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Za³¹cznik nr 22
do uchwa³y nr V/24/2007
Rady Gminy £êka Opatowska
z dnia 31 stycznia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U z 2003 roku Nr 15, poz. 1)
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska dla obszaru czêci wsi:
Opatów, £êka Opatowska, Raków, Lipie jest wyposa¿ony

w sieæ wodoci¹gow¹, elektryczn¹ i teletechniczn¹. W zwi¹zku
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystêpuje koniecznoæ realizacji ze rodków
komunalnych nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego.
System kanalizacyjny budowany bêdzie ze rodków gminnych w ramach realizacji Programu kanalizacji gminy. Na
terenach wyznaczonych w planie zaistnieje koniecznoæ
budowy lokalnych sieci i przy³¹czy sanitarnych, elektroenergetycznych realizowanych ze rodków w³acicieli nieruchomoci

3772
UCHWA£A nr VI/44/2007 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska ¯erkowa
uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2007  2010 zaopiniowany przez Wojewódzkiego
Konserwatora zabytków stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy ¯erków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska
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Za³¹cznik
do Uchwa³y nr VI/44/07
Rady Miejskiej ¯erkowa
z dnia 27 czerwca 2007 r.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY ¯ERKÓW NA LATA 2007-2010
I. Postanowienia ogólne
1) Ilekroæ w niniejszym programie jest mowa o:
-

-

ustawie  rozumie siê przez to ustawê z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z póniejszymi zmianami)
programie  rozumie siê przez to GMINNY PROGRAM
OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2007-2010
gminie  rozumie siê przez to Gminê ¯erków.

Komorze
-

zespó³ dworski - 2 po³. XIX w. (nr rej. 518/A z 22.06.1990
r.)

-

dwór

-

park

-

ogrodzenie

-

szklarnia

2) Program ma na celu:
-

w³¹czenie problematyki ochrony zabytków do bie¿¹cych zadañ Gminy ¯erków,

-

uwzglêdnianie uwarunkowañ prawnych opieki nad
zabytkami,

-

rozpoznawanie potrzeb dotycz¹cych podejmowania
dzia³añ zmierzaj¹cych do zahamowania procesów
degradacji zabytków i doprowadzania do poprawy
stanu ich zachowania,

-

eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

-

-

Kretków
-

Lgów
-

koció³ filialny p.w. Narodzenia NMP, drewn. - XVII/
XVIII (nr rej. Kl. IV-73/33/54 z 25.05.1954 r. oraz 583/A
z 22.01.1991 r.)
Lubinia Ma³a

-

podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoæ zabytków dla potrzeb spo³ecznych, turystycznych i edukacyjnych,
tworzenie warunków wspó³pracy z w³acicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki.

koció³ p.w. Wszystkich wiêtych - XVIII/XIX (nr rej.
453/A z 16.07.1985 r.)

dom urzêdników maj¹tku nr 97 - tzw. dwór  drewn.
Pocz. XIX w. rozbud. 2 po³. XIX w. (nr rej. 118/Wlkp/A
z 14.02.2003 r.)
Miniszew

-

dwór (nr rej. 479/A z 23.09.1985 r.)
Przybys³aw

II. Wykaz zabytków
§1. Opiece nad zabytkami w Miecie i Gminie ¯erków
podlegaj¹:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków z terenu gminy
¯erków:

-

zespó³ dworski (nr rej. 520 z 31.12.1990 r.)

-

dwór

-

ogród

-

ogrodzenie

Wykaz zabytków nieruchomych
Brzóstków
-

koció³ parafialny p.w. w. Jana Chrzciciela - 1839-40
(nr rej. Kl.-IV-93/1-3/53 z 31.12.1953 r.)

-

dwór - 1 po³. XIX w. (nr rej. Kl-IV-73/15/54 z 12.05.1954
r.)

-

spichlerz - 1 po³. XIX w. (nr rej. 738?A z 13.09.1964 r.)

Raszewy
-

zespó³ pa³acowy 1887-88, (nr rej. 1391/A z 24.02.1973

-

dwór

-

park
mie³ów

-

zespó³ pa³acowy, k. XVIII - XX

-

pa³ac (nr rej. kl.IV-73/19/52 z 11.03.1952 r.)
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-

park (nr rej. kl. IV-73/121/54 z 12.07.1954 r.)

Wykaz zabytków ruchomych

-

budynki folwarczne (przy zespole pa³acowym) k. XVIII
w. (nr rej. kl. III-885/13/61 z 27.12.1961 r.)

-

spichlerz

-

stajnia, ob. obora

Brzóstków
-

koció³ p.w. w. Jana Chrzciciela  wyposa¿enie 38
obiektów (29 kart) nr rej. 72/B/Ka z 07.02.1975 r.
Gêczew

¯erków
-

figura przydro¿na w. Wawrzyniec (1 karta) nr rej. 53/
B/Ka z 26.03.1974 r.

-

uk³ad urbanistyczny (nr rej. 664/A z 15.03.1993 r.)

-

koció³ ewangelicki ok. 1900 r. (nr rej. 83/Wlkp/A
z 22.02.2002 r.)

-

cmentarz przykocielny (nr rej. j.w.)

-

-

koció³ parafialny p. w. w. Stanis³awa Bpa (nr rej. 619/
A z 16.03.1991 r.)

koció³ p.w. w. Wszystkich wiêtych  wyposa¿enie
13 obiektów (11 kart) nr rej. 57/B/Ka z 14.06.1974 r.

-

cmentarz nagrobek Ks. Klaudiusza Antoniego Pochard
(1 karta) nr rej. 58/B/Ka z 14.06.1974 r.

-

Kretków

kaplica cmentarna p. w. w. Krzy¿a (nr rej. 990/A
z 07.03.1970 r.)

Lgów

-

brama pa³acowa ul. Kocielna 3 (nr rej. 27/A
z 09.12.1964)

-

stró¿ówka (nr rej. 991/A z 07.03.1970 r.)

-

poczta ze stajni¹ ul. Kocielna 7 (nr rej. 992/A
z 07.03.1970 r.)

-

dom ul. Jarociñska 1 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 996/A
z 11.03.1970 r.)

pa³ac  wystrój pa³acu i oficyn 14 obiektów nr rej. 89/
B/Ka z 06.03.1975 r.

-

pa³ac polichromia 20 obiektów nr rej. 139/B/Ka z
12.01.1955 r.

-

-

koció³ p.w. Narodzenia NMP  wyposa¿enie 55 obiektów (35 kart) nr rej. 80/B/Ka z 14.02.1975 r.
mie³ów

dom ul. Jarociñska 5/6 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 997/A
z 11.03.1970 r.)

-

dom ul. Rynek 11 (nr rej. 1210/A z 02.09.1970 r.

-

dom ul. Rynek 12 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 993/A
z 07.03.1970 r.)

-

dom ul. Rynek 17 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 994/A
z 11.03.1970 r.)

-

dom ul. Rynek 18 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 995/A
z 07.03.1970 r.)

¯erków
-

kaplica cmentarna  wyposa¿enie 3 obiekty (2 karty) nr
rej. 90/B/Ka z 06.03.1975 r.

-

koció³ parafialny p.w. w. Stanis³awa Bpa  wyposa¿enie 65 obiektów nr rej. 91/B/Ka z 12.03.1975 r.

-

koció³ p.w. w. Stanis³awa Bpa  o³tarze i ambona
(³¹cznie 92 karty + karta prospektu organowego) nr rej.
130/B/Ka z 11.09.1951 r.

Wykaz stanowisk archeologicznych
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2) Obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹











-

Zespó³ zajazdu, ul. Kocielna 7 :
a) zajazd, ob. dom, mur., k. XVIII w., rozbud., k. XIX
w.,

MIASTO ¯ERKÓW

b) stajnia, mur., k. XVIII w.,

Uk³ad urbanistyczny  k. XIII w. regulacja po po¿arze w
1861 r., XIX w.
-




c) stodo³a, mur., k . XIX w.

Zespó³ kocio³a par. p.w. w. Stanis³awa Bkp:

-

Stra¿nica OSP, ul. Kolejowa, mur., l. 20-te XX w.

a) koció³ murowany, 1600-1610 r.

-

Zespó³ ³azienek, ul. Parkowa :

b) dzwonnica murowana, 1828 r.

a) dom, ob. kawiarnia, mur., pocz. XX w.,

c) ogrodzenie z 2 bramami mur. z 1 po³. XVIII w.

b) stró¿ówka, ob. dom, mur., l. 40-te XX w.,

d) zespó³ plebani, ul. Kocielna 9

c) dom letniskowy, ob. barak, drew., l. 40-te XX w.

-

plebania mur. 1856 r.

-

2 budynki gospodarcze po 1856 r.

a) park krajobrazowy, z pocz. XVIII w.,

-

dom katechetyczny 1915 r.

-

dom 1915 r.

b) stró¿ówka, ob. dom mieszkalny, ul. Kocielna, mur.,
pocz. XIX w.,

-

c) brama wjazdowa, mur., pocz. XVIII w.,

e) zespó³ cmentarza parafialnego
-

kaplica cmentarna p.w. w. Krzy¿a mur. 1708 r.

-

kostnica ob. budynek gospodarczy

-

Zespó³ kocio³a poewangelickiego ul. Mickiewicza 32

-

koció³ mur. 1904 r.

-

ogrodzenie mur. ok. 1904 r.

-

Przytu³ek, ob. dom, ul. Kolejowa 2, mur., XIX/XX w.

-

Szko³a, ob. dom, ul. Kolejowa, mur., k. XIX w.

-

Przedszkole, ul. Kolejowa, mur., 1 æw. XX w.

Pozosta³oci zespo³u pa³acowego:

d) ogrodzenie parku, mur., k. XIX w., i 1926 r.
-

Zespó³ folwarczny  ¯ó³ków :
a) dwór rz¹dcy, ob., dom i biura, mur., k. XIX w.,
przebud. XX w.,
b) budynek mieszkalno- gospodarczy, mur., k. XIX w.,
c) stajnia i kunia, ob. warsztat, mur., k. XIX w.
d) obora I, mur., k. XIX w.,
e) obora II, mur., k. XIX w.,
f) spichlerz, mur.,4 æw. XIX w.,
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-

g) brama wjazdowa, mur./ metal., 4 æw. XIX w.,

-

Dom nr 30, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

kolonia mieszkalna:

-

Dom nr 31, ul. Jarociñska, mur., ok. po³. XIX w., 1928
r.

-

Dom nr 33, ul. Jarociñska, mur., 1911 r.

-

Dom nr 1, ul. Kolejowa, ob. dom i sklep, mur., k. XIX
w.,

-

Budynek gospodarczy nr 1, ul. Kocielna, mur., pocz.
XIX w.

-

Zespó³ domu nr 2, ul. Kocielna, mur./szach., ok. po³.
XIX w.

-

Dom nr 3, ul. Kocielna, mur., 1923 r.

-

Dom nr 4, ul. Kocielna, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 5, ul. Kocielna, mur., 1927 r.

-

Dom nr 1, ul. Krótka, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 1, ul. Mickiewicza, mur., k. XIX w.

Zespó³ domu nr 3, ul. Jarociñska;

-

Dom nr 4, ul. Mickiewicza, mur., l. 20-te XX w.

a) mur., 2 po³. XIX w.,

-

Zespó³ domu nr 6, ul. Mickiewicza:

h) 4 czworaki, ob. domy nr: 6,7,8 i 9, mur., k. XIX w.
-

Dom nr 6, ul. Cmentarna, mur./szach., k. XIX w.

-

Dom nr 8, ul. Cmentarna, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 2, ul. Górki, mur., 1924 r.

-

Zespó³ domu nr 5, ul. Górki:
a) dom, mur., l. 20-te XX w.
b) stodo³a, mur., 1 æw. XX w.

-

Zespó³ domu nr 1, ul. Jarociñska:
a) dom, mur., ok. po³. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./szach., 2 po³. XIX w.

-
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Dom nr 2, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., pocz. XX
w.

b) budynek gospodarczy, mur./szach., 2 po³. XIX w.

a) mur., ok. 1900r.,

-

Dom nr 4, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w.

b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.

-

Zespó³ domu nr 5-6;

-

Dom nr 7, ul. Mickiewicza, mur., l. 20-te XX w.

a) dom, mur., ok. po³. XIX w.,

-

Dom nr 7a, ul. Mickiewicza, mur., l. 20-te XX w.

b) budynek gospodarczy, mur., ok. po³. XIX w.

-

Dom nr 8, ul. Mickiewicza, ob. poczta, mur., 1909 r.

-

Dom nr 7, ul. Jarociñska, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 9, ul. Mickiewicza, mur., 1. æw. XX w.

-

Dom nr 10, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 11, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 11, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., przebud.
XX w.

-

Dom nr 12, ul. Mickiewicza, mur., XIX/XX w.

-

Pozosta³oæ zespo³u domu nr 13, ul. Mickiewicza :

-

Dom nr 11a, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w.,
przebud. XX w.

-

Dom nr 12, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 15, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 15a, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w., przebud.
XX w.

a) altana, drew./szach., l. 10-te XX w.,
b) ogrodzenie z bram¹, mur., l. 10-te XX w.
-

Dom nr 16, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 17, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 18, ul. Mickiewicza, mur., 1937 r.

-

Dom nr 17, ul. Jarociñska, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 19, ul. Mickiewicza, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 18, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., i 1 æw.
XX w.

-

Dom nr 20, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

-

Dom nr 19, ul. Jarociñska, ob. dom Sióstr S³u¿ebniczek, mur., 2 po³. XIX w., 1 æw. XX w.

Dom nr 21, ul. Mickiewicza, mur., k. XIX w. przebud.
XX w.

-

Dom nr 22, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 20, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 23, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 21, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., 1 æw.
XX w.

-

Dom nr 24, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 23, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., 1 æw.
XX w.

-

Dom nr 25, ul. Mickiewicza, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 26, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 24, ul. Jarociñska, mur., 1863 r.

-

Dom nr 27, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 26, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w., przebud. XX
w.

-

Dom nr 28, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.
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-

Dom nr 29, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 17, ul. Rynek, mur., ok. po³. XIX w.

-

Dom nr 30, ul. Mickiewicza, ob. Orodek Zdrowia,
mur., l. 20-te XX w.

-

Zespó³ domu nr 18, ul. Rynek:

-

Zespó³ domu nr 31, ul. Mickiewicza:
a) dom, mur., l. 20-te XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 33, ul. Mickiewicza, ob. Lecznica Zwierz¹t,
mur., 1924 r,

-

Dom nr 34, ul. Mickiewicza, mur., l. 30-te XX w.

-

Dom nr 36, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 4, ul. Moniuszki, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 5, ul. Moniuszki, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 6, ul. Moniuszki, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 7, ul. Moniuszki, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 11, ul. Moniuszki, mur., k. XIX w., przebud. XX
w.

-

Dom nr 17, ul. Moniuszki, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 18, ul. Moniuszki, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 20, ul. Moniuszki, mur., 3 æw. XIX w.

-

Dom, ul. Moniuszki, ob.. Biblioteka Publiczna, mur., l.
20-te XX w.

-

Dom nr 2, ul. Okólna, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 8, ul. Ogrodowa, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 1, ul. Parkowa, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 1, ul. Rynek, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 2, ul. Rynek, mur., pocz. XX w., przebud. XX
w.

-

Dom nr 3, ul. Rynek, mur., 2 po³. XIX w., przebud. XX
w.

a) dom, mur., ok.. po³. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./szach., 2 po³. XIX w.
-

Dom nr 19, ul. Rynek, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 20, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 1, ul. Targowisko, mur., 4 æw. XIX w.

-

Dom nr 2, ul. Targowisko, mur., p. XX w.

-

Dom nr 3, ul. Targowisko, mur., l. 10-te XX w.

-

Dom nr 4, ul. Targowisko, mur., l. 20-te XX w.

-

Zespó³ domu nr, ul. Targowisko 6
a) dom, mur., l. 20-te XX w.
b) budynek gospodarczy, mur./drew., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 8, ul. Targowisko, mur., 2 po³. XIX w., l. 20-te
XX w.

-

Dom nr 9, ul. Targowisko, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 10, ul. Targowisko, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 11, ul. Targowisko, mur., l. 20-te XX w.

-

Dom nr 13, ul. Targowisko, mur., l. 20-te XX w.

-

Dom nr 15, ul. Targowisko, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 16, ul. Targowisko, mur./szach./drew., 2 po³.
XIX., przebud.

-

D om nr 19, ul. Targowisko, mur., 2 po³. XIX w., l. 20te XX w.

-

Dom nr 20, ul. Targowisko, mur., k. XIX w.

-

Zespó³ domu nr 21, ul. Targowisko;
a) dom, mur., l. 10-te XX w.,
b) stodo³a, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 4, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Stodo³a, ul. Targowisko, mur., 1æw. XX w.

-

Dom nr 5, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 1, ul. 700-lecia, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 6, ul. Rynek, mur., pocz. XX w. i pocz. XX w.

-

Zespó³ domu nr 2, ul. 700-lecia:

-

Dom nr 7, ul. Rynek, 2 po³. XIX w.

a) dom, mur., ok.. po³. XIX w.

-

Dom nr 8, ul. Rynek, mur., pocz. XX w.

b) budynek gospodarczy, 1 æw. XX w.

-

Dom nr 9, ul. Rynek, ob. Bank Spó³dzielczy, mur., ok.
po³. XX w.

-

Dom nr 10, ul. Rynek, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 11, ul. Rynek, mur., 2 æw. XIX w.

-

Dom nr 12, ul. Rynek, mur., ok. po³. XIX w.

-

Dom nr 13, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 14, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 15, ul. Rynek, pocz. XX w.

-

Dom nr 16, ul. Rynek, pocz. XX w.

-

Zespó³ domu nr 3, ul. 700-lecia :
a) dom, mur., k. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., 1 æw. XX w.

-

Stodo³a, ul. 700-lecia, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 7, ul. 700-lecia, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 8, ul. 700-lecia, mur., 1 æw. XX w.

-

Stodo³a, ul. Wiosny Ludów, mur., k. XIX w.

-

Elektrownia, ul. Górki 1, ob. dom, mur., l.20-te XX w.

-

Zespó³ m³yna, ul. Kolejowa 4:
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a) m³yn, mur., pocz. XX w.,
b) spichlerz, mur., pocz. XX w.,

BRZÓSTKÓW
-

c) dom, mur., pocz. XX w.
-

Budynek przemys³owy i stolarnia, ul. Kolejowa 13, ob.
dom, mur., 1æw. XX w.

-

Kunia, mur./drew., 1928 r.

-

Kunia, ul. Targowisko, mur., pocz. XX w. (rozebrana
w lipcu 2002 r.)
ANTONIN

-

a) koció³, mur., 1839-40, restaurowany i czêciowo
rekonstruowany po po¿arze w 1913 r.,
b) ogrodzenie z furt¹, mur., 1 po³. XIX w.
c) zespó³ plebani:
-

plebania, mur., 1 po³. XIX w.,

-

stodo³a, mur., k. XIX w.

-

Zespó³ Szko³y:
a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.

Zagroda nr 36;

b) budynek gospodarczy, mur./drew., 1 æw. XX w.

a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, drew./mur., pocz. XX w.,

-

-

Dom nr 4, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 6, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 12, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 15, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 17, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 34, mur., pocz. XX w.

b) spichlerz, mur./glin. 1776r., ok. 1820 r.,
c) masztalarnia, mur., ok. 1820 r.,
d) gara¿, mur., ok. 1925 r.,
e) kunia, mur., p. XX w.,
f) park krajobrazowy, 1829 r.,
g) brama, mur., pocz. XX w.
-

BIEDZIADÓW

-

Zespó³ dworsko-parkowy:
a) dwór, mur., 1780-1783r.,

c) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.

-

Zespó³ Kocio³a Par. p.w. w. Jana Chrzciciela:

Zagroda nr 18:
a) dom, mur., 1925 r.
b) budynek gospodarczy, mur., 1æw. XX w.

Kaplica Fil. p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy, mur., 1911
r., rozbud. w l. 90-tych XX w.

-

Dom nr 20, mur., pocz. XX w.

Zespó³ Szko³y;

-

Dom nr 21, szach., po³ XIX w.

a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 36, mur., 1 æw. XX w.

b) budynek gospodarczy, mur./drew., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 38, mur., l. 30-te XX w.

-

Ober¿a, ob. dom nr 76, mur., 1912 r.

-

Remiza OSP, mur., pocz. XX w.

-

Zagroda nr 48:

CHRZAN
-

Zespó³ szko³y:

a) dom, mur., pocz. XX w.

a) szko³a, mur., pocz. XX w.

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 9, mur., 1931 r.

-

Zespó³ dworca kolejowego- Stacja ¯erków:

-

Dom nr 11, mur., l. 20-te XX w.

a) dworzec, mur./drew., pocz. XX w.

-

Budynek gospodarczy nr 23, mur., 1927 r.

b) kolonia mieszkalna,

-

Dom nr 41, szach./drew., k. XIX w.

-

Dom nr 82, mur., pocz. XX w.

c) dom pracowników kolei, ob. dom nr 111, mur.,
pocz. XX w.,

-

Dom nr 86, mur., l. 30-te XX w.

-

Dom nr 93, mur., 1911 r.

-

Dom nr 94, mur., l. 10-te XX w.

d) dom pracowników kolei, ob. dom nr 114, mur.,
pocz. XX w.,
e) budynek gospodarczy przy nr 114, mur., pocz. XX
w.
-

Budynek OSP, mur., 1927 r.

-

Zespó³ folwarczny:
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a) rz¹dcówka, ob. dom nr 94, mur., k. XIX w.,

d) 2 czworaki, ob. domy nr: 4 i 5, mur., pocz. XX w.

b) budynek inwentarski, ob. dom mieszkalny nr 79,
mur., k. XIX w., przebud.,

e) skrytki lokatorskie, mur., pocz. XX w.

c) czworak, ob. dom nr 78, mur., k. XIX w.
-

Dom nr 36, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 43, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 49, mur., 1925 r.

-

Dom nr 67, mur.,1 æw. XX w.

-

Dom nr 125, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 132, mur., 1925 r.

GÊCZEW
-

Dom nr 1, mur., pocz. XX w.

-

Budynek mieszkalno- gospodarczy, mur., l. 10-te XX w.

-

Dom nr 8, mur., l. 20-te XX w.
KAMIEÑ

-

a) biurowiec na fundamentach dworu, mur., 3 æw. XIX
w., zupe³nie przebudowany,

CHWA£ÓW
-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

Zagroda nr 19:

b) park (pozosta³oæ), 3 æw. XIX w.,

a) dom, mur., 1931 r.

c) stajnia, ob. obora, mur., 3 æw. XIX w., przebud.

b) stodo³a, drew., l. 30-te XX w.

d) obora, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 1, mur., 1928 r.

e) spichlerz, mur., 3 æw. XIX w., przebud.,

-

Dom nr 4, mur., 1927 r.

f) stodo³a, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 14, mur., 1926 r.

g) magazyn nawozów i obora, mur., k. XIX w., przebud.,
h) kunia, mur., 1 æw. XX w.,

DOBIESZCZYZNA
-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., pocz. XX w.,

Szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

-

Przedszkole, mur., l. 20-te XX w.,

-

Remiza OSP, ob. biblioteka, mur., l. 30-te XX w.,

-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

brama wjazdowa, mur., k. XIX w.,

j)

dwojak, ob. dom nr 5, mur., 1 æw. XX w.,

k) czworak, ob. dom nr 6, mur., 1 æw. XX w.

b) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
-

i)

LASKI
-

Pozosta³oæ zespo³u folwarcznego:
a) budynek inwentarski, mur., k. XIX w., przebudowany.

a) dwór, ob. klasztor Sióstr Salezjanek, mur., pocz. XX
w.,

KOMORZE

b) park krajobrazowy, pocz. XX w.,
folwark:
c) obora, mur./kam., 4 æw. XIX w.,

-

Szko³a, ob. dom nr 2, mur., k. XIX w.,

-

Zespó³ dworsko- folwarczny:
a) dwór, mur., 4 æw. XIX w.,

d) spichlerz, ob. sklep, mur., 4 æw. XIX w.,

b) park krajobrazowy, po³. XIX w.,

e) gorzelnia, mur., k. XIX w.
-

c) ogrodzenie z 2 bramami, mur., ok. 1890 r.,

Dom nr 81, mur., p. XX w.
G¥SIORÓW

-

Zespó³ folwarczny:
a) obora, mur., 1 æw. XX w.,
b) budynek inwentarski, mur., p. XX w.,
c) 3 dwojaki, ob. domy nr: 1, 2 i 3, mur., pocz. XX w.,

folwark:
a) rz¹dcówka, mur., ok. 1890 r.,
b) budynek gospodarczy przy rz¹dcówce, mur., ok.
1890 r.
c) budynek mieszkalno- gospodarczy, ob. dom nr 2,
mur., k. XIX w., przebud.,
d) budynek gosp., ob. gara¿ przy budynku nr 2, mur.,
k. XIX w., przebud.,
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e) obora, mur., k. XIX w.,

a) koció³, mur., XVIII/XIX w.,

f) obora, mur., k. XIX w., przebud.,

b) kaplica z kostnic¹, mur., k. XIX w., przebud., l. 80te XX w.,

g) stodo³a, mur., pocz. XX w.,

c) ogrodzenie z bram¹, mur./metal, k. XIX w.,

h) stodo³a, mur., k. XIX w., przebud
i)

spichlerz, mur., ok. 1870 r.,

j)

wozownia, mur./drew., pocz. XX w.,

d) zespó³ plebani:
e) plebania, mur., 4 æw. XIX w.,
f) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

k) kunia i stolarnia, mur., 1 æw. XX w.,
l)

gara¿, ob., magazyn paliw, mur., pocz. XX w.,

-

n) 2 piwnice, mur., k. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.
-

o) ogrodzenie z 2 bramami, mur., k. XIX w.,

Zespó³ dworsko- folwarczny:
a) dwór, mur., k. XVIII w., 1 æw. XIX w., czêciowo
rozebrany w 1882 r.,

p) zespó³ cukrowni;

b) park krajobrazowy, XVIII i XIX w.,

s) budynek mieszkalny, mur., ok. 1890 r.
kolonia mieszkalna;

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., k. XIX w.,

m) cieplarnia w ogrodzie warzywnym, mur./szk³o, k.
XIX w.,

-
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-

folwark:
c) rz¹dcówka, mur., 4 æw. XIX w.,

a) czworak, mur., k. XIX w.,

d) stajnia z wozowni¹, mur., p. XX w.,

b) czworak, mur., pocz. XX w.,

e) obora, mur., pocz. XX w.,

c) 2 czworaki, ob. domy nr 4 i 13, mur., l. 30-te XX w.,

f) obora, mur., 4 æw. XIX w.,

d) dwojak, ob. dom nr 8, mur., 1 æw. XX w.,

g) stodo³a, mur., 1 æw. XX w.

e) trojak, ob. dom nr 9, mur., 1 æw. XX w.,

h) spichlerz, mur., 3 æw. XIX w.,

f) budynek mieszkalny, ob. dom nr 11, 1 æw. XX w.,
g) 4 dwojaki, ob. domy nr: 14, 18, 20 i 22, mur., l. 30te XX w.,

i)

pozosta³oci oran¿erii i ogrodzenia, mur., k. XIX w.,

j)

piwnica, mur., pocz. XX w.

h) dwojak, ob. dom nr 23, mur., ok. 1938 r.,
i)
-

-

Zagroda nr 11:

-

Zespó³ szko³y:

a) dom, mur., k. XIX w.,

a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

b) budynek gospodarczy, mur., k .XIX w.

b) budynek gospodarczy, 1æw. XX w.

Zagroda nr 18:

c) stodo³a, drew., 1 æw. XX w.

a) dom, mur., l. 20-te XX w.,

-

LISEW

budynek gospodarczy nr 23, mur., ok. 1938 r.,

-

Zagroda nr 15:

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

a) dom, mur., pocz. XX w.,

Zagroda b. nr-u:

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

a) dom, mur., pocz. XX w.,

c) stodo³a, drew., pocz. XX w.

b) stodo³a, drew./mur., pocz. XX w.

-

Zagroda nr 16:

-

Dom i sklep nr 5, mur., 1 æw. XX w.

a) dom, mur./szach./glin., k. XIX w.,

-

Dom nr 6, mur., pocz. XX w.

b) stodo³a, drew., k. XIX w.,

-

Dom nr 7, mur., 1928 r.

-

Dom nr 35, mur., 1928 r.

-

Zagroda nr 16:
a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

KRETKÓW
-

Zespó³ Kocio³a Par. p.w. Wszystkich wiêtych:

-

Dom nr 4, mur., 1929 r.,

-

Dom nr 17, mur., pocz. XX w.,
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-

Dom nr 25, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 37, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 39, szach./glin., XIX/XX w.,

-

Dom nr 43, mur., 1929 r.,

-

Dom nr 44, mur., l. 10-te. XX w.,

a) szko³a, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 53, mur., 1911 r.

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,

-

Zespó³ m³yna wodnego:

c) piwnica, mur./kam., pocz. XX w.,

-

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,
LUBINIA MA£A
-

Zespó³ szko³y:

a) dom m³ynarza, szach./glin./drew., k. XIX w.,

-

Gospoda (pozosta³oæ), ob. dom, mur., k. XIX w.,

b) m³yn, mur., 1910 r.,

-

Pozosta³oæ zespo³u dworsko-folwarcznego:

c) budynek gospodarczy, mur./kam./drew. pocz. XX
w.,

a) dwór (rz¹dcówka), ob. dom nr 97, drew., 1 po³. XIX
w.,

Zespó³ kuni:

b) budynek gospodarczy, mur./drew., k. XIX w.,

a) kunia, mur., 1934 r.,

c) park, 1 po³. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, mur., l. 30-te. XX w.,

d) czworak, mur., 1916 r.,
e) skrytki lokatorskie, mur., ok. 1916 r.

LGÓW
-

-

Zespó³ kocio³a Par. p.w. Narodzenia N.P. Marii:

a) leniczówka, od 1938 r., koció³ paraf. p.w. w.
Andrzeja Boboli, mur., k. XIX w.,

a) koció³, drew. 2 po³. XVII w., kaplica Gorzeñskich z
1 po³. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, ob. dom mieszkalny nr 92,
mur., k. XIX w.,

b) przybudówka 1901 r.,

c) 2 domy pracowników lenych, ob. dom nr 93 i 94,
mur., k. XIX w.,

c) ogrodzenie z bram¹, mur., 1 po³. XIX w.,
-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., k. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.,
c) stodo³a, drew. pocz. XX w.,

-

Pozosta³oæ zespo³u dworsko- folwarcznego:

Zespó³ Leniczówki:

-

Dom nr 4, szach./drew., k .XIX w.,

-

Dom nr 6, szach., 4 æw. k. XIX w.,

-

Dom nr 16, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 65, szach./glin., 4 æw. XIX w.,

-

Dom, ob. stolarnia, mur., pocz. XX w.,

a) park, pocz. XIX w.,
LUDWINÓW

b) obora, mur., k. XIX w., (ruina),
c) kurnik, ob. dom mieszkalny nr 4, mur., k. XIX w.,
przebudowany na dom w l. 10-tych XX w.,

-

a) szko³a, mur.,1894-96 r.,

d) brama, mur., k. XIX w.,
-

b) budynek gospodarczy, mur./drew., k. XIX w.,

folwark:

c) piwnica, mur., k. XIX w.

e) rz¹dcówka, mur., k. XIX w.,
f) spichlerz-obora, ob. owczarnia, mur., k. XIX w.,

-

b) stodo³a, mur., pocz. XX w.,

h) kunia, mur., pocz. XX w.,

czworak, ob. dom nr 17, mur., 1914 r.,

j)

dwojak, mur., k .XIX w., przebud.,

k) czworak, mur., pocz., XX w.,
-

c) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

kolonia mieszkalna:
i)

Zagroda- w³. Lasy Pañstwowe:
a) dom, mur., pocz. XX w.,

Zagroda nr 64:
a) obora, mur., pocz. XX w.,

g) stodo³a, mur., k. XIX w., przebud.,

-

Zespó³ szko³y:

-

Dom nr 5, mur., 1909 r.,

-

Dom nr 6, mur., l. 10-te XX w.,

-

Dom nr 10, drew., pocz. XX w.,

-

Dom nr 26, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 30, mur., pocz. XX w.,
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-

Dom nr 33, mur., l. 10-te XX w.,

d) obora, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 39, mur., 1927 r.,

e) kunia, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 74, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 89, mur., l. 20-te XX w.,

-

f) szeciorak, ob. dom nr 3, mur., pocz. XX w., przebudowany,

MINISZEW
-

kolonia mieszkalna:

g) trojak, ob. dom nr 4, mur., pocz.. XX w.,
h) trojak ob. dom nr 5, mur., 1æw. XX w.,

Zespó³ dworsko- folwarczny:

i)

a) dwór, 1 po³. XIX w., przebud. w 1930 r.,

skrytki lokatorskie, mur., 1æw. XX w.,

b) park krajobrazowy, 1 po³. XIX w.,

POGORZELICA

c) lodownia, mur., l. 20- te XX w.,
d) brama, mur., 1 po³. XIX w.,
-

-

folwark:

a) koció³, mur., 1880 r.,

e) obora, mur., pocz. XX w.,

b) ogrodzenia z bram¹, mur., 4 æw. XIX w.,

f) stodo³a, mur., pocz. XX w.,
g) kunia, mur., pocz. XIX w.,

c) plebania, mur., 1880 r.
-

h) studnia, mur., k. XIX w., korona cembrowiny XX w.,
i)

brama g³ówna, mur., 1 æw. XX w.,

j)

brama wyjazdowa na pola, mur., pocz. XX w.,

-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,
b) szalety, mur., 1 æw. XX w.,

-

k) trojak, mur., 1æw. XX w.,
l)

Zespó³ kocio³a par. w. Wojciecha Biskupa i N.M.P.
Matki Kocio³a:

Zespó³ folwarczny:
a) rz¹dcówka, mur., pocz. XX w.,

budynek gospodarczy przy trojaku, mur., 1 æw. XX
w.

b) obora, mur., pocz. XX w.,
c) chlewnia, mur., pocz. XX w.,

Budynek gospodarczy, ob. sklep, mur., pocz. XX w.

d) spichlerz, drew., k. XIX w.,
PAW£OWICE
-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

e) budynek inwentarski, mur., pocz. XX w.,
-

f) czworak, ob. dom nr 4, mur., 1 æw. XX w.,

a) rz¹dcówka, mur., pocz. XX w.,

g) szeciorak, ob. dom nr 5, mur., 1 æw. XX w.,

b) park, pocz. XX w.,

h) omiorak, ob. dom nr 6, mur., 1 æw. XX w.,

c) dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.,
d) stajnia, mur., pocz. XX w.,

-

b) stodo³a, mur., pocz. XX w.

kolonia mieszkalna:
f) 2 dwojaki, ob. domy nr 4 i 5, mur., pocz. XX w.,

Zagroda b. nr-u:
a) dom, mur., pocz. XX w.,

e) obora, mur., pocz. XX w.,
-

kolonia mieszkalna:

-

g) 2 czworaki, ob. domy nr 6 i 7, mur., pocz. XX w.,

Most, mur. /¿elb./ kam., 1 æw. XX w.
PRUSINÓW

h) budynek gospodarczy przy nr 7, mur., pocz. XX w.
PODLESIE
-

a) dwór, mur., po³. XIX w., k. XIX w.,
b) park krajobrazowy, po³. XIX w.

Pozosta³oæ zespo³u dworsko-folwarcznego:
a) oficyna, mur., k. XIX w., przebudowana,

-

b) park, k. XIX w.,
-

Pozosta³oæ zespo³u dworsko- folwarcznego:

Dom nr 21, mur., pocz. XX w.
PRZYBYS£AW

folwark:
c) obora i magazyn, mur., pocz. XX w.,

-

Szko³a, mur., l. 30-te XX w.
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-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

-

a) pa³ac, mur., 1887-1890, ok. 1910-12 r.,

b) park krajobrazowy, po³. XIX æw.

b) park krajobrazowy, 1890 r.
-

folwark:

folwark:

a) stajnia, mur., 1887 r.,

d) rz¹dcówka, mur., ok. 1890 r.,

b) obora, mur., 1880-90 r.,

e) obora, mur., k. XIX w.,

c) obora, mur., ok. 1892-5 r.,

f) winiarnia, ob. stajnia, mur., 4 æw. XIX w.,

d) stodo³a, mur., ok. 1885 r.,

g) owczarnia, mur., 4 æw. XIX w.,

e) stodo³a, mur., k. XIX w.,

h) stodo³a, mur., 1890-95 r.,

f) spichlerz, mur., 1844 r.,

i)

stodo³a mur., ok. 1890-95 r.,

g) kurnik, mur., k. XIX w.,

j)

stodo³a, (ruina), mur., k. XIX w.,

h) ogrodzenie z bram¹, mur., k. XIX w.,

k) stodo³a mur., ok. 1890 r.,
l)

-

Zespó³ pa³acowo- folwarczny:

a) dwór, mur., po³. XIX w., przebud. l. 20-te XX w.,

c) ogrodzenie z bram¹ wjazdow¹, mur., l. 20-te XX w.,
-
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spichlerz, mur., 4æw. XIX w.,

i)
-

stodo³a polna, mur./drew., pocz. XX w.,

kolonia mieszkalna:

m) gorzelnia, mur., 1æw. XX w.,

j)

trojak, ob. dom nr 3, mur., k. XIX w.,

n) kunia, mur., k. XIX w., przebud.,

k) dwojak, ob. dom nr 4, mur., k. XIX w.,

o) waga, mur., 1 æw. XX w.,

l)

p) ogrodzenie, mur., k. XIX w.,

m) czworak, ob. dom nr 13, mur., pocz. XX w.,

kolonia mieszkalna:

n) czworak, ob. dom nr 14, mur., 1 æw. XX w.,

a) dom mieszkalny, mur., k. XIX w.,

o) czworak, ob. dom nr 15, mur., 1 æw. XX w.,

trojak, mur., pocz. XX w.,

b) dwojak, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 3, mur., 1æw. XX w.,

c) dom mieszkalny, ob. dom nr 8, mur., 4 æw. XIX w.,
przebud.,

-

Dom nr 14, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 16, mur., pocz. XX w.,

d) szeciorak, mur., 1æw. XX w.,
e) omiorak, mur., pocz. XX w.,
f) dom mieszkalny, mur., k. XIX w., przebud.,
g) dwojak, mur., 1926 r.,

SIERSZEW
-

Kaplica Fil., mur., pocz. XX w.,

-

Zespó³ szko³y:

h) dwojak, mur., 1938 r.,
i)

dwojak, ob. dom nr 11, mur., 1 æw. XX w.,

j)

trojak, mur., l. 30-te XX w.,

a) szko³a, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./drew., pocz. XX w.
-

k) dwojak, ob. dom nr 14, mur., 1 æw. XX w.,
l)

a) dom, ob. nr 3, mur., 1 æw. XX w.,

budynek gospodarczy, mur., 1937 r.,

b) ober¿a, ob. dom nr 4, mur., 1 æw. XX w.,

m) budynek gospodarczy, mur., l. 30-te XX w.,
-

Zespó³ mleczarni:

c) budynek gospodarczy, mur./kam., 1 æw. XX w.
-

a) mleczarnia, mur., l. 20-te XX w., dom,

-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., l. 20-te XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., 1 æw. XX w.,

Zagroda nr 2:
a) dom szach./glin., k. XIX w.,

b) ob. dom nr 17, mur., 1928 r.
RASZEWY

Zespó³ ober¿y:

b) budynek gospodarczy, mur./glin., k. XIX w.,
-

Dom nr 7, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 10, szach., k. XIX w.,

-

Dom nr 11, kam. polny ³amany, 4 æw. XIX w.

-

Dom nr 13, mur., pocz. XX w.
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MIE£ÓW

SZCZONÓW

-

Szko³a, ob. budynek mieszkalny, mur., 1 æw. XX w.,

-

Zespó³ pa³acowo- folwarczny:

a) dom, mur., l. 10-te XX w.,

a) pa³ac, mur., wzniesiony w 1797 r., wg proj. Arch.
St. Zawadzkiego

b) budynek gospodarczy, mur., l. 10-te XX w.,

b) park krajobrazowy, 1797 r.,
c) pozosta³oci groty, kamieñ polny, 4 æw. XIX w.,
d) oran¿erie, mur./szk³o po³. XIX w.,

-

Zagroda nr 30:

-

Dom nr 4, szach./drew., k. XIX w.,

-

Dom nr 6, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 10, mur., 1 æw. XX w.,

-

Budynek gospodarczy nr 27, mur., 1927 r.

e) gara¿, mur., pocz. XX w.,
f) ogrodzenie z 2 bramami, mur., pocz. XIX w.,
g) zespó³ mielcucha:

STÊGOSZ
-

h) mielcuch, mur., pocz. XIX w.,
i)
-

j)

a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

2 budynki gospodarcze, mur., pocz. XIX w.,

folwark:

b) 2 budynki gospodarcze, mur., 1æ w. XX w.,
-

stajnia koni fornalskich, mur., ok. 1800 r. i 1904 r.,

obora - wolarnia, mur., k. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, mur./drew., pocz. XX w.,
-

m) obora, mur., pocz. XX w.,

b) stodo³a drew., k. XIX w.,

o) stodo³a, mur., 1897 r.,

q) gorzelnia, mur., 1901 r.,
r) stelmacharnia i kunia, mur., k. XIX w., przebud. XX
w.,
s) sieczkarnia, mur., pocz. XX w.,
t) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
-

kolonia mieszkalna:

c) piwnica, mur., k. XIX w.,
-

Dom nr 63, mur., 1 æw, XX w.,

-

Dom nr 65, mur., l .20-te XX w.,

-

Dom nr 82, mur., 1926 r.,

-

Dom nr 83, szach./drew., 4 æw. XIX w.,

-

Dom nr 88, szach./drew., k. XIX w.,

-

Dom nr 95, drew. k. XIX w.,

u) dom pracowników folwarku, mur., 1 æw. XX w.,

-

¯ERNIKI

v) 5 dwojaków, ob. dom nr: 6, 7, 12, 14, mur., 1æw. XX
w.,

-

Dom nr 3, mur., l. 30-te XX w.,

w) 2 trojaki, ob. domy nr: 5 i 10, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 4, mur., pocz. XX w.,

x) szeciorak, ob. dom nr 13, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 7, mur., l. 20-te XX w.,

y) budynek gospodarczy przy nr 10, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 10, mur., 1 æw. XX w.,

Kunia, ob. Kaplica p.w. MB Czêstochowskiej, mur.,
po³. XIX w., kaplica od 1927 r.,

-

Dom nr 14, mur., 1921 r.,

-

Budynek gospodarczy nr 17, mur., 1933 r.,

-

Dom nr 29, mur., 1936 r.,

-

Budynek gospodarczy nr 35, mur., 1894 r.,

-

Dom nr 38, mur., l. 20-te XX w.,

-

Dom nr 45, mur., 1930 r.,

-

Dom nr 55, drew., 4 æw. XIX w.,

-

Dom nr 58, mur., 1936 r.,

SUCHA
-

Zagroda nr 28:
a) dom szach./drew., k. XIX w.,

n) obora, mur., l. 30-te XX w.,

p) spichlerz, mur., ok. 1800 r.,

Zagroda nr 8:
a) dom, mur./szach./glin. k. XIX w.,

k) stajnia cugowa, mur., pocz. XX w.,
l)

Zespó³ szko³y:

Zespó³ m³yna parowego:
a) m³yn parowy, mur., pocz. XX w.,
b) dom m³ynarza, mur., pocz. XX w.,
c) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,
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¯Ó£KÓW
-

Zespó³ folwarczny:
a) stajnia, wolarnia i paszarnia, ob. obora, mur., ok.
1910 r.,
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drzew i dokonywania nowych nasadzeñ bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7) Dla terenów stanowisk archeologicznych ustala siê:
-

wszelkie inwestycje powinny byæ w miarê mo¿liwoci
lokalizowane poza stanowiskami archeologicznymi,

-

na terenie stanowiska archeologicznego zalesienia
i inwestycje wymagaj¹ce prac ziemnych bêd¹ mo¿liwe
po przeprowadzeniu wyprzedzaj¹cych badañ ratowniczych badañ wykopaliskowych po uzyskaniu decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

-

f) 2 trojaki, ob. domy nr: 20 i 21, mur., pocz. XX w.

na obszarze ochrony stanowiska archeologicznego niezbêdne jest ustalenie na czas prac ziemnych nadzoru
archeologicznego i uzyskanie decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej na terenie miasta i gminy ¯erków:

§3. Opieka nad zabytkami jest sprawowana przez ich
w³acicieli lub posiadaczy i podlega w szczególnoci na
zapewnieniu warunków:

b) go³êbnik-kurnik, mur., ok. 1920 r.,
c) stodo³a, mur., ok. 1910 r.,
d) gorzelnia, mur., ok. 1910 r.,
-

kolonia mieszkalna:
e) dwojak, ob. dom nr 19, mur., pocz. XX w.,

1) wszelkie dzia³ania zwi¹zane z obiektami wpisanymi do
rejestru zabytków lub znajduj¹cymi siê w strefach ochrony
konserwatorskiej w tym tak¿e zmiany w³asnoci, funkcji
i przeznaczenia powinny uzyskaæ zgodê Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
2) Parki wpisane do rejestru zabytków i podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej powinny byæ w ca³oci u¿ytkowane
przez jednego u¿ytkownika w sposób wykluczaj¹cy ich
dewastacjê.
3) Na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków wprowadza siê zakaz wyrêbu oraz dokonywania nowych nasadzeñ drzew bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
4) Obiekty o wartociach zabytkowych nale¿y poddaæ restauracji i modernizacji z zachowaniem obecnej i projektowanej funkcji do wartoci obiektu.
5) Nowa zabudowa winna byæ dostosowana do historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali
i bry³y zabudowy przy za³o¿eniu harmonijnego wspó³istnienia elementów kompozycji historycznej i wspó³czesnej
oraz nawi¹zywaæ formami wspó³czesnymi do lokalnej
tradycji architektonicznej. Nie mo¿e ona dominowaæ nad
zabudow¹ historyczn¹, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna
musi uwzglêdniaæ istniej¹ce ju¿ zwi¹zki przestrzenne
i planistyczne.
6) Na terenie cmentarza nale¿y prowadziæ wszelkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do zachowania, porz¹dkowania i rewaloryzacji nagrobków. Dla terenów przyleg³ych do granic cmentarza nale¿y przyj¹æ zasadê zagospodarowania zapewniaj¹c¹ w³aciw¹ jego ekspozycjê. Dla terenu cmentarza
wpisanego do rejestru zabytków stosuje siê zakaz wyrêbu

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 zapewniaj¹cy trwa³e zachowanie jego wartoci,
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
§4. Gmina ¯erków bêdzie wspieraæ dzia³ania w³acicieli
lub posiadaczy a tak¿e podejmowaæ samodzielne dzia³ania
w celu:
1) zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania,
2) wyeksponowania poszczególnych zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania,
3) zwiêkszenia atrakcyjnoci zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
4) wspierania inicjatyw sprzyjaj¹cych wzrostowi rodków
finansowych na opiekê nad zabytkami,
5) zapobie¿enia dewastacji ujawnionych stanowisk archeologicznych.
§5. Rada Miejska ¯erkowa corocznie w uchwale bud¿etowej okreli wysokoæ rodków przeznaczonych na dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru.

