest jednym z elementów tzw. "zespołu dworca i osiedla kolejowego",
w którego w skład wchodzi również dawny budynek poczty i telegrafu, domy
mieszkalne pracowników kolejowych, budynki techniczne i gospodarcze. Zespół ten
powstał ok. 1875 roku. Główną jego część stanowi plac z półkolistym podjazdem
(obsadzony szpalerem drzew) prowadzącym do budynku dworca kolejowego.
Północną stronę placu zamyka budynek dawnej poczty i wielorodzinny budynek
mieszkalny, a południową wielorodzinne budynki mieszkalne. Jednorodny zespół
posiada ciekawy układ przestrzenny, o zachowanych formach architektonicznych
i zachowanym starodrzewiu. Jego architektura jest przykładem typowej zabudowy
osiedli kolejowych.

Pozostałe ważniejsze zespoły obiektów zabytkowych
Przy ulicy Puckiej znajdują się pozostałości dawnego zespołu produkcyjnego.
Zespól ten pierwotnie tworzył młyn, dwa spichlerze i dom mieszkalny. W XV w. zespół
powiększył się o kuźnicę żelaza, a w XVII w - o tartak. Do dzisiaj przetrwał spichlerz
i dom mieszkalny. Niedaleko tych obiektów stwierdzono istnienie cmentarzyska
grobów skrzynkowych, przebadanych obecnie już przez archeologów. Na ulicach
Parkowej i Gajowej znajduje się zespół dworsko-parkowy wyróżniający się z otoczenia.
Do dzisiaj zachował się dwór i część parku z pierwszej połowy XIX w. Budynek tego
dworku jest jednak obecnie zaniedbany i swym wyglądem odbiega od stanu
pierwotnego. Dawniej zespół ten składał się również z folwarku pochodzącego
prawdopodobnie z XVI w. Na ulicy Rzecznej położony jest kolejny zespół dworskoparkowy. W średniowieczu zespół ten składał się z folwarku, młyna i browaru.
W końcu XIX wieku, dodatkowym elementem tego zespołu był również dwór, który
wraz z granicami układu przestrzennego zespołu, starymi drzewami w parku i aleją
wjazdową z różnymi gatunkami starych drzew, zachował się do dzisiaj.
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WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP (d. św. Katarzyny), ul. Gdańska 3, 1901-1903,
nr rej.: A-1211 z 31.03.2000
Źródło: Rejestr zabytków nieruchomych województwa pomorskiego

WYKAZ OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW Z TERENU GMINY MIASTO REDA

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obiekt
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dwór
park
dom mieszkalny
dom mieszkalny
plebania
kościół Wniebowzięcia NMP
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dworzec
nastawnia
plac z podjazdem
dom mieszkalny
dom mieszkalny
budynek gospodarczy
brama cmentarna
cmentarz
dom mieszkalny

Ulica
Cechowa
Cechowa
Cechowa
Cechowa
Cechowa
Gajowa
Gajowa
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Gniewowska

Nr
1a
4
6
14
20
9
2
2a
3
3
4
22
33
43
45
47
53
61
66
68
70
72
72
72
74
76
76

2
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

oficyna
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
osiedle mieszkaniowe
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
budynek gospodarczy
spichlerz I
spichlerz II
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dwór
park
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
magazyn
dom mieszkalny
dom mieszkalny
kapliczka przydrożna

Klonowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Pucka
Rzeczna
Rzeczna
Szkolna
Szkolna
Św. Wojciecha
Wiejska
Wiejska
Wiejska
Wiejska
Wiejska
Wiejska/Pucka

12
2
4
8
15
17
18
1
6
8
9
14
18
2
4
7
8
9
9
9
23
39
41
49
61
63
2
2
4
14
15
2
3
7
9
30

Gminna ewidencja zabytków została opracowana w roku 2015 na podstawie wykazu z rejestru
zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz obiektów wytypowanych przez władze Gminy.
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6.3 ZABYTKI RUCHOME

Na mocy art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej część lub zespół
rzeczy ruchomych, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub
naukową.
Zabytek ruchomy jest wpisywany do rejestru na podstawie decyzji wydanej
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku
(art. 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku
ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub
nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku
o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej. Do rejestru nie wpisuje
się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego
zasobu bibliotecznego (art. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami).

6.4 ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE

Na terenie miasta Reda znajduje się 26 stanowisk archeologicznych, z tego
6 wpisanych jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Podstawowym
zagrożeniem dla obiektów i stref ochrony archeologicznej są prace ziemne, które niosą
za sobą ryzyko naruszenia warstw i obiektów znajdujących się pod powierzchnią ziemi
(np. prace związane z lokowaniem nowej zabudowy, parcelacją gruntów, melioracją
i poborem żwiru). Dla stanowisk o własnej formie krajobrazowej (grodzisk)
zagrożeniem mogą być prace w bezpośrednim otoczeniu obiektu stanowiące ingerencję
w krajobraz kulturowy związany z grodziskami.
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1.

Epoka kamienia (7300 – 1700 p.n.e.)
Pierwsi osadnicy pojawili się na terenie Redy na przełomie VII/VI tys. p.n.e.

Był to okres zwany mezolitem. Na terenie Redy zakładali swoje obozowiska łowcy
i myśliwi. Ich ślady zarejestrowano na terenach obecnej okolicy ul. Polnej i w rejonie
Rekowa Dolnego. Z terenów dawnych obozowisk zabrano przede wszystkim narzędzia
krzemienne.
Osadnictwo mezolityczne przetrwało w okolicach Redy do początków III tys.
p.n.e.. W tym okresie na teren Pomorza przywędrowały plemiona neolityczne. Osady
neolityczne znajdowały się na północ od ul. 12 Marca i w okolicy Rekowa Dolnego.
Najwcześniej datowany zabytek z okresu neolitu, topór z rogu jelenia, znaleziono
w okolicy Pieleszewa.
2.

Epoka brązu (1700 - 650 p.n.e.)
Wyznacznikiem wczesnej epoki brązu były pierwsze wyroby z brązu, które

w formie importów pojawiły się na północ od rzeki Redy. Bardzo ważnym
znaleziskiem okazało się gliniane naczynie tulipanowate, odkryte w czasie badań
wykopaliskowych w Ciechocinie przy ul. 12 Marca (badania 1988 r.)
3.

Wczesna epoka żelaza (650 – 125 p.n.e.)
Na

terenie

dzisiejszego

miasta

Redy

zlokalizowano

podczas

badań

powierzchniowych w 1986 r. cztery ślady osadnicze kultury pomorskiej: w Pieleszewie,
w Rekowie Dolnym, w Ciechocinie w rejonie ul. 12 Marca. Z literatury archeologicznej
znane są cztery cmentarzyska w Redzie naprzeciwko dworca PKP, w okolicy ul. Leśnej
i ul. Gniewowskiej, które uległy zniszczeniu w trakcie budowy toru kolejowego
i eksploatacji żwiru lub zostały zabudowane w ciągu XIX i XX w. W latach 1988 – 2003
przeprowadzono badania archeologiczne odkrytego zespołu – osady i cmentarzyska –
w Ciechocinie, w rejonie ul. 12 Marca. W obrębie osady odkryto jamy zasobowe,
produkcyjne paleniska i pięć pieców garncarskich jamowych, jednokomorowych,
fragmenty ceramiki, gliniany wisiorek. Określono chronologię osady na lata 550 –
400 p.n.e.
4. Okres późnolateński (przedrzymski), okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów
(125 p.n.e. – 570 n.e.)
W II w p.n.e. ukształtowała się na Pomorzu kultura oksywska. Powstała ona
w wyniku oddziaływania na środowisko kultury pomorskiej plemion germańskich
z zachodu i kultury przeworskiej z południa, związanej z plemionami celtyckimi. Na
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terenie Redy zarejestrowano trzy groby jamowe, datowane na II w. p.n.e. Odkryto je
przypadkowo w 1959 r. w trakcie prac ziemnych prowadzonych przy ul. Gdańskiej.
W każdym z grobów znajdowała się 1 popielnica. Urnę dodatkowo zabezpieczały
drobne kamienie. Wewnątrz nich znajdowały się popalone szczątki ludzkie. Należy
podkreślić, że popielnice kultury oksywskiej to doskonale wypalone naczynia, bogato
ornamentowane w górnych partiach.

Być może wykopalisko w Redzie zawierało

więcej pochówków, które w wyniku intensywnych prac budowlanych zostały
zniszczone.
5.

Wczesne średniowiecze (750 – 1250 n.e.)
We wczesnym średniowieczu krajobraz Pomorza uległ radykalnym zmianom.

W 2 połowie VI i na początku VII w. terytorium to zasiedlili Słowianie, tworząc zręby
nowej kultury. Rozprzestrzenieniem się tej kultury, zwanej prapolską, na ogół ziem
pomorskich w VII – VII w. towarzyszył stały rozwój osadnictwa otwartego jak
i grodowego. Wyraźny postęp w akcji zakładania osad przypada na IX w., w tym też
okresie ukształtowała się sieć osadnicza w dolinie rzeki Redy. Ten kierunek rozwoju
osadnictwa wiązał się ze wzrostem znaczenia rzeki Redy jako ważnego odcinka drogi
handlowej wiodącej z Gdańska na Pomorze Zachodnie. Na jej obu brzegach, w obrębie
dzisiejszego obszaru administracyjnego miasta Redy, zarejestrowano podczas badań
powierzchniowych 41 stanowisk archeologicznych (osady, grody, punkty i ślady
osadnicze), datowane od VIII do XIII w. Najstarszą osadę, datowaną na VIII – XII w.,
zlokalizowano na bagnach w Ciechocinie, pomiędzy Kanałem Łyskim a rzeką Redą.
Najwięcej danych do obrazu osadnictwa tego okresu wniosły badania
archeologiczne, przeprowadzone w latach 2003 – 2005 na osadach w Ciechocinie, przy
ul. 12 Marca i w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej. Wyniki prac badawczych okazały
się imponujące. W obrębie stanowiska w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej
wydzielono różnorodne obiekty, w tym ziemianki mieszkalne, jamy zasobowe,
w których przechowywano zapasy, paleniska, pozostałości pieca garncarskiego
służącego do wypału naczyń glinianych. W części południowej osady odsłonięto dwa
kolejne obiekty: skupisko owalnych zagłębień, prawdopodobnie pozostałości po
prymitywnych dymarkach oraz pozostałości studni drewnianej. W wyniku prac
archeologicznych z 2003 r. w Ciechocinie odsłonięto 16 różnorodnych obiektów, w tym
2 półziemianki, 10 jam gospodarczych, 3 paleniska oraz dobrze zachowane potężne
konstrukcje dębowe.
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Dzięki badaniom archeologicznym pozyskany materiał zabytkowy z osad
w Redzie i Ciechocinie poświadcza, rozwój wielu rzemiosł, jak: garncarstwo, tkactwo,
kowalstwo, hutnictwo i odlewnictwo.

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
ARCHEOLOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Lokalizacja

Funkcja i chronologia stanowiska

Reda

Grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza

Reda Kazimierz, działki 1 i 2

Osada z okresu wczesnego średniowiecza

Reda, ul. Polna, działka nr 165
Reda Ciechocino, działki nr
170, 176, 177/5
Reda Ciechocino, działki nr
8,10,11,12,15,16

Obozowisko z epoki kamienia, położone na
południe od ul. Polnej
Obozowisko z epoki kamienia środkowej i
późnej
Osada wielokulturowa

Rekowo Dolne

Osada wielokulturowa

Nr decyzji o wpisie
Dec. Nr 7/A z dnia
14.10.1947r.
Dec. Nr 165/A z dnia
21.11.1971r.
Dec. Nr 429/A z dnia
26.10.1987r.
Dec. Nr 431/A z dnia
16.11.1987r.
Dec. Nr 428/A z dnia
26.10.1987r.
Dec. Nr 427/A z dnia
27.10.1987r.

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH WPISANYCH DO GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKÓW
Lokalizacja
Reda Pieleszewo (stanowisko 3/6)
Reda Pieleszewo (stanowisko 2/5)
Reda Ciechocino (stanowisko 7/13)
Reda Ciechocino (stanowisko 12, 12/19,20)
Reda Ciechocino (stanowisko 14/21)

Reda Ciechocino (stanowisko 15,2/22,23/16/24)
Reda Ciechocino (stanowisko 25/55)
Reda Ciechocino (stanowisko 24/54)
Reda Ciechocino (stanowisko 28/58)
Reda (stanowisko 9/59)
Reda Moście Błota (stanowisko 1/63)
Reda (stanowisko 2/64)

Funkcja i chronologia stanowiska
Osada z okresu wczesnego średniowiecza
Osada z wczesnej epoki żelaza
Osada z okresu wczesnego średniowiecza
Osada wielokulturowa
Osada wielokulturowa
Osada wielokulturowa
Osada wielokulturowa z okresu wpływów
rzymskich, wczesnego średniowiecza i
średniowiecza
Osada z okresu wczesnego średniowiecza
Osada z okresu wczesnego średniowiecza i
średniowiecza
Osada z okresu wczesnego średniowiecza i
średniowiecza
Osada wielokulturowa z okresu wpływów
rzymskich
Obozowisko z epoki kamienia i osada z okresów
pradziejowych
Cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesnej
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Reda (stanowisko 5/69)
Reda Rekowo

Reda Rekowo
Reda Rekowo
Reda Rekowo
Reda Rekowo
Reda Rekowo
Reda Rekowo

epoki żelaza
Cmentarzysko grobów jamowych z wczesnej
epoki żelaza
Osada wielokulturowa z okresu wpływów
rzymskich
Osada z okresu wczesnego średniowiecza
Epoka kamienia , wczesna epoka żelaza, okres
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze,
średniowiecze
Epoka kamienia, wczesna epoka żelaza, okres
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze
Osada wielokulturowa
Wczesne średniowiecze
Wczesne średniowiecze
Epoka kamienia, wczesne średniowiecze

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

6.5 ELEMENTY DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

UNESCO definiuje dziedzictwo niematerialne jako zwyczaje, przekaz ustny,
wiedzę i umiejętności, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną
wspólnotę, grupę lub jednostki. Ten rodzaj dziedzictwa jest przekazywany z pokolenia
na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich
środowiskiem, historią i stosunkiem do przyrody. Jest to pojęcie trudno definiowalne
w stosunku do konkretnych wytworów kultury, jednak jego waga dla lokalnej
społeczności jest ogromna, gdyż jest ono źródłem poczucia tożsamości i kulturowej
ciągłości.
Dziedzictwo niematerialne obejmuje także przejawy zachowań kulturowych
i ich wytworów, takie jak: tradycje i przekazy ustne (w tym język jako narzędzie
przekazu), spektakle i widowiska, zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne, wiedzę
o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki, a także rzemiosła.
W związku z faktem przyłączenia okolicznych miejscowości wiejskich do miasta
możliwe jest wyróżnienie charakterystycznych układów dróg i zabudowy.
Cennymi eksponatami dziedzictwa regionalnego są rzeźby w drewnie
autorstwa Izajasza Rzepy, część z nich przechowywana jest w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
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.7.

OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
GMINY - ANALIZA SWOT
Dla

potrzeb

lepszej

diagnozy

stanu

istniejącego

w zakresie

ochrony

dziedzictwa kulturowego oraz w celu sformowania priorytetów działań władz
samorządowych opracowano analizę SWOT dla Gminy Miasto Reda.

ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY


















Nadmorskie
położenie
gminy,
sprzyjające rozwojowi turystyki
Urozmaicona rzeźba terenu
Dobra drogowa i kolejowa dostępność
komunikacyjna
Bliskość siedziby powiatu oraz
województwa
Utrzymanie w dobrym stanie obiektów
sakralnych
Bogata historia regionu
Obecność interesujących obiektów
zabytkowych, założeń dworskich oraz
produkcyjnych
Duża liczba szlaków turystycznych
Wykorzystywanie funduszy unijnych
Odbywające się regularnie imprezy
kulturalne
Czystość środowiska naturalnego
Sąsiedztwo obszarów chronionego
krajobrazu, terenów leśnych oraz
rekreacyjnych
Często
aktualizowana
strona
internetowa
gminy,
zawierająca
informacje dotyczące historii oraz
zabytków regionu
Zaktualizowana
baza
Gminnej
Ewidencji Zabytków
Rozwinięta baza noclegowa
Korzystne prognozy demograficzne

SŁABE STRONY









Zaniedbania
w
zakresie
stanu
technicznego części obiektów wpisanych
do gminnej ewidencji zabytków
Niekontrolowane przebudowy i rozbiórki
obiektów zabytkowych
Trudności finansowe właścicieli obiektów
zabytkowych
Niewielka popularyzacja wiedzy z zakresu
ochrony
zabytków
i
dziedzictwa
kulturowego
Brak
środków
na
prowadzenie
dokładnych badań archeologicznych,
architektonicznych i historycznych
Problemy komunikacyjne nasilające się w
okresie
nadmorskiego
sezonu
turystycznego
Intensywny ruch samochodowy związany
z brakiem obwodnicy miasta
Brak charakterystycznego centrum miasta
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SZANSE














Zwiększenie
środków
budżetowych
Gminy na działania związane z ochroną
zabytków
Pozyskiwanie wsparcia finansowego z
wielu źródeł (w tym unijnych) na prace
konserwatorskie zabytków
Rozwój turystyki całorocznej i nowych
form rozwoju turystycznego
Szersza promocja walorów kulturowych
Gminy
Wzrastająca świadomość mieszkańców w
zakresie poprawy estetyki budynków
Wzrost poszanowania dla obiektów
posiadających walory historyczne
Tworzenie
nowych
projektów
i
produktów turystycznych w oparciu o
istniejące zasoby
Rozwój szlaków turystycznych opartych
na dziedzictwie kulturowym regionu
Współpraca
międzyregionalna
oraz
międzynarodowa (np. w zakresie dobrych
praktyk)
Powstawanie i dalszy rozwój istniejących
organizacji pozarządowych w sferze
dziedzictwa kulturowego
Tworzenie
systemu
informacji
turystycznej oraz jednolitej identyfikacji
wizualnej obiektów zabytkowych
Komplementarność Programu Gminnego
z Programem Opieki nad Zabytkami dla
Województwa Pomorskiego

ZAGROŻENIA















Degradacja
krajobrazu
kulturowego
poprzez wprowadzanie elementów nowej
zabudowy
nie
nawiązujących
do
historycznego charakteru
Niewłaściwe działanie inwestycyjne lub
ich brak, przyczyniające się do dalszej
degradacji obiektów zabytkowych
Niewłaściwe
stosowanie
nowych
elementów budowlanych i technologii
przy odnawianiu i remoncie obiektów
zabytkowych
Niezbyt skuteczna egzekucja prawna w
zakresie samowoli budowlanych oraz
dewastacji zabytków i środowiska
Zwiększony ruch turystyczny powodujący
degradację substancji zabytkowej
Zanieczyszczenie środowiska związane ze
zwiększoną liczbą pojazdów
Częściowy zanik tradycji i tożsamości
lokalnej, związany ze zmianą stylu życia
Brak wsparcia władz państwowych w
wielu aspektach polityki samorządowej
Częste zmiany prawne w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego
Niestabilność finansów publicznych i
przepisów z nimi związanych
Klęski żywiołowe i inne zdarzenia losowe
Akty wandalizmu
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8.
ZAŁOŻENIA
PROGRAMOWE
GMINNEGO
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY
MIASTO REDA

Gminny Program Opieki nad Zabytkami formułuje szereg działań samorządu
w zakresie opieki nad zabytkami z terenu Gminy. Wyznaczone kierunki i zadania
uwzględniają specyfikę dziejów Gminy i charakter jego dziedzictwa kulturowego, są
zgodne z celami wskazanymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
a także komplementarne w stosunku do pozostałych dokumentów strategicznych,
takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
strategia rozwoju gminy.
Należy podkreślić zapisy art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, który mówi, iż „w przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki
nad zabytkami ustalenia tego programu uwzględnia się w studium i planie, o których
mowa w ust. 1” czyli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Szczegółowe ustalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (opartego na
Gminnej Ewidencji Zabytków, diagnozie stanu istniejącego obiektów zabytkowych oraz
zapisów

studium

uwarunkowań)

powinny

zatem

być

punktem

wyjścia

w nowopowstających dokumentach planistycznych.

PRIORYTET I – DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH WALORÓW
ZABYTKOWYCH

Cel szczegółowy I.1 Bezpośrednie wsparcie dla rewaloryzacji obiektów zabytkowych
Działania:
1. Przeznaczanie środków finansowych z budżetu Miasta na obiekty zabytkowe
wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków
2. Przeprowadzanie działań rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych i terenów
zielonych będących w administracji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
zespołu produkcyjnego przy ul. Puckiej
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3. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków przy identyfikacji
celów
Cel szczegółowy I.2 Dbałość o ład przestrzenny i krajobraz kulturowy w Gminie
Działania:
1. Ścisłe powiązanie działań przy obiektach zabytkowych z dokumentami
planistycznymi Miasta
2. Objęcie szczególną ochroną planistyczną historycznego terenu osiedla domków
jednorodzinnych w okolicy ul. Poniatowskiego
3. Odpowiednia konserwacja zabytkowej zieleni, stanowiącej krajobraz kulturowy
4. Bieżąca opieka nad cmentarzami i miejscami pamięci
5. Rozszerzanie zasobu dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez regularną
aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, inwentaryzację obiektów małej
architektury, cmentarzy itp.
Cel szczegółowy I.3 Określanie warunków współpracy z właścicielami obiektów
zabytkowych
Działania:
1. Przekazywanie właścicielom i dysponentom obiektów zabytkowych informacji
o możliwościach pozyskiwania dodatkowego wsparcia finansowego (zwłaszcza
z funduszy europejskich)
2. Opracowanie uchwały regulującej przyznawanie środków z budżetu Miasta
dla właścicieli i dysponentów obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków
3. Okresowe przeglądy zabezpieczeń obiektów zabytkowych zgodnie z Gminnym
Programem Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji
Kryzysowych

PRIORYTET II – WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W PROMOCJI
MIASTA I ROZWOJU JEGO FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

Cel szczegółowy II.1 Rozwój produktów turystycznych opartych na walorach
dziedzictwa kulturowego
Działania:
1. Rozwijanie istniejących produktów turystycznych opartych na szlakach
turystycznych, kulturowych lub ścieżkach edukacyjnych
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2. Tworzenie nowych produktów wykorzystujących istniejące zasoby
3. Postawienie na innowacyjność projektów w celu wyróżnienia się spośród miast
konkurencyjnych
4. Udostępnianie
poszczególnych
obiektów
zabytkowych
osobom
niepełnosprawnym
Cel szczegółowy II.2 Wykorzystanie mediów, Internetu i multimediów w celu
nowoczesnej promocji walorów zabytkowych
Działania:
1. Dbanie o aktualizację strony Miasta, koniecznie przy zachowaniu odpowiedniej
czytelności przekazu
2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dostępnych w profesjonalnych
serwisach internetowych, a także w urządzeniach mobilnych
3. Rozwój interaktywnej mapy Miasta lub warstwy informacyjnej systemu
informacji przestrzennej z danymi na temat obiektów lokalnego dziedzictwa
kulturowego
4. Współpraca z mediami tradycyjnymi i internetowymi w dziedzinie promocji
lokalnych zabytków
5. Wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta jako elementu
promocji podczas różnego rodzaju targów, konferencji itp.
Cel szczegółowy II.3 Odpowiednia ekspozycja i promocja najcenniejszych obiektów
Działania:
1. Stworzenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej w postaci oznaczeń,
tablic, drogowskazów itp.
2. Publikowanie folderów, ulotek oraz innych materiałów przybliżających zasoby
historyczne Redy mieszkańcom i turystom
3. Atrakcyjne przedstawianie obiektów za pomocą iluminacji, tworzenia punktów
widokowych, prezentacji multimedialnych i muzycznych
Cel szczegółowy II.4 Edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa
kulturowego
Działania:
1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych związanych z historią
i kulturą, placówek muzealnych, lokalnych galerii, bibliotek oraz innych
instytucji kultury
2. Organizacja spotkań, mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat
lokalnego dziedzictwa kulturowego
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Cel szczegółowy II.5 Pielęgnowanie tradycji regionalnych
Działania:
1. Organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę regionalną (w tym
corocznych Dni Redy, mających na celu promocję miasta i krzewienie kultury)
2. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji
i promocji regionu (w tym wsparcie szeroko pojętych kół zainteresowań)
3. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym
(rzemiośle, tradycji, języku)
4. Promocja tradycji regionalnych za pośrednictwem zbiorów bibliotecznych
i internetu
5. Organizacja warsztatów gwarowych prezentujących sztukę, regionalne
rzemiosło, tradycję i kulturę w celu wyeksponowania wśród regionalnych
społeczności bogatej kultury kaszubskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
lokalnej gwary
6. Współpraca z miastami partnerskimi Lublińcem i Łowiczem w następujących
dziedzinach:
-

wymiana młodzieży szkolnej;
organizowanie warsztatów prezentujących gwarę, sztukę i rzemiosło;
wymiana zespołów prezentujących muzykę regionalną;
prezentacje lokalnych obyczajów;
wymiana doświadczeń kulturalnych;
zapoznanie się z mitami i obrządkami występującymi w danych regionach;
przedstawienie historii naszych małych ojczyzn;
organizowanie wspólnych przedsięwzięć sportowo-turystycznych;
propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz innych aspektów
szeroko pojętej kultury, sportu i turystyki nie wymienionych powyżej.

9. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Zadania opisane w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Miasto

Reda

powinny

być

realizowane

poprzez

wspólne

działania

władz

samorządowych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, właścicieli oraz zarządców
obiektów, parafie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, w ramach posiadanych
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przez te jednostki kompetencji, praw i obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawnych.
Ze strony Gminy Miasto Reda zadania będą wykonywane bądź wspierane
przez miejskie jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, placówki kultury – np.
biblioteka) oraz Urząd Miasta w ramach zadań własnych, poprzez istniejące
i planowane instrumenty:



prawne (np. poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów
o wartościach artystycznych i zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji
zabytków, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. wojewódzkiego
konserwatora zabytków),



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

budowlane przy zabytkach, środki budżetowe na zadania własne

przeznaczeniem

własnością

na

Gminy,

remonty

i modernizacje

korzystanie

dofinansowanie ze środków

zabytków

z programów

będących

uwzględniających

zagranicznych i krajowych, nagrody, ulgi

finansowe),


społeczne (działania stymulujące np. w zakresie edukacji, promocji,
informacji, działań sprzyjających tworzeniu miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami oraz rozwojem turystyki),



kontrolne (m.in. monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz
stanu zachowania dziedzictwa kulturowego – gminnej ewidencji zabytków),



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

dziedzictwa

powiatowych i

kulturowego

zapisanych

w wojewódzkich,

gminnych strategiach, planach rozwoju lokalnego itp.,

współpraca z gminami sąsiednimi, ośrodkami naukowymi i akademickimi,
związkami wyznaniowymi)
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10. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Na mocy art. 87 ust. 1 i ust. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest sporządzany na okres 4 lat, co 2 lata wójt
(burmistrz, prezydent) sporządza sprawozdanie z jego realizacji, które przedstawia
Radzie Gminy (Miasta). Wskazane jest aby sprawozdania z realizacji Programu były
przekazywane

do

wiadomości

Wojewódzkiego

Konserwatora

Zabytków.

Sprawozdanie powinno określać poziom realizacji gminnego programu oraz
efektywność wykonania planowanych zadań, w tym np. poziom (w % bądź liczbach):

• wydatków budżetu na ochronę i opiekę nad zabytkami,
• wartość

finansową

wykonanych/dofinansowanych

prac

remontowo-

konserwatorskich przy zabytkach,
• liczba obiektów poddanych tym pracom,
• poziom (w %) objęcia terenu Gminy miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego,
• liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków obszarów, obiektów i zespołów
zabytkowych,
• liczba utworzonych szlaków turystycznych,
• liczba wydanych wydawnictw, liczba szkoleń, imprez związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego itd.
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11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OPIEKI
NAD ZABYTKAMI

Niniejszy

rozdział

wskazuje

możliwości

w zakresie

pozyskiwania

dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych. Należy jednak stwierdzić, iż
ważne jest, aby gminy również z własnej inicjatywy podjęły próbę wygospodarowania
w swoich budżetach środków w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami.
Jest to o tyle istotne, iż duża część źródeł wewnętrznych wymaga zapewnienia
wkładu

własnego

we

współfinansowanych

przez

nie

projektach.

Regularne

zabezpieczanie środków z budżetu gminy pozwoli na podjęcie powolnych, ale
systematycznych kroków w kierunku ratowania kolejnych obiektów dziedzictwa
kulturowego.
Podstawową zasadę finansowania zadań z zakresu opieki nad zabytkami
określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.
Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 7 w/w Ustawy, obowiązek sprawowania
opieki nad zabytkami, w tym finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku. Dla jednostki samorządu
terytorialnego, posiadającej w/w tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest jej
zadaniem własnym.
Źródła zewnętrznego finansowania można podzielić następująco:
Źródła krajowe:
 dotacje ministra kultury oraz programy operacyjne Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
 promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków
 dotacje wojewódzkie
 dotacje powiatowe
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 dotacje gminne
 inne źródła
Źródła zagraniczne:
 źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych (wyczerpane)
 źródła pozaunijne - Mechanizm Norweski i Fundusz EOG

11.1 ŹRÓDŁA KRAJOWE

DOTACJE

NA

RESTAURATORSKICH

DOFINANSOWANIE
LUB

ROBÓT

PRAC

KONSERWATORSKICH,

BUDOWLANYCH

UDZIELANE

PRZEZ

MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. KULTURY ORAZ PROGRAMY OPERACYJNE
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogłaszane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programy
operacyjne stanowią podstawę ubiegania się o środki ministerialne na zadania
z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje
kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe
oraz podmioty gospodarcze. Programy operacyjne określają: cele, zadania, typy
projektów, alokację finansową, uprawnionych wnioskodawców, tryb naboru i wyboru
wniosków, kryteria oceny, zobowiązania wnioskodawców, wskaźniki monitoringu.
Przy ocenie wniosków branych jest pod uwagę wiele kryteriów, m.in.: wartość
merytoryczna, zakorzenienie w tradycji, zasadność realizacji projektu, wiarygodność
organizatora, efektywność wykorzystania środków. Programy są ogłaszane rokrocznie,
z reguły w kilku priorytetach.

Celem Programu „Dziedzictwo kulturowe” jest ochrona polskiego dziedzictwa
kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja
kultury ludowej.
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Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z następujących priorytetów:

a. Ochrona zabytków

Strategicznym celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego,

realizowane

poprzez

konserwację

i

rewaloryzację

zabytków

nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Kluczowe dla realizacji celów priorytetu są zadania prowadzące do
zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku. W ramach priorytetu
dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę
obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. W pierwszej kolejności wsparcie
otrzymywać będą obiekty najbardziej zagrożone oraz zabytki najcenniejsze – wpisane
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO,
uznane za Pomniki Historii oraz te, posiadające wyjątkową wartość historyczną,
artystyczną lub naukową.
Biorąc pod uwagę fakt, że priorytet ma charakter ogólnopolski, szczególny
nacisk kładziony jest też na projekty uwzględniające rolę zabytków w rozwoju
turystyki. Dlatego istotnym celem priorytetu jest kierowanie pomocy dla cennych
obiektów położonych na terenach uboższych gospodarczo i turystycznie, czego efektem
będzie zwiększenie dostępności do zabytków, podniesienie atrakcyjność regionów
i wykorzystanie przez nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem
kulturowym.
Mimo że określone regulaminem zasady dopuszczają możliwość całkowitego
finansowania zadania, to wsparcie takie będzie można otrzymać tylko w szczególnych
przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną
i naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac
lub gdy stan zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac. Istotnym elementem
branym

pod

uwagę

przy

ocenie

organizatorów

będzie

ich

doświadczenie,

podejmowanie w przeszłości działań zmierzających do zabezpieczenia obiektu
zabytkowego oraz umiejętność pozyskiwania innych niż ministerialne środków na
realizację zadania, a także zdolność do maksymalnego wykorzystania w przyszłości
potencjału dofinansowanej inwestycji. Kluczowym efektem działań realizowanych
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w ramach priorytetu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego
funkcjonowania

obiektów

zabytkowych

we

współczesnym,

podlegającym

dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji
nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych
świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów
obecnych i przyszłych.
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących
rodzajów zadań:
1. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku
udzielenia dofinansowania;
2. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat
poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub
robót

określonych

w

pozwoleniu

wydanym

przez

wojewódzkiego

konserwatora zabytków).
3. W przypadku zadań określonych w ust. 1 można ubiegać się wyłącznie
o dofinansowanie kosztów określonych w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568,
z późn. zm.).
4. Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze
środków europejskich.
Uprawnieni wnioskodawcy
1. O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się podmioty prawa
polskiego – osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne
jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku
wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
2. W przypadku zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2 regulaminu tego priorytetu
o dofinansowanie ubiegać mogą się wyłącznie wnioskodawcy, których
działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.
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3. O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą ubiegać się państwowe
instytucje kultury, publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Tryb naboru: do 30 listopada br. i 31 marca następnego. Nabory listopadowe zazwyczaj
wyczerpują alokację na dany rok
1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.
2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie
w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
3. Dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, może być udzielone w wysokości do 50%
nakładów koniecznych.
4. W przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie może być
udzielone w kwocie do 100% nakładów koniecznych.
5. Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych
zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz
z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego uzasadnienia zostanie
odrzucony jako błędny formalnie.

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 65

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.

UWAGA – sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów
stanowi

koszty

kwalifikowane

jedynie

w

przypadku,

gdy

są

częścią

prac
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konserwatorskich,

restauratorskich

lub

robót

budowlanych,

bądź

wynikają

z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację.

b. Ochrona zabytków archeologicznych

Strategicznym celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego
poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne
badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz
opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Cel
ten został sformułowany w oparciu o fundamentalną dla ochrony dziedzictwa
kulturowego zasadę zrównoważonego rozwoju, która dopuszcza inwazyjne metody
badawcze jedynie w ostateczności, gdy stanowisko (zabytek archeologiczny) narażone
jest na bezpośrednie zniszczenie spowodowane oddziaływaniem przyrodniczym, bądź
działaniami człowieka.
Stąd zadaniem priorytetu jest wspieranie i promocja badań prowadzonych
metodami niedestrukcyjnymi, wykorzystującymi techniki tradycyjne oraz nowoczesne
osiągnięcia techniczne, a także publikacja ich wyników. Nie będą natomiast wspierane
projekty, które prowadzą do niszczenia stanowisk archeologicznych (np. poprzedzające
rekonstrukcje na stanowisku archeologicznym).
Ze względu na rozległość, różnorodność, a zwłaszcza nieodnawialność
zasobów tworzących dziedzictwo archeologiczne oraz złożoność procesów związanych
z jego badaniem i ochroną, kluczowe dla właściwej realizacji celów priorytetu jest nie
tylko zachowanie wysokiej wartości naukowej i poznawczej prowadzonych działań,
lecz

również

przestrzeganie

w

trakcie

ich

realizacji

określonych

norm

międzynarodowych, wskazanych w Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa
archeologicznego (Konwencja Maltańska) i Międzynarodowej Karcie Ochrony
i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS (Karta Lozańska). Zadania
finansowane z ramach priorytetu powinny być realizowane zgodnie z tymi zasadami.
Szczególnie istotne jest upowszechnianie wyników badań już zakończonych, które do
tej pory nie doczekały się opracowania i publikacji, stąd projekty podejmujące takie
zagadnienia będą wyżej oceniane.
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Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem, umożliwiającym skuteczną
realizację projektów o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa
i organizacyjna, w ramach priorytetu rozszerzony zostaje zakres finansowania zadań
w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść
do 40% budżetu priorytetu.
Wsparcie finansowe udzielane będzie tym projektom, których autorzy,
dysponując
i naukowym,

niezbędnym

doświadczeniem

gwarantują

stabilność

oraz

działania

zapleczem
oraz

wysoki

organizacyjnym
poziom

kadry

odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń merytorycznych.
Zasadniczym efektem działań finansowanych w ramach priorytetu powinno
być upowszechnienie w środowisku naukowym i konserwatorskim wyników
przeprowadzonych dotychczas badań, co pozwoli na wykorzystanie ich do świadomej
i zrównoważonej ochrony dziedzictwa. Równolegle działania te powinny rozwijać
świadomość społeczną, zarówno jeśli chodzi o wartość dziedzictwa archeologicznego,
jak i potrzebę jego zachowania i ochrony, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących
rodzajów zadań, służących ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań
powierzchniowych,

w

tym

kontynuacja

badań

w

ramach

programu

Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych;
2) nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź
realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt;
3)

opracowanie,

wraz

z

obowiązkową

publikacją

książkową,

wyników

przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja
pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

W przypadku wyników archeologicznych badań poprzedzających inwestycje,
dofinansowane mogą być wyłącznie koszty opracowania redakcyjnego i publikacji
książkowej oraz ewentualnych dodatkowych analiz, które nie zostały wykonane
w ramach umowy z inwestorem.
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O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać się mogą następujące podmioty
prawa polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury;
2) państwowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe;
4) publiczne uczelnie akademickie;
5) niepubliczne uczelnie akademickie;
6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł.
2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie
niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000 zł oraz nie
może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie zadania na okres dwóch
kolejnych lat. Zadania dwuletnie muszą spełniać następujące warunki:
1) wnioskodawca przedstawia w formularzu wniosku odrębne kosztorysy
i harmonogramy na każdy rok realizacji zadania;
2) w każdym roku realizacji zadania obowiązują wymagania odnośnie minimalnej
i maksymalnej kwoty dofinansowania wnioskowanego na dany rok realizacji,
określone w § 14 ust. 1 i ust. 3 regulaminu priorytetu;
3) w

każdym

roku

realizacji

zadania

obowiązują

wymagania

odnośnie

procentowego udziału dofinansowania ministra w stosunku do rocznego
budżetu zadania określone w § 14 ust. 3 regulaminu priorytetu, z zastrzeżeniem
§ 14 ust. 7-9 .
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W

przypadku

pozytywnego

rozpatrzenia

wniosku,

określona

zostaje

całościowa kwota dofinansowania wraz z podziałem na każdy rok realizacji.

Koszty kwalifikowane:
1. Honoraria i wynagrodzenia:
• wykonawców badań, dokumentacji, konserwacji i analiz specjalistycznych,
• autorów tekstów i opracowań,
• redaktorów, tłumaczy i recenzentów tekstów do publikacji.
2. Zakup usług związanych z realizacją zadania:
• analizy i badania specjalistyczne, np. metalograficzne, dendrologiczne,
• wykonanie dokumentacji, także w formie cyfrowej (np. modele 3D, skany),
• konserwacja zabytków ruchomych,
• wykonanie zdjęć lotniczych,
• badania nieinwazyjne, np. geomagnetyczne, elektrooporowe
3. Koszty związane z publikacją, w tym:
• projekt, skład, łamanie, druk,
• opracowanie fotografii i ilustracji,
• tłoczenie płyt,
• publikacja w internecie.
4. Organizacja realizacji zadania, w tym:
• wynajęcie sprzętu niezbędnego do wykonania badań,
• zakup map niezbędnych do realizacji zadania,
• zakup niezbędnych materiałów biurowych,
• koszty transportu i wyjazdów w teren (z wyłączeniem noclegów),
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• koordynacja zadania,
• obsługa finansowo-księgowa (nie dotyczy instytucji kultury oraz uczelni).
5. Promocja zadania, w tym: ogłoszenia w mediach i internecie, ulotki i broszury
reklamowe, organizacja wystaw, spotkań i konferencji (ale nie udział
w konferencjach organizowanych przez inne podmioty).
Koszty promocji nie powinny przekraczać 10% budżetu zadania.

d. Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury

Celem Programu „Rozwój infrastruktury kultury” jest wsparcie infrastruktury
i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół
i uczelni artystycznych oraz domów kultury.
Celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia
działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji
kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Od wielu lat sytuacja podmiotów działających w sferze kultury ukazuje
ogromne potrzeby wsparcia finansowego, które umożliwi ich modernizację i rozwój,
a także

zwiększenie

dostępu

i

podniesienie

atrakcyjności

oferty

kulturalnej.

Strategicznym celem priorytetu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla
prowadzenia

działalności

kulturalnej,

poprzez

modernizację

i

rozbudowę

infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym
obszarze. Katalog działań priorytetu, obejmujący prace budowlane, zakup wyposażenia
niezbędnego dla realizacji celów statutowych, czy sporządzanie dokumentacji
technicznej, daje możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany
jakościowe, w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialnotechnicznego, podmiotów objętych priorytetem.
Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury w tym sektorze założenia
priorytetu dopuszczają finansowanie różnorodnych zadań. Szczególnie istotne są:
poprawa stanu infrastruktury kultury zwiększająca dostęp do oferty kulturalnej
i podnosząca jej atrakcyjność, działania przyczyniające się do faktycznego zwiększenia
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potencjału instytucji kultury, dostosowanie do standardów europejskich, wzrost
konkurencyjności

podmiotu,

ponadregionalnym.

Konieczne

wzmocnienie
jest

także

działalności

wspieranie

o

zadań

charakterze
o

charakterze

interwencyjnym, likwidujących skutki zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub
związanych

z

prowadzeniem

wieloletnich

inwestycji,

wdrażaniem

działań

zapewniających niezbędne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej.
Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną
realizację projektów, o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa
i organizacyjna, zostaje wprowadzona w ramach priorytetu możliwość finansowania
zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może
wynieść do 40% budżetu priorytetu w danym roku budżetowym. Wsparcie finansowe
kierowane będzie do podmiotów, których zadania powstaną w oparciu o stabilne
źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują konsekwentną
realizację podjętych działań, a inwestycje wpiszą się w ich kompleksowe plany
rozwoju. Istotnym kryterium oceny projektów będą zarówno korzyści, wynikające
z realizacji zadania na tle potrzeb podobnej grupy wnioskodawców, jak i zdolność do
prowadzenia działań inwestycyjnych oraz dotychczasowa działalność kulturalna
w okresie 2 ostatnich lat.
Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury, poprzez tworzenie przyjaznej
i nowoczesnej bazy technicznej, powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności
działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze.
1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań
inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności kulturalnej:
1) budowa,

roboty

budowlane,

przebudowa,

remont

wraz

z

zakupem

niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności
kulturalnej;
2) zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup
instrumentów muzycznych;
3) przygotowanie

dokumentacji

technicznej

niezbędnej

do

prowadzenia

inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności,
analizy oddziaływania na środowisko;
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4) zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych
wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, współfinansowanych
w ramach programów europejskich.
O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem domów kultury, centrów
kultury oraz ośrodków kultury;
2) państwowe instytucje kultury;
3) jednostki samorządu terytorialnego – z wyjątkiem sytuacji, gdy występują
o dofinansowanie jako organy prowadzące domy kultury, centra kultury oraz
ośrodki kultury;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
1) 50 000 zł – w przypadku zadań określonych w §1 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3
regulaminu priorytetu;
2) 300 000 zł – w przypadku zadań określonych w §1 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4
regulaminu priorytetu.
2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie
niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
3.Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać:
1) 75% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie
wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż 3 000 000 zł;
2) 50% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie
wnioskowanego dofinansowania wyższej niż 3 000 000 zł.
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Koszty kwalifikowane:
Budowa, roboty budowlane, przebudowa i remont obiektu budowlanego na cele
działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury – koszty prac wykonywanych
w obiektach lub koszty adaptacji obiektów, służących poprawie warunków ich
funkcjonowania, tj. • budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
• roboty

budowlane

–

prowadzenie

prac

polegających

na

budowie,

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
• przebudowa (modernizacja) – wykonanie robót budowlanych, w wyniku
których

następuje

zmiana

parametrów

użytkowych

lub

technicznych

istniejącego obiektu budowlanego;
• remont

–

wykonywanie

w

istniejącym

obiekcie

budowlanym

robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym
możliwe jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie
pierwotnym. Dopuszcza się prace remontowe polegające na bieżącej
konserwacji i wykończeniu obiektu (malowanie ścian, cyklinowanie podłóg);
• urządzenia budowlane – wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu, jak: przyłącza,
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także place postojowe, ogrodzenia;
• przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych
prac – koszty opracowań/projektów dokumentacji branżowej, w tym także
projekty aranżacji wnętrz;
• nadzór inwestorski/autorski – kontrola obiektów i procesów budowlanych;
• koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego;
• koszty transportu.
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup
instrumentów

muzycznych

–

koszty

zakupu

środków

trwałych

służących

wielokrotnemu wykorzystaniu takich jak:
• instrumenty i akcesoria muzyczne;
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• sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
• urządzenia biurowe;
• meble;
• systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem;
• sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny;
• wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi,
antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych,
krawieckich,
obiektywy,

scenograficznych,
lampy,

statywy,

fotograficznych
akcesoria

(aparaty

ciemniowe

itp.),

fotograficzne,
filmowych,

multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy,
czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy
ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralnokinowe,

kurtyny,

żaluzje,

rolety,

wyposażenie

audio-video,

rampy

oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.);
• środki transportu służące działalności kulturalnej;
• specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do
oferty kulturalnej;
• montaż zakupionego sprzętu lub wyposażenia;
• transport zakupionego wyposażenia.

Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji
– koszty wykonania projektów architektonicznych, studium wykonalności, analiz
oddziaływań na środowisko.

Budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowlanych, wraz z zakupami
niezbędnych urządzeń budowlanych, współfinansowanych w ramach programów
europejskich – współfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektów budowy
i przebudowy obiektów służących działalności kulturalnej ze środków europejskich,
mających podpisane umowy na dofinansowanie projektu, które są kosztami objętymi
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niniejszym programem jak przypadku zadań określonych w §1 ust. 1 pkt. 1 regulaminu
priorytetu.

PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szczególnym rodzajem ministerialnego programu operacyjnego jest Promesa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zwiększenie
efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury w tym
ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Program polega na dofinansowaniu
przez Ministra Kultury wkładu własnego do wybranych projektów kulturalnych,
realizowanych ze środków europejskich, w tym na zadania z zakresu ochrony
i zachowania

dziedzictwa

kulturowego.

Dofinansowanie

dotyczy

projektów

realizowanych w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwój
Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
Programu Kultura 2007-2013. Uprawnionymi do pozyskania dotacji są jednostki
samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury i filmowe,
kościoły lub związki wyznaniowe, archiwa państwowe, organizacje pozarządowe ze
sfery kultury, organizacje pozarządowe i niepubliczne szkoły artystyczne I i II stopnia
oraz uczelnie artystyczne. Promesa MKiDN może pokrywać maksymalnie 85 % wkładu
krajowego (własnego) wnioskodawcy. W szczególnych przypadkach Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego może zadecydować o pokryciu więcej niż 85 % wkładu
krajowego lub nawet odstąpić od wymogu posiadania tego wkładu.

Warto

wspomnieć

także

o innych

programach

realizowanych

przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mianowicie:
 „Zabytek Zadbany” - jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje
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Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym
procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad
zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania
i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na
popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami
architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych
remontów.
Ocenie

Jury

konkursowego

podlegać

będą

jakość

i

zakres

prac

konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane
rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie
zabytkowych

obiektów,

ochronę

„substancji

zabytkowej”

podczas

wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich
otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.
 Program Wieloletni KULTURA+ - Celem realizowanego w latach 2011-2015
Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu
kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację
i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich
muzeów, bibliotek i archiwów.

DOTACJE

NA

DOFINANSOWANIE

RESTAURATORSKICH

LUB

ROBÓT

PRAC

KONSERWATORSKICH,

BUDOWLANYCH

UDZIELANE

PRZEZ

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

1. Cel rozdziału środków:
Poprawa stanu zachowania zabytków poprzez:
a) ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego;
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b) konserwację i rewaloryzację zabytków;
c) udostępnianie zabytków na cele publiczne.
2. Rodzaje kwalifikujących się zadań: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekty realizowane bez
udziału środków europejskich):
a) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, niewymagające
wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
b) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, wymagające
wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
c) przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku
(tzw. refundacja).
3. Uprawnieni wnioskodawcy:
a) osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki
organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;
b) z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w pkt 2 lit. c, może
wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków
publicznych,

po

wykonaniu

wszystkich

prac

lub

robót

określonych

w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wnioskodawcami nie mogą być: państwowe instytucje kultury nadzorowane
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub współprowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego i Ministra Edukacji Narodowej, państwowe szkoły
i uczelnie wyższe, a także podmioty określone w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
a) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
może obejmować nakłady konieczne na prace lub roboty określone w art. 77
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.);
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b) dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50% nakładów
koniecznych;
c) dofinansowanie w wysokości do 100 % może być udzielone jedynie
w przypadkach gdy:
 zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem
technologicznym prac lub robót,
 stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub
robót.
Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych
jest zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku. Uzasadnienie winno być poparte
dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek o których
mowa w art. 78 ust.. 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(np. kserem karty białej, szczegółowy opis stanu zachowania obiektu sporządzony
przez autora programu prac konserwatorskich, ekspertyza techniczna itp.).

DOTACJE WOJEWÓDZKIE

Przeznaczenie środków
Głównym celem uchwały o dotacji na restaurowanie zabytków jest poprawa
stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu
kulturowego.
Termin załatwienia sprawy
Wnioski o dotację należy składać - zgodnie z ust. 1 § 6 Uchwały
Nr 359/XXI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku –
do dnia 30 października każdego roku poprzedzającego rok realizacji prac lub robót.
Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie
gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez
wnioskodawcę.
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Rozstrzygnięcie naboru wniosków odbywa się po uchwaleniu budżetu
Samorządu

Województwa

Pomorskiego

na

dany

rok

budżetowy.

Decyzję

o udzieleniu dotacji podejmuje organ stanowiący samorządu województwa – Sejmik
Województwa Pomorskiego - w roku realizacji prac lub robót. Wnioskodawcy zostaną
powiadomieni pisemnie o decyzji Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Miejsce złożenia dokumentów
Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „wniosek o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać:
- w sekretariacie Departamentu Kultury, ul. Długi Targ 8-10, 80-828 Gdańsk
lub
- w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

DOTACJE POWIATOWE

W myśl art. 81. ust. 1. i 2. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu, na
zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie
określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów
koniecznych

na

wykonanie

przez

wnioskodawcę

prac

konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Art. 82. 1. Precyzuje, iż łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy lub powiatu nie
może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub
robót.
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DOTACJE GMINNE

Zgodnie z art. 81 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r.
nr 16, poz. 95 ze zm.) finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach jest również obowiązkiem jednostki samorządu
terytorialnego szczebla gminnego. Dla jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej
tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest ponadto jej zadaniem własnym.
Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków określa odpowiednia uchwała, podjęta przez Radę Miasta lub
Gminy.

11.2 ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Na moment opracowywania niniejszego dokumentu nie są jeszcze znane
dokładne szczegóły alokacji środków finansowych w ramach PROW i RPO w nowej
perspektywie finansowania. W celu pozyskania środków z tych źródeł, należy dotrzeć
do odpowiednich dokumentów programowych.
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11.3 ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE POZAUNIJNE

MECHANIZM NORWESKI

a. 2.4.1 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Cele i obszary wsparcia
Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program przyczyni się do osiągnięcia tego celu
poprzez wsparcie nakierowane na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji
i rewitalizacji

dziedzictwa

kulturowego

(nieruchomego

oraz

ruchomego),

dokumentowania historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy
i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój
społeczno-ekonomiczny.
Inwestycje w kulturę i dziedzictwo kulturowe stanowią czynnik rozwoju miast
i regionów, przyczyniając się do wzrostu ich atrakcyjności turystycznej oraz
inwestycyjnej. Aż 70% światowej turystyki stanowi turystyka kulturowa, inwestycje
w kulturę stymulują również rozwój sektora usług (w tym przemysłów kultury
i kreatywnych) i nowych miejsc pracy. Polska kultura przyczynia się do kreowania
pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie stając się rozpoznawalną marką.
Jednocześnie wpływa pozytywnie na rozwój współpracy międzynarodowej i tworzenie
wspólnej europejskiej tożsamości. Ze względu na swój potencjał dziedzictwo kulturowe
powinno być przedmiotem ochrony i finansowego wsparcia.
W ramach programu współfinansowane będą następujące typy działań:
• rewitalizacja,

konserwacja,

renowacja

i

adaptacja

na

cele

kulturalne

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup
wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
• budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup
wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
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• konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów
piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych,
• rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja
zabytków

ruchomych

oraz

zabytkowych

księgozbiorów,

zbiorów

piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych
oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.

5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji
historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. W programie będą
realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków.

Nabór wniosków
Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu. W przypadku
niewykorzystania wszystkich środków w ramach pierwszego naboru, operator
uruchomi drugi nabór wniosków.

Uprawnieni beneficjenci
• państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe,
• publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
• archiwa państwowe,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosić będzie 1 000 000 euro
(maksymalna nie została określona).
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Poziom

dofinansowania

projektu

wynosi

do

85%

całkowitych

kosztów

kwalifikowanych.
Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ EOG

Operator Programu rezerwuje część kwoty z budżetu Programu (w wysokości
1,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu) na potrzeby Funduszu
Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu podczas jego wdrażania. W ramach
całkowitego budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej:
• ok. 83% będzie przeznaczone na poszukiwanie partnerów projektów z krajów
Państw – Darczyńców przed lub w trakcie przygotowania wniosku
aplikacyjnego dla projektu, rozwój takich partnerstw oraz przygotowywanie
wniosków aplikacyjnych dla projektów partnerskich z Darczyńcami (wskaźnik
„a”);
• ok. 17% będzie przeznaczone na tworzenie sieci, wymianę, dzielenie się
i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między
Beneficjentami a podmiotami w Państwach-Darczyńcach (wskaźnik „b”).
• Ok. 40 000 euro z całkowitej alokacji na Fundusz Współpracy Dwustronnej
zostanie przeznaczone na realizację działań podejmowanych przez Operatora
Programu, mających na celu osiągnięcie obydwu wskaźników („a” i „b”)
• Pozostała część środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, tj. ok.
126 000 euro z całkowitej alokacji na Fundusz Współpracy Dwustronnej, będzie
przeznaczona

wyłącznie

dla

wnioskodawców,

którzy

otrzymają

dofinansowanie w ramach Programu, na zasadzie refundacji wydatków
poniesionych zarówno przez wnioskodawcę oraz partnerów w celu nawiązania
partnerstw dla realizacji projektu (wskaźnik „a”).
Jeśli wnioskodawca wnioskuje o środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej,
jest zobowiązany do wypełnienia ostatniej części wniosku aplikacyjnego dotyczącej
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zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę i partnera/ów na nawiązanie
partnerstwa

(wnioskodawcy

przedkładanym

do

będą

Operatora

przedstawiać

Programu

we

finansowe

wniosku

aplikacyjnym

zestawienie

należycie

udokumentowanych wydatków, które zgodne są z zasadami Funduszu).
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej wnioskodawcy mogą ubiegać
się o refundację 90% kwalifikowanych kosztów. Pozostała kwota będzie musiała zostać
zapewniona przez wnioskodawcę*. Wysokość refundacji będzie uzależniona od ilości
dostępnych środków, nie powinna jednak przekroczyć 6 300 EUR.
W przypadku jeśli wnioskodawca jest instytucją prowadzoną i finansowaną
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota może
wynosić 100%. Wkład własny finansowy w ramach FWD może zostać zapewniony
także przez partnera/ów.
Następujące kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej:
• opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach,
spotkaniach i warsztatach;
• koszty podróży w ramach wizyt studyjnych (zawierające diety);
• koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;
• koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;
• działania informacyjno-promocyjne;
• opłaty za doradztwo zewnętrzne;
• zakup danych niezbędnych do przygotowania wniosku.

Wydatki ponoszone z tego Funduszu będą kwalifikowane od 9 maja 2012 r. do dnia
złożenia dokumentacji aplikacyjnej u Operatora Programu.
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Kryteria wyboru projektów
Ocena

projektów

jest

dwuetapowa

i

składa

się

z

oceny

formalnej

i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą
podlegały ocenie merytorycznej.
Ocena formalna jest dokonywana przez ekspertów polskich. W trakcie oceny
formalnej jest przewidziany tryb uzupełnień trwający 3 dni robocze. Wykaz błędów
podlegających uzupełnieniom znajduje się w Karcie oceny formalnej oraz Podręczniku
Wnioskodawcy, które stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów polskich i norweskich.
Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów, a ostateczna punktacja wniosku
jest średnią punktów przyznanych przez obu ekspertów.
Ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Zespół ds.
Wyboru Projektów. Decyzje o dofinansowaniu projektów podpisuje Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

System dofinansowania
Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczek nie może
przekroczyć 80% przyznanej kwoty grantu. Każda kolejna transza zostanie wypłacona
pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora prawidłowego wydatkowania zarówno
pod względem merytorycznym, jak i finansowym co najmniej 70% kwoty przekazanych
wcześniej transz.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów
Nabór projektów odbywa się w określonym przez instytucję obsługującą
program czasie. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej
składanej w wersji papierowej jak i elektronicznej składanej poprzez generator
wniosków w systemie EBOI. Wniosek składa się z dwóch wersji językowych: polskiej
i angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków
znajdujący się na stronie www.eog.mkidn.gov.pl.
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Następnie, wydrukowane 2 oryginały wniosku wraz z 2 egzemplarzami
załączników (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej
stronie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem – jeśli dot.) oraz skanami
wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD muszą być dostarczone w kopercie lub
paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data
stempla pocztowego) lub

osobiście

do

Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa

Narodowego.

Uwaga! Wskazane powyżej możliwości wsparcia finansowego mają charakter
informacyjny. W celu znalezienia dokładnych szczegółów oraz odpowiedniej formy
dofinansowania na określone zadania należy dotrzeć do dokumentów programowych
oraz kryteriów przyznawania dotacji, ponieważ co roku mogą one ulegać zmianom.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018
Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 87

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia
Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015-2018.
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 (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) określone
zostały zadania własne gminy, które obejmują sprawy m.in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
Podstawę prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami stanowi ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w której
wprowadzony został obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy wojewódzkie,
powiatowe oraz gminne.
Przedmiotem uchwały jest przyjęcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata
2015-2018”. Program ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto
Reda na lata 2015–2018” jest ukierunkowanie polityki Samorządu, służącej podejmowaniu planowanych
działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony
zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to
uzupełniający dokument w stosunku do innych aktów planowania gminnego. Zadaniem Programu jest także
organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności, zapoznanie z zasobami
dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Gminy, w tym także rozróżnienie obiektów wpisanych do
rejestru zabytków województwa i figurujących w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zgodnie z artykułem 87 cytowanej ustawy burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad
zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez radę gminy, po uzyskaniu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z
realizacji programu burmistrz sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zasadnicze cele programów opieki nad
zabytkami:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju;
- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z
wykorzystaniem tych zabytków;
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
„Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015-2018” przygotowany został
zgodnie z metodologią przyjętą w „Poradniku metodycznym” opracowanym przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa.
„Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015-2018” zgodny jest w swych
założeniach z rządowymi dokumentami o charakterze strategicznym sporządzonymi na poziomie
ogólnokrajowym, samorządowymi na poziomie wojewódzkim i powiatowym oraz dokumentami strategicznymi
miasta Redy. Podstawę sporządzenia Programu stanowią ponadto Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Redy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawę „Gminnego programu opieki
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nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015-2018” stanowi opracowana w 2015 r. Gminna Ewidencja
Zabytków Gminy Miasto Reda.
Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zachęci do działań ochronnych i edukacyjnych, ale także pozwoli
właściwie zadbać o obiekty wymagające opieki.
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku pismem nr RD.5120.50.2015.DH z dnia 18
listopada 2015 r., pozytywnie zaopiniował Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata
2015-2018.
Z powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.
Opracowali:
Stanisław Frank
Iwona Kocińska

Id: 1FE59E3B-21D6-406F-A1B8-0447980DCC1A. Podpisany

Strona 2

