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UCHWA£A Nr XIX/103/2008 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
z dnia 19 wrzenia 2008 r.
w sprawie przyjêcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008  2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) i 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 ze zm.) i po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu Nr WN-4150/651/2008 z
dnia 05. 09. 2008 roku, uchwala siê co nastêpuje :

§1. Przyjmuje siê do realizacji Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008  2011
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
(-) Romualda Matusiak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIX/103/2008
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 19 wrzenia 2008 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA ZAGÓROWA NA LATA 2008-2011
1.

Wstêp

1.1. Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Zagórów
Podstawowym za³o¿eniem niniejszego programu jest ukierunkowanie dzia³añ samorz¹du gminnego maj¹cych na celu
poprawê stanu zachowania i utrzymania zabytków zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Zagórów. G³ównym celem jest
okrelenie zadañ jakie musz¹ byæ realizowane w zakresie bêd¹cym jego przedmiotem. Zadania te okrelone zosta³y dla terenu
ca³ej gminy jako regionu administracyjnego, co oznacza, ¿e
odnosi siê on do wszystkich obiektów zabytkowych tu zlokalizowanych oraz ca³oci problematyki opieki nad zabytkami.
Program ten ma za zadanie zdefiniowaæ pewien stan
doskona³y, do którego nale¿y d¹¿yæ w zakresie opieki nad
zabytkami poprzez wskazanie koniecznych do wykonania
zadañ oraz jasno sugerowaæ najskuteczniejsze sposoby ich
realizacji. Program winien byæ wpisany w zrównowa¿ony
rozwój gminy tak by nie stanowi³ zagro¿enia dla postêpu
cywilizacyjnego a jednoczenie umo¿liwia³ w jak najlepszym
stanie zachowanie dziedzictwa kulturowego.
W parze ze zrównowa¿onym rozwojem gminy idzie tak¿e
zrównowa¿ony rozwój kultury jako najwy¿szej wartoci przenoszonej ponad pokoleniami, okrelaj¹cej historyczny i cywilizacyjny dorobek Polski, wartoci zapewniaj¹cej ci¹g³oæ
tradycji.

Ide¹ programu jest wytyczenie dróg pozwalaj¹cych osi¹gn¹æ odczuwaln¹ i akceptowan¹ spo³ecznie poprawê stanu
zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych na terenie
gminy.
Podstawowymi zadaniami samorz¹du jest wiêc podnoszenie wiadomoci spo³ecznej w zakresie opieki nad zabytkami,
tworzenie i wspieranie przy czynnym i wiadomym udziale
spo³ecznoci lokalnej wszystkich inicjatyw maj¹cych tak¹
opiekê na celu.
Program jest dokumentem wymagaj¹cym cyklicznej aktualizacji dokonywanej co cztery lata. Bêdzie on w ten sposób
wyznacza³ priorytetowe kierunki oraz okrela³ najwa¿niejsze
etapy realizacji najwa¿niejszych zadañ.
1.2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu
opieki nad zabytkami
Podstawê prawn¹ opracowania gminnego programu opieki
nad zabytkami stanowi¹: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm.) i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162 poz. 1568 ze zm.)
2. Uwarunkowania zewnêtrzne ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego
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2.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z
opracowaniami wykonanymi na poziomie województwa
2.1.1. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego
Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest cile powi¹zany z opracowaniami wykonanymi na poziomie województwa,
miêdzy innymi ze Strategi¹ Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, gdzie jednymi z priorytetów rozwoju regionalnego s¹:
- promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast
i obszarów miejskich
- zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego oraz rozwój turystyki
Natomiast generalnym i szczegó³owym celem w/w strategii jest miêdzy innymi zapewnienie warunków do rozwoju
duchowego mieszkañców, w tym do kszta³cenia, kultury i
podró¿y, w których to dziedzinach ogromn¹ rolê odgrywaj¹
w³anie zabytki.
Jako dostosowanie potencja³u, struktury i organizacji województwa do wyzwañ XXI w. i wymagañ jednocz¹cej siê
Europy wpisana jest troska o to¿samoæ regionaln¹ polegaj¹ca na pielêgnowaniu wiêzi emocjonalnych z regionem
oraz podnoszenie poziomu wiedzy mieszkañców, zw³aszcza
m³odego pokolenia, o przesz³oci i teraniejszoci regionu
oraz uzyskanie wysokiego poziomu aktywnoci spo³ecznej w
dziedzinie upowszechniania regionalnych wzorców patriotycznych i postaw obywatelskich.
2.1.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
Dokumentem, który szczegó³owo okrela realizacjê priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa jest Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego.
Najwa¿niejszymi zadaniami w kreatywnym kszta³towaniu
przestrzeni kulturowej naszego województwa maj¹cymi znaczenie równie¿ dla Gminy Zagórów s¹:
- wyodrêbnienie obszarów kulturotwórczych, tzn. obszarów
o wysokich walorach rodowiska przyrodniczego i kulturowego (m.in. rejon L¹du)
- rewaloryzacja orodków o du¿ym znaczeniu kulturowym
i historycznym (m.in. Zagórów)
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza zabytkowe uk³ady urbanistyczne
- ochrona miejsc szczególnie cennych dla kultury narodowej zwi¹zanych z pocz¹tkami pañstwowoci i chrzecijañstwa
- ochrona i zagospodarowanie pod k¹tem turystycznego
wykorzystania miejsc dokumentuj¹cych sztukê romañsk¹
oraz dzia³alnoæ kulturalno-gospodarcz¹ zakonu cystersów (szlak cysterski)
- promowanie dzie³ o najwy¿szym znaczeniu artystycznym
generuj¹cych turystykê ponadlokaln¹ (m.in. zespó³ klasztorny w L¹dzie)
Nale¿a³oby zwróciæ uwagê, na bliskoæ pocysterskiego
zespo³u klasztornego w L¹dzie i wykorzystaæ fakt obecnoci
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w s¹siedztwie tak wa¿nej w regionie per³y architektonicznej
staraj¹c siê dzia³aæ na rzecz promocji mikro regionu wspólnie
z s¹siedni¹ Gmin¹ L¹dek.
2.1.3. Nadwarciañski Park Krajobrazowy
Nadwarciañski Park Krajobrazowy zosta³ utworzony w
1995 r. na podstawie Rozporz¹dzenia Nr 60 Wojewody Koniñskiego z dnia 19 padziernika 1995 r. Na obszarze gminy
Zagórów Park obejmuje: czêæ miasta Zagórów, w ca³oci
wsie Olchowo i Tarszewo oraz w czêci wsie Olenica, Skokum i Kopojno. NPK powsta³ na bazie utworzonego w 1986
r. Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jako wy¿sza
forma ochrony. Obejmuje powierzchniê 13.420 ha, z tego w
gminie Zagórów 19% powierzchni. Celem utworzenia Parku
by³a potrzeba ochrony rodowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze wzglêdów
naukowych i dydaktycznych miejsc lêgowych ptaków, a tak¿e
zabezpieczenia wartoci historycznych i kulturowych. W obrêbie NPK i jego najbli¿szej okolicy zlokalizowanych jest
szereg bardzo wartociowych zabytków, w tym z pocz¹tków
polskiej pañstwowoci, notowano tu równie¿ rozproszone
lady osadnictwa mezolitycznego. W okresie wp³ywów rzymskich na terenie tym rozwiniêta by³a ju¿ sieæ osad o czym
wiadcz¹ znaleziska, m.in. z L¹du, Rataj, Ci¹¿enia, Dolan,
L¹dku, Modlicy, Ratynia, Wr¹bczyna, Bia³obrzegu i Zagórowa.
Nadwarciañski Park Krajobrazowy jest sk³adnikiem Zespo³u
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Przedmiotem dzia³alnoci ZPKWW jest ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz historyczno kulturowych
parków krajobrazowych i ich otulin utworzonych na terenie
województwa wielkopolskiego.
Na terenie gminy Zagórów granice NPK pokrywaj¹ siê z
granicami obszaru Natura 2000 Program Natura 2000,
jest to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objêtych ochron¹ przyrody. Podstaw¹ dla tego programu s¹ tzw. Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa oraz szereg innych rozporz¹dzeñ i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie okrelonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które
uwa¿a siê za cenne i zagro¿one w skali ca³ej Europy i
wymienia w za³¹cznikach Dyrektyw.
Program Natura 2000 to równie¿ ochrona krajobrazu i
szeroko pojêtego dziedzictwa historycznego. Dla potrzeb ochrony obszarów Natura 2000 stworzono miêdzy innymi programy rolnorodowiskowe maj¹ce nak³oniæ rolników gospodarz¹cych na w/w obszarach do u¿ytkowania gruntów w
zgodzie z zasadami ochrony przyrody i utrzymania w niezmienionym stanie krajobrazu chronionych terenów.
W ramach projektów programów rolnorodowiskowych
nastawionych na ochronê walorów krajobrazowych i historycznych terenów wiejskich oczekuje siê od rolników m.in. utrzymywania mozaikowej struktury pól, rewaloryzacji zabytkowej
zabudowy wiejskiej, ochrony zabytków historycznych i archeologicznych, udostêpniania terenów gospodarstw turystom.
2.1.4. Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zosta³ utworzony Uchwa³¹ Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie
z dnia 29 sierpnia 1986 r., w celu ochrony obszarów o cechach
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Rej. Zab. A-214/1378 z dn. 23 lutego 1973

rodowiska zbli¿onego do stanu naturalnego oraz koniecznoci zapewnienia spo³eczeñstwu warunków niezbêdnych dla
regeneracji si³ w rodowisku reprezentuj¹cym korzystne w³aciwoci dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Pyzdrski Obszar
Chronionego Krajobrazu zajmuje znaczn¹ czêæ zachodniego
i po³udniowo-zachodniego terenu gminy Zagórów. Jednym z
ciekawszych miejsc jest niew¹tpliwie zabytkowy park w £ukomiu. Obszar posiada du¿e walory przyrodnicze, kulturowe i
krajoznawcze. Mo¿e s³u¿yæ celom dydaktycznym i turystyce
kwalifikowanej o charakterze przyrodniczym, kulturowym i
krajoznawczym.

6. ZESPÓ£ PA£ACOWO-FOLWARCZNY w £ukomiu, w³.
AWRSP

3. Zasoby dziedzictwa krajobrazu kulturowego gminy
Zagórów

a) park krajobrazowy, XVIII/XIX w., powiêkszony ok. po³.
XIX w.

3.1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
1. UK£AD URBANISTYCZNY MIASTA, pocz. XV-XX w.
Rej. Zab. A-465/2062 z dn. 31 grudnia 1991
2. ZESPÓ£ KOCIO£A PARAFIALNEGO P.W. . PIOTRA I
PAW£A:
a) koció³ mur., 1740-1760, kaplica pd. 1686, restaur.
1791, dobud. szkarp 1851, remont. 1995-1998
Rej. Zab. A-148/767 z dn. 13 listopada 1969
b) plebania, ul. Nowa 8, mur. 1808, rozbud. 1910, remont. 1969 i 1989
Rej. Zab. A-494/235 z dn. 30 grudnia 1993
3. ZESPÓ£ KOCIO£A EWANGELICKIEGO
a) koció³ ul. Koniñska 6, mur. 1884, remont. 1987
Rej. Zab. A-451/192 z dn. 17 padziernika 1990
b) pastorówka, ob. Przedszkole, ul. Koniñska 6, mur.
1938, remont. 1986
Rej. Zab. A-451/192 z dn. 17 padziernika 1990
c) kantora, ob. Dom Seniora, ul. Koniñska 4, mur. 1913,
remont. 1994
Rej. Zab. A-451/192 z dn. 17 padziernika 1990
4. ZESPÓ£ KOCIO£A PAR. P.W. W. STANIS£AWA B.M. w
Tr¹bczynie
a) koció³, mur. 1908, remont. 1987
Rej. Zab. A-384/126 z dn. 2 wrzenia 85
b) ogrodzenie z bram¹, mur.-¿el. 1908-1909
Rej. Zab. A-384/126 z dn. 2 wrzenia 85
c) plebania, mur. 1 po³. XIX w., rozbud. Od str. Zach. Ok.
1910, remont. 1986
Rej. Zab. A-384/126 z dn. 2 wrzenia 85

b) oficyna, mur. ok. 1830, planowany remont
Rej. Zab. A-214/1378 z dn. 23 lutego 1973
c) spichlerz, mur. ok. 1830, planowany remont
Rej. Zab. A-214/1378 z dn. 23 lutego 1973
d) pozosta³oci parku, XVIII/XIX w.

Rej. Zab. A-17/37 z dn. 20 lipca 1949
7. Dom Nr 4/5, mur. 1 po³. XIX w. (Zagórów, ul. Ma³y Rynek)
Rej. Zab. A-149/768 z dn. 13 listopada 1969
3.2. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych, nie
wpisanych do rejestru zabytków:
ADAMIERZ
1. KAPLICZKA, mur., pocz. XX., odbud. 1945-1946.
2. DOM NR 6, glin., 1924.
3. DOM NR 8, mur., 1914.
4. DOM NR 10, glin., ok. 1920.
5. DOM NR 11, glin., 1934.
6. DOM NR 13, glin., 1930.
7. DOM NR 14, mur., 1930.
8. DOM NR 20, glin., 1915.
ANIELEWO
9. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, 1 pó³. XIX,
nieczynny.
10. DOM NR 16, drewn. - glin., k. XIX.
11. DOM NR 18, mur., ok. 1900.
12. DOM NR 25, glin. - mur., ok. 1900.
AUGUSTYNÓW
13. ZAGRODA NR 24,:
a) dom, drewn., 1 æw. XX,
b) stodo³a, drêwn., 1928.
14. DOM NR 18, glin., 1936.
15. DOM NR 22, mur., 1 æw. XX.
16. DOM NR 26, nie u¿ytkowany, mur. - glin., 2 pó³. XIX.

5. ZESPÓ£ DWORSKO-FOLWARCZNY w Kopojnie
a) dwór mur. ok. 1830, ob. nie u¿ytkowany, w³. Wies³aw
Lech, planowany remont w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

BUKOWE
17. KAPLICZKA, mur., k. XIX, zniszczona 1941, odbud. 1943,
remont.
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18. ZAGRODA NR 19:
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b) stodo³a, drewn., ok. 1880.

a) dom, mur., 1932,

40. DOM NR 6, mur., 2 pó³. XIX.

b) obora, mur. 1932.

41. DOM NR 7, drewn., ok. 1894.

19. DOM NR 20, mur., ok. 1863.

42. DOM NR 11, mur.-glin., k. XIX.

20. DOM NR 39, drewn., k. XIX.

43. DOM NR 28, drewn., ok. 1910.

21. WIATRAK PALTRAK, drewn., 1882.

44. DOM NR 33, drewn., k. XIX.
45. DOM NR 88, glin., ok. 1920.

BUKOWE KOLONIA
22. DOM NR 49, mur., ok. 1918.
CHRUCIKI
23. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, 2 pó³. XIX,
nieczynny.
24. DOM NR 5, drewn., ok. 1905.
DRZEWCE
25. KAPLICZKA, mur., ok. 1937.
26. DOM NR 9, mur., ok. 1920.
27. DOM NR 44, ob. nie u¿ytkowany, drewn., ok. 1935.

46. STODO£A w zagrodzie nr 44, drewn., ok. 1880.
47. STODO£A w zagrodzie nr 79, drewn., pocz. XX.
KOSZELEWSKA £¥KA
48. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, ok. p³. XIX,
nieczynny.
49. DOM NR 7, mur., 1904.
51. DOM NR 9, drewn., ok. 1850.
£AZIÑSK I
51. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, ok. pó³. XIX,
nieczynny.
52. ZAGRODA NR 16:

GR¥DZEÑ
28. DOM NR 10, drewn., k. XIX.
28. DOM NR 12, mur., ok. 1860.
HUTA £UKOMSKA
30. DOM NR 8, mur., 1896.
31. DOM NR 22, glin., ok. 1909.

a) dom, mur., ok. 1920,
b) stodo³a, drewn., ok. 1910.
53. ZAGRODA NR 41:
a) dom, mur., pocz. XX,
b) obora, mur., pocz. XX,
c) stodo³a, drewn., pocz. XX.
54. ZAGRODA NR 72:

HUTA TR¥BCZYÑSKA
32. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, ok. pó³. XIX.

a) dom, drewn., l.20-te XX,
b) stodo³a, mur., l.20-te XX.
55. DOM NR 6, drewn., 1909-1924.

IMIELNO
33. CMENTARZ ¯YDOWSKI, 1 pó³. XIX, nieczynny.
34. KAPLICZKA, mur., 1945.

56. DOM NR 11, mur., ok. 1918.
57. DOM NR 13, ok. 1900.
58. DOM NR 71, mur., 4 æw. XVIII.

35. DOM NR 31, mur., k. XIX.
36. WIATRAK KOLAK, drewn., XVIII/XIX.

£AZIÑSK II
59. ZAGRODA NR 9:

KOPOJNO
37. KAPLICZKA, mur., ok. 1936, odbud. ok. 1945.
38. ZAGRODA NR 4:
a) dom, mur., XIX/XX,
b) stodo³a, drewn., XIX/XX.
39. ZAGRODA NR 101:
a) dom, drewn., ok. 1880,

a) dom, mur., 1919,
b) stodo³a, drewn. 1919.
60. ZAGRODA NR 39:
a) dom, drewn., 1895,
b) obora, mur., ok. 1930,
c) wozownia, drewn., ok. 1930,
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d) stodo³a, drewn., ok. 1930.
61. ZAGRODA NR 43, w³. Nadlenictwo Grodziec:
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a) dom, mur., ok. 1922,
b) budynek gosp., mur., ok. 1930.

a) dom, drewn., ok. 1890,

77. DOM NR 2, drewn., ok. 1880.

b) obora, mur., ok. 1920.

78. DOM NR 9, mur., ok. 1923.

62. DOM NR 1, drewn., ok. 1900.

79. DOM NR 10, mur., ok. 1927.

63. DOM NR 13, mur., 1 æw. XX.

80. DOM NR 21, mur., 1 æw. XX.

64. DOM NR 14, mur., 1 æw. XX.

81. DOM NR 22, mur., 1 æw, XX.

65. DOM NR 15, mur., 1 æw. XX.
66. DOM NR 29, mur., 1 æw. XX.
£AZY
67. DOM NR 3, drewn., ok. 1906.
68. DOM NR 7, drewn., ok. 1920.
69. DOM NR 15, glin., ok. 1929.
£OMÓW
70. KAPLICZKA, mur., pocz. XX.
71. ZAGRODA NR 6:

MICHALINÓW KOLONIA
82. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, 2 pó³. XIX,
nieczynny.
MICHALINÓW OLENIICKI
83. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, 1 pó³. XIX,
nieczynny.
MICHALINÓW TR¥BCZYÑSKI
84. ZAGRODA NR 7:
a) dom, drewn., 4 æw. XIX,

a) dom, mur., ok. 1910,

b) obora, mur., 4 æw. XIX,

b) stodo³a, szach., ok. 1900.

c) stodo³a, drewn., 4 æw. XIX.
85. ZAGRODA NR 10:

£UKOM
72. ZESPÓ£ PA£ACOWO - FOLWARCZNY, w³. AWRSP:
a) pa³ac, ob. nie u¿ytkowany, mur., pó³. XIX, rozbud. 3 æw.
XIX,
pozosta³oci folwarku:
b) spichlerz, mur., pó³. XIX,
c) stodo³a, mur., 2 pó³. XIX.

a) dom, mur., 1 æw. XX,
b) obora z szop¹, mur., 1 æw. XX.
86. ZAGRODA NR 13:
a) dom, mur., ok. 1890,
b) obora, mur., 1 æw. XX,
c) stodo³a, drewn., 4 æw. XIX,
d) szopa, drewn., 1 æw. XX.

MICHALINÓW DRZEWIECKI
73. ZAGRODA NR 3:
a) dom, mur., 1 æw. XX,

87. DOM NR 3, drewn., 4 æw. XIX.
88. DOM NR 11, mur., ok. 1912.
89. DOM NR 24, mur., ok. 1916.

b) obora, glin., 1 asw. XX.
74. ZAGRODA NR 13:
a) dom, mur., ok. 1930,
b) obora, mur., 2 æw. XX,
c) stodo³a, drewn., 2 æw. XX,
d) ¿uraw, drewn., 2 æ w. XX.
75. ZAGRODA NR 14,:
a) dom, mur., ok. 1936,
b) budynek gosp., mur., 2 æw. XX.
76. ZAGRODA NR 16:

MYSZAKÓW
90. KAPLICZKA, mur., ok. 1920, odbud. 1946.
91. DOM NR 13, mur., ok. 1915.
92. DOM NR 15, mur., ok. 1910.
93. DOM NR 16, mur., pocz.XX.
94. DOM NR 20, mur., XIX/XX.
95. DOM NR 25, ob. nie u¿ytkowany, mur., ok. 1895.
96. DOM NR 29, glin., XIX/XX.
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MYSZAKÓWEK

STANIS£AWÓW

97. KAPLICZKA, mur., ok. 1925, odbud. 1946.

123. DOM NR 26, mur., ok. 1920.

98. DOM NR 25, glin., 1922.

124. STODO£A w zagrodzie nr 11, drewn., 1 æw. XX.

99. DOM NR 34, szach., pocz. XX.
NOWA WIE

STAWISKO
125. DOM NR 2, drewn., ok. 1880.

100. DOM NR 2, drewn., ok. 1906.
101. DOM NR 8, drewn., ok. 1913.

SZETLEWEK
126. DOM NR 4, drewn. - mur., ok. 1910.

OLCHOWO
102. CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, 2 pó³. XIX,
nieczynny.
OLENICA

127. DOM NR 31, mur., ok. 1930.
TARSZEWO
128. CMENTARZ EWANGELICKO - AUGSBURSKI, ok. po³.
XIX, nieczynny.

103. KAPLICZKA, mur., ok. 1920, odbud. 1945.
104. URZ¥D GMINY, ob. dom nr 42, w³. UMG., mur., XIX/XX.
105. ZAGRODA NR 25:
a) dom, mur., ok. 1910,
b) stodo³a, drewn., ok. 1910.
106. DOM NR 12, mur., XIX/XX.
107. DOM NR 13, mur., ok. 1900.
108. DOM NR 64, mur., ok. 1895.

TR¥BCZYN
129. ZESPÓ£ KOCIO£A PAR. P.W. W. STANIS£AWA B.M.:
a) ogrodzenie z bram¹, mur.-¿el., 1908-1909,
130. ZESPÓ£ CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO:
a)

cmentarz, 1 pó³. XIX,

b)

kaplica grobowa Mi¹czyñskich, ob. cmentarna, mur.,
2 pó³. XIX, remont. ok. 1946,

c) ogrodzenie, mur., pocz. XX.

109. DOM NR 65, drewn., ok. 1890.
110. DOM, mur., k. XIX.
111. STODO£A w zagrodzie nr 38, drewn., ok. 1880.

TR¥BCZYN D
131. DOM NR 5, glin., k. XIX.

112. WIATRAK, ob. m³yn, k. XIX.
W£ODZIMIRÓW
OSINY
113. KAPLICZKA, mur., ok. 1920, odbud. 1945.

132. DOM NR 5, mur., 1 æw. XX.
133. DOM NR 10, glin., 1 æw. XX.

114. DOM NR 25, mur., ok. 1907.
WR¥BCZYN
PODBIEL

134. KAPLICZKA, mur., 2 æw. XX.

115. KAPLICZKA, mur., ok. 1946, remont. 2000.

135. DOM NR 6, glin., 1900.

116. DOM NR 25, mur., ok. 1920.

136. DOM NR 10, glin., 4 æw. XIX.
137. DOM NR 38, glin., 4 æw. XIX.

SKOKUM
117. DOM NR 10, drewn., ok. 1800.
118. DOM NR 20, mur., ok. 1910.
119. DOM NR 50, glin., k. XIX.
SMOLENIEC
120. DOM NR 4, drewn. k. XIX.
121. TARTAK w zagrodzie nr 8, mur., 1928.
122. KUNIA w zagrodzie nr 8, mur., ok.1925

138. DOM NR 39, glin., ok. 1915.
139. DOM NR 41, drewn., ok. 1910.
140. DOM NR 42, drewn., ok. 1880.
141. DOM NR 43, glin., ok. 1900.
142. DOM NR 56, glin., ok. 1880.
WR¥BCZYN GÓRSKI
143. DOM NR 29, drewn., k. XIX.
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144. ZESPÓ£ KOCIO£A PAR. P.W. . PIOTRA I PAW£A:
a) kapliczka, mur., pocz. XX,
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161. DOM NR 37, mur., ok. 1860.
162. DOM NR 38, mur., 1928.
163. DOM NR 44/46, mur., pocz. XX.

b) brama, mur., ok. 1800, remont., 1906 i ok. 1970,
c) ogrodzenie, mur. - ¿el., pocz. XX,
d) organistówka, ul. Kocielna nr 9, ob. Dom Seniora,
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym i Towarzystwo Walki z Kalectwem,
mur., ok. 1920,
e) dom katolicki, ob. nie u¿ytkowany, ul. Pró¿na nr 2,
mur., ok. 1930.
145. KAPLICZKA, ul. Koniñska, mur., k. XIX.
146. ZESPÓ£ CMENTARZA RZYMSKO - KATOLICKIEGO, ul.
Berdychów:
a) cmentarz, 1 pó³. XIX, czynny,
b) ogrodzenie z bram¹, mur., k. XIX.
147. ZESPÓ£ CMENTARZA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO, ul. Berdychów

ul. Cmentarna
164. DOM NR 9, drewn. - glin., ok. 1880.
ul. Du¿y Rynek (pl. Maciejewskiego)
165. DOM NR 1, mur., ok. 1910.
166. DOM NR 4, mur., ok. 1935.
167. DOM NR 9/8, mur., ok. 1920.
168. DOM NR 11, mur., ok. 1924.
169. DOM NR 13, mur., ok. 1920.
170. DOM NR 14, mur., ok. 1908.
171. DOM NR 19, mur., ok. 1880, remont. 1995-1998.
172. DOM NR 21, mur. pocz. XX.
173. DOM NR 23, mur., 1906, remont. 1980 i 1990.

a) cmentarz, 2 pó³. XIX,

174. DOM NR 24, mur., 1906, remont. 1992-1993.

b) ogrodzenie z bram¹, mur., 1897.

175. DOM NR 25/26, mur., k. XIX.

148. SZPITAL, ob. Dom Seniora, ul. Lidmanowskiego nr 4,
mur., ok. 1930, dobud. piêtra 1985.
149. SZKO£A, ob. dom nr 12, nie u¿ytkowany, ul. Kocielna,
mur., pocz. XX.
150. DOM KULTURY, ul. Wojska Polskiego nr 13, mur., ok.
1930, remont. 1977.
151. REMIZA STRA¯ACKA, ob. Miejsko - Gminny Orodek
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego nr 13, mur., ok. 1930, rozbud. 1985-1987.
152. ZESPÓ£ GAJÓWKI, ul. Gajowa (d. ul. Kirchol):
a) gajówka, pón. dom wczasowy, ob. dom nr 7, szach.,
ok. 1930,
b) brama, mur., ok. 1930.
153. ZAGRODA KOWALSKA, ul. Kiliñskiego nr 42:
a) kunia, ob. magazyn, mur., ok. 1910
b) dom kowala, mur., ok. 1910
ul. Berdychów (S³owackiego)
154. DOM NR 2/2a, mur., ok.1898.
155. DOM NR 4, mur., ok. 1906.
156. DOMNR 8, mur., ok. 1910.
157. DOM NR 11, mur., ok. 1900.
158. DOMNR 15, mur., 1900.
159. DOM NR 27, mur., ok. 1935.
160. DOMNR 34/36, mur., 1928.

176. DOM NR 27, mur., ok. 1830.
177. DOM NR 33, mur., 2 pó³. XIX.
178. DOM NR 34, ob. apteka, mur., 1884, dobud. piêtra 19281929, remont. 1970.
ul. Kiliñskiego
179. DOM NR 2, mur., ok. 1900.
180. DOM NR 3, mur., pocz. XX.
181. DOM NR 5, mur., XIX/XX.
182. DOM NR 7, mur., ok. 1900.
183. DOM NR 8, mur., 1907.
184. DOM NR 9, mur., pocz. XX.
185. DOM NR 10, mur., ok. 1930.
186. DOM NR 11, mur., ok. 1900.
187. DOM NR 13, mur., 1908.
188. DOM NR 15, mur, 1907.
189. DOM NR 17, mur, ok. 1905.
190. DOM NR 20, mur, ok. 1900.
191. DOM NR 21, mur, 1895.
192. DOM NR 22, mur, ok. 1900.
193. DOM NR 24, mur, pocz. XX.
194. DOM NR 25, mur, ok. 1900.
195. DOM NR 28/30, mur, ok. 1900.
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230. DOM NR 17, mur., XIX/XX.

197. DOM NR 34, mur, 1865.
198. DOM NR 38, mur., ok. 1920-1925.
199. DOM NR 40, mur., ok. 1900.
200. DOM NR 41, mur., ok. 1900.
201. DOM NR 43, mur., ok. 1910.
202. DOM NR 48, mur., pocz. XX.
203. DOM NR 52, mur., ok. 1910.
204. DOM NR 53, mur., pocz. XX.

ul. Ma³y Rynek /pl. ZPR/
231. DOM NR 1, mur., ok. 1850.
232. DOM NR 2, mur., ok. 1930.
233. DOM NR 3., mur., ok. 1927.
234. DOM NR 6/7., mur., 1900.
235. DOM NR 8, mur., 1933.
236. DOM NR 9, mur., ok. 1830.
237. DOM NR 10, mur., 1930.

ul. Koniñska

238. DOM NR 12, mur., 1880.

205. DOM NR 5, glin., ok. 1880.

239. DOM NR 13, mur., pocz. XX.

206. DOM NR 10, mur., ok. 1900.

240. DOM NR 14, mur., ok. 1880.

207. DOM NR 17/19, mur., k. XIX.

241. DOM NR 16, mur., pocz. XX.

208. DOM NR 20, mur., k. XIX.
209. DOM NR 23, mur., ok. 1900.
210. DOM NR 28, mur., ok. 1880.
211. DOM NR 29, mur., 2 pó³. XIX, przebud.
212. DOM NR 34, mur., ok. 1890.
213. DOM NR 36, mur., k. XIX.
214. DOM NR 41, mur., ok. 1910.
215. DOM NR 43, mur., ok. 1910.
216. DOM NR 53/53 A, mur., ok. 1880.
217. DOM NR 59, mur., 1908.
ul. Kocielna
218. DOM NR 2, mur., ok. 1915.
219. DOM NR 5, mur., 1870.
220. DOM NR 6, mur., ok. 1897.
221. DOM NR 14, mur., ok. 1908.
222. DOM NR 16, mur., 1870.
ul. Kociuszki
223. DOM NR 5, mur., k. XIX.
224. DOM NR 6, mur., k. XIX.
225. DOM NR 9, mur., ok. 1880.
226. DOM NR 11, mur., XIX/XX.
227. DOM NR 13, mur., ok. 1905.
228. DOM NR 14, mur., ok. 1870.
229. DOM NR 16, mur., XIX/XX.

ul. Nowa
242. DOM NR 2, mur., 1911.
243. DOM NR 4, mur., pocz. XX.
244. DOM NR 10, mur., ok. 1900.
245. DOM NR 14, mur., 1912.
246. DOM NR 19, mur., 1910.
ul. Okólna
247. DOM NR 1, mur. pocz. XX.
248. DOM NR 7, mur., ok. 1920.
249. DOM NR 9, mur., ok. 1900.
250. DOM NR 16, mur., 4 æw. XIX.
251. DOM NR 21, mur., 1900.
252. DOM NR 26, mur., 1890.
ul. PO W (pl. XXV Lecia)
253. DOM NR 4, mur., 1896.
254. DOM NR 16, glin., ok. 1880.
255. DOM NR 24, mur., ok. 1900.
256. DOM NR 48, mur., 1918.
ul. Pyzderska (22 Lipca)
257. DOM NR 6, mur., ok. 1920.
258. DOM NR 19, mur., 1911.
259. DOM NR 24, mur., ok. 1907.
260. DOM NR 46, mur., ok. 1900.

Poz. 3047

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 183

Poz. 3047

— 18867 —

ul. Rybacka
261. DOM NR 4, mur., ok. 1900.
262. DOM NR 7, mur., ok. 1920.
263. DOM NR 9, mur., ok. 1925.
264. DOM NR 11, mur., ok. 1830.

portret opata l¹dzkiego i rzebê Chrystusa Frasobliwego pod pozycjami odpowiednio 10 i 15.
d) B-92/38 z dnia 13 padziernika 1993 r., decyzja PSOZ/
WKZ/5336/13/93  46 obiektów
2. FIGURA W. JANA NEPOMUCENA, ul. Ma³y Rynek, kam.
1747
Rej. Zab. B-21/80 z dn. 17 maja 1971

ul. Szubianki (Parkowa)
270. DOM NR 3, mur., ok. 1910.
ul. rednia
271. DOM NR 3, mur., ok. 1900.
272. DOM NR 8/10, mur., ok. 1900.
273. DOM NR 12, mur., ok. 1900.
ul. Targowa (Op³otki)
274. DOM NR 4, mur., ok. 1880.
ul. Wojska Polskiego
275. DOM NR 3, mur., ok. 1920.
276. DOM NR 11, mur., 1928.
277. DOM NR 12, mur., ok. 1920.
ul. Zdrojowa
278. DOM NR 5, mur., 1910-1912
279. M£YN GOSPODARCZY, elektryczny, ob. nie u¿ytkowany,
ul. Przemys³owa, mur., ok. 1920.
280. WIATRAK KOLAK, ul. Pyzderska, drewn., k. XVIII.
ZALESIE
281. DOM NR 11, glin., ok. 1905.
Wykaz w/w obiektów zabytkowych nie jest jeszcze ca³kowicie uaktualniony, gdy¿ Gminna Ewidencja Zabytków znajduje siê w przygotowaniu.
3.3. Zespo³y najcenniejszych zabytków ruchomych na terenie gminy wpisane do rejestru zabytków.
1. Wystrój i wyposa¿enie kocio³a parafialnego p.w. .
Piotra i Paw³a w Zagórowie wpisane do rejestru pod
nastêpuj¹cymi numerami:
a) B-1/66/4071 z dnia 6 czerwca 1950 r., decyzja nr Ks. 2.II.1/90/50  jeden obiekt  obraz opata ludzkiego z 1680 r.
b) B-9/74/4063 z dnia 6 czerwca 1950 r., decyzja nr Ks.
2.II.-1/89/50  jeden obiekt  rze¿ba Chrystusa Frasobliwego z XVIII w.
c) B-31/98 z dnia 30 czerwca 1971 r., decyzja nr Kl. III-860/
40/71  28 obiektów; w tej decyzji powtórnie ujêto

3.4. Zabytki archeologiczne
Gmina Zagórów po³o¿ona jest we wschodniej czêci województwa wielkopolskiego, w powiecie s³upeckim. Graniczy
z gminami: Pyzdry, L¹dek, Rzgów, Grodziec i Giza³ki.
Pod wzglêdem krajobrazowym teren gminy Zagórów zalicza siê do obszarów o stosunkowo du¿ym stopniu naturalnoci, szczególnie w jej pó³nocnej czêci, co w bezporedni
sposób powi¹zane jest z lokaln¹ rzeb¹ terenu. W ukszta³towaniu rzeby terenu gminy wyró¿nia siê trzy zasadnicze
formacje geomorfologiczne: dolinê Warty, bêd¹c¹ elementem Pradoliny Warszawsko - Berliñskiej, Kotlinê Pyzdersk¹
oraz fragment Równiny Rychwalskiej, bêd¹cej czêci¹ sk³adow¹ Wysoczyzny Tureckiej.
W równinnym krajobrazie gminy widoczne s¹ trzy rodzaje
u¿ytkowania gruntów: grunty orne ok. 47% pow., u¿ytki
zielone ok. 25% pow. i lasy ok. 22% pow. gminy.
Grunty orne charakteryzuj¹ siê redni¹ jakoci¹ bonitacyjn¹ i s¹ to w wiêkszoci gleby bielicowe oraz brunatne,
lokalnie czarne ziemie.
Zwarty kompleks u¿ytków zielonych wystêpuje w pó³nocnej czêci gminy, w malowniczo ukszta³towanej dolinie Warty.
Du¿e kompleksy lene zajmuj¹ zachodni¹ i po³udniow¹
czêæ gminy. Najwiêksze powierzchnie zajmuj¹ lasy sosnowe,
g³ównie bór wie¿y i suchy w ró¿nych grupach wiekowych,
s¹ to pozosta³oci Puszczy Pyzderskiej. Podobnie jak wiêkszoæ kompleksów lenych usytuowane s¹ one na obszarach
równin terasowych, zajmuj¹c zw³aszcza powierzchnie zwydmione. Znacznie mniejsze powierzchnie porastaj¹ siedliska
boru mieszanego wie¿ego, zajmuj¹c obszar w zachodniej
czêci gminy w III klasie wiekowej. W obni¿eniach oraz na
terenach po³o¿onych w s¹siedztwie cieków dominuj¹ jary i
lasy o siedliskach wilgotnych i podmok³ych: bór wilgotny i
bór mieszany wilgotny. W drzewostanie obok sosny wystêpuje g³ównie brzoza i wierk.
Sieæ wodna gminy Zagórów nale¿y do zlewni rzeki Warty.
Przep³ywa ona przez pó³nocn¹ czêæ gminy, gdzie stanowi
granicê miêdzy gmin¹ Zagórów a gmin¹ L¹dek. Na obszarze
gminy Zagórów, rzeka Warta p³ynie Pradolin¹ WarszawskoBerliñsk¹. Na ca³ym tym odcinku rzeka jest nieuregulowana,
tworzy liczne rozlewiska i starorzecza. Ca³y obszar jest podmok³y i charakteryzuje siê wysokim stanem wód gruntowych.
G³ównym, lewobrze¿nym dop³ywem warty na tym terenie
jest Czarna Struga, która p³ynie we wschodniej czêci gminy
i jeszcze na jej terenie wpada do rzeki Warty.
Sieæ osadnicz¹ tworzy 30 jednostek administracyjnych, w
tym 29 so³ectw. rednia wielkoæ so³ectwa, mierzona liczb¹
mieszkañców (bez miasta) wynosi 220 osób. W tej grupie
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znajduje siê 16 so³ectw. W pozosta³ej grupie tylko Kopojno i
Tr¹bczyn licz¹ ponad 500 osób.
Osadnictwo na tych terenach pocz¹tkowo ogranicza³o siê
do szczytowych partii doliny Warty. Wspó³czesna dzia³alnoæ
ludzka ogranicza³a siê do zmiany charakteru krajobrazu kulturowego w obrêbie osad i nie mia³a wiêkszego wp³ywu na
ogólny charakter okolicy.
Obszar gminy Zagórów zosta³ rozpoznany archeologicznie. Na jej terenie znajduj¹ siê zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne. Najstarsze lady osadnictwa pochodz¹ z epoki kamienia  z mezolitu i neolitu, rozwój nastêpuje w epoce
br¹zu i wczesnej epoce ¿elaza, w czasach kultury przeworskiej
i kultury ³u¿yckiej. Intensywne osadnictwo ma miejsce te¿ we
wczesnym redniowieczu. Stanowiska archeologiczne grupuj¹ siê w kilku partiach omawianego obszaru  przede
wszystkim wzd³u¿ doliny Czarnej Strugi po obu jej brzegach,
tj. w okolicach Olchowa, Ma³ego Lasu i Skokumia, na pó³nocny wschód od Kopojna, a¿ do granicy gminy, na wschód od
Tr¹bczyna i w okolicach Stanis³awowa i Szetlewka. Ponadto
strefy wystêpowania stanowisk archeologicznych znajduj¹
siê na zachód i po³udnie od Zagórowa, przy zachodniej
granicy gminy (pomiêdzy Adamierzem, a Myszakówkiem), na
pó³noc od Koszelewskiej £¹ki, w pobli¿u Huty £ukomskiej i
£omowa oraz na zachód od Grabiny.
Na terenie gminy znajduje siê jedno stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, jest nim grodzisko
piercieniowate XI-XII w. (ob. AZP 57-37, st 1/1, nr rej. 755/
A z dn. 06 listopada 1969 r.) po³o¿one na prawym brzegu rzeki
Warty stanowi¹ce jednoczenie obiekt o w³asnej formie krajobrazowej. Z pozosta³ych (171 osad i 3 cmentarzyska) odkrytych i przebadanych stanowisk trzy mog¹ w przysz³oci zostaæ
wpisane do rejestru zabytków, po wykonaniu niezbêdnych
badañ weryfikacyjnych, s¹ to:
- osada mezolityczna KPL, K£ w miejscowoci Tarszewo
- osada KP w Szetlewku
- cmentarzysko KP i osada W w Kopojnie
Za³¹cznik graficzny z zaznaczeniem stref ochrony stanowisk archeologicznych
4. Uwarunkowania wewnêtrzne ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
4.1. Stan zachowania i obszary najwiêkszego zagro¿enia
zabytków z terenu gminy
4.1.1. Stan zachowania zabytków nieruchomych.
Stan zachowania zabytków nieruchomych znajduj¹cych
siê na terenie gminy jest bardzo ró¿ny. Najwiêkszym zagro¿eniem dla zabytków nieruchomych jest brak w spo³eczeñstwie wiadomoci ich istnienia i koniecznoci ich ochrony.
Na terenie gminy niewiele jest inwestycji, które mog³yby w
powa¿ny sposób zagra¿aæ zabytkom. Najczêstsze trwa³e
ubytki w naszym dziedzictwie kulturowym powodowane s¹
przez wspomniany wczeniej brak odpowiedniej wiadomoci u prywatnych w³acicieli i u¿ytkowników zabytkowych
obiektów.
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Zabudowa mieszkalna tworz¹ca objêty ochron¹ konserwatorsk¹ uk³ad urbanistyczny miasta czêsto jest w z³ym lub
bardzo z³ym stanie technicznym, a budynki poddawane remontom trac¹ swój pierwotny wygl¹d zw³aszcza jeli chodzi
o elewacje i stolarkê okienn¹ i drzwiow¹. Los drewnianych,
lub glinianych budynków gospodarczych jest ju¿ z góry
przes¹dzony, to samo dotyczy do niedawna jeszcze licznych
wiatraków.
W najlepszej formie znajduje siê w chwili obecnej
zespó³ kocio³a parafialnego p.w. . Piotra i Paw³a. W ostatnich latach sam koció³ zosta³ gruntownie odrestaurowany,
remontowi poddane zosta³y równie¿ brama i ogrodzenie.
Pozosta³e dwa zabytkowe kocio³y s¹ w nieco gorszym stanie,
zw³aszcza koció³ ewangelicki.
Nadziej¹ na uratowanie zespo³u dworsko-folwarcznego w
Kopojnie sta³a siê zmiana w³aciciela, a co za tym idzie zmiana
funkcji u¿ytkowej wszystkich budynków. Nowy nabywca zosta³ zobligowany aktem notarialnym do przeprowadzenia w
ci¹gu piêciu lat remontu na podstawie projektu zagospodarowania zaopiniowanego pozytywnie przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Zespó³ pa³acowo-folwarczny w £ukomiu znajduje siê w
ruinie pog³êbiaj¹cej siê z roku na rok, a przepiêkny, wpisany
do rejestru zabytków park staje siê równie¿ coraz bardziej
zagro¿ony. Od lat nie prowadzono w nim ¿adnych prac
porz¹dkowych i pielêgnacyjnych.
Wiêksz¹ uwag¹ i ochron¹ nale¿y obdarzyæ cmentarze. Te
nieczynne prawie znikaj¹ z powierzchni ziemi, a na czynnych
z braku odpowiedniej ewidencji nikt nie kontroluje co dzieje
siê ze starymi nagrobkami, stanowi¹cymi czasami prawdziwe
pere³ki ma³ej architektury.
4.1.2. Stan zachowania zabytków ruchomych.
Najcenniejsze i wpisane do rejestru zabytki ruchome to
przede wszystkim wystrój i wyposa¿enie kocio³a parafialnego p.w. . Piotra i Paw³a w Zagórowie sk³adaj¹ce siê z 74
obiektów. Wyposa¿enie kocio³a jest sukcesywnie odnawiane i w chwili obecnej znajduje siê w dobrym lub bardzo
dobrym stanie. Brak danych odnonie wyposa¿enia kocio³ów, ewangelickiego w Zagórowie i rzymsko-katolickiego w
Tr¹bczynie.
Zabytkowa figura w. Jana Nepomucena znajduj¹ca siê
na Ma³ym Rynku w Zagórowie pomimo, ¿e niedawno by³a
odrestaurowana nie przedstawia stanu lepszego ni¿ dostateczny.
Priorytetow¹ spraw¹ jest zabezpieczenie przed po¿arem i
w³amaniem obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków (za³o¿enie odpowiednich instalacji alarmowych), realizacja we wspó³dzia³aniu z administratorami w/w obiektów
4.1.3. Stan zachowania zabytków archeologicznych oraz
ich istotne zagro¿enia
Nieliczne stanowiska archeologiczne równie¿ ulegaj¹ ci¹g³ej destrukcji wynikaj¹cej najczêciej z dzia³alnoci gospodarczej cz³owieka i spowodowanej niewiedz¹ o ich istnieniu
w spo³eczeñstwie, braku informacji, braku odpowiedniego
oznakowania i ochrony.
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Najwiêksze zagro¿enia dla stanowisk archeologicznych
wynikaj¹ce ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy stanowi¹:

Zagórowa i dalej równolegle do projektowanej obwodnicy
do promu na Warcie przy Rydlowej Górze i dalej do L¹du.

- Komunikacja - planowane drogowe obejcia miasta Zagórów od strony pó³nocno  wschodniej, od miejscowoci
Olenica w kierunku pó³nocno  zachodnim w ci¹gu drogi
powiatowej Rzgów  Zagórów - L¹d oraz obejcie miasta
Zagórowa od strony pó³nocnej na zachód od drogi powiatowej do L¹du do po³¹czenia po stronie zachodniej miasta
Zagórów z drog¹ powiatow¹ do Wr¹bczyna i dalej na
po³udnie do drogi powiatowej do £ukomia. Budowa odkrywki Piaski spowoduje przebudowê drogi powiatowej
z Grodca przez Szetlewek do Konina oraz drogi powiatowej z Tr¹bczyna przez Szetlew do Grabienic.

Uwaga! Projektowana przeprawa promowa w rejonie
grodziska wpisanego do rejestru zabytków.

- Kolej  zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w czêci pó³nocno 
wschodniej gminy znajduje siê fragment projektowanej
trasy szybkiej kolei wschód  zachód klasy TGV/JCE, dla
której zarezerwowano teren jej potencjalnego przebiegu.
- Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna  planowana budowa
nowych sieci wodoci¹gowych w £aziñsku I, £aziñsku II,
Adamierzu i W³odzimirowie oraz modernizacja istniej¹cych sieci wodoci¹gowych. Planowane jest doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do Wr¹bczyna i budowa nowej
oczyszczalni w Tr¹bczynie wraz z systemem kolektorów i
przepompowni.
- Gospodarka odpadami  lokalizacja nowego sk³adowiska
z segregacj¹ odpadów w miejscowoci Olenica
- Elektroenergetyka  uzupe³nianie istniej¹cych sieci elektroenergetycznych, w tym równie¿ kablowych i budowa
nowych stacji transformatorowych.
- £¹cznoæ bezprzewodowa  lokalizacja masztów ³¹cznoci
bezprzewodowej i przekazów RTV jest dopuszczalna
wy³¹cznie w odleg³oci 200m od terenów mieszkaniowych
i terenów wielofunkcyjnego rozwoju oraz w odleg³oci
500m od obiektów zabytkowych, np. kocio³ów.
- Energetyka gazowa i cieplna - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
na terenie gminy Zagórów zaprojektowano gazoci¹g wysokiego cinienia biegn¹cy od wschodniej do zachodniej
granicy gminy z odga³êzieniem w rejonie wsi Augustynów. Odga³êzienie jest zakoñczone stacj¹ redukcyjno pomiarow¹ w po³udniowej czêci miasta Zagórowa. Mo¿liwa budowa centralnej kot³owni dla obs³ugi miasta Zagórowa.
- Elektrownie wiatrowe  Dopuszcza siê lokalizacjê elektrowni wiatrowych w miejscach korzystnych dla tej inwestycji z uwzglêdnieniem ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych. Lokalizacje elektrowni wiatrowych
ustalane bêd¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, poza
strefami przelotu ptaków.
- Trasy rowerowe  zak³ada siê rozwój sieci dróg rowerowych skolerowany z programami komunikacyjnymi. Projektowana trasa rowerowa po szlaku by³ej kolejki w¹skotorowej, od granicy gminy w rejonie wsi £aziñsk do miasta

W przypadku realizacji w/w projektu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na bliskoæ jedynego tej rangi zabytku archeologicznego na terenie gminy i tak zlokalizowaæ usytuowanie
przeprawy aby nie powodowaæ zagro¿enia dla grodziska
Rydlowa Góra.
Wprowadzenie zapisu w dokumentach planistycznych zapewniaj¹cego prawid³ow¹ ochronê archeologicznego dziedzictwa kulturowego w stosunku do stref wystêpowania
stanowisk archeologicznych oraz obszarów chronionych tj.
historycznej zabudowy miasta, uk³adów ruralistycznych, za³o¿eñ pa³acowo-parkowych, zabytkowej zieleni (parków i cmentarzy), obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujêtych w
ewidencji zabytków:
Prace inwestycyjne, w tym ziemne zwi¹zane z budownictwem i zagospodarowaniem terenu, w obrêbie obszarów
chronionych i stref wystêpowania stanowisk archeologicznych, wymagaj¹ uzgodnienia z WUOZ, który okreli warunki
realizacji inwestycji.
4.2. Uwarunkowania wynikaj¹ce ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dokumentem maj¹cym wp³yw na kszta³towanie i ochronê
krajobrazu kulturowego jest Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Zachowane na terenie gminy obiekty i zespo³y objête ewidencja konserwatorsk¹ wymagaj¹ skutecznej ochrony. Zachowanie zabytków architektury, zw³aszcza ludowej, jest niezwykle
wa¿nym elementem w promowaniu walorów kulturowych gminy
i wiadczy o jej to¿samoci. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na
walory krajobrazowe. Przestrzenie otwarte i dalekie widoki,
drzewa przydro¿ne oraz zieleñ przydomowa stanowi¹ niebanalne t³o dla wspó³czesnego zagospodarowania terenu.
W Studium zaznaczono granice i zasady ochrony konserwatorskiej.
1. Uk³ad urbanistyczny Zagórowa
W obrêbie strefy ochrony konserwatorskiej obowi¹zuje:
a) historyczna linia zabudowy
b) historyczna parcelacja
c) tradycyjna gêstoæ zabudowy
d) podporz¹dkowanie nowych obiektów uk³adowi zabytkowemu w zakresie lokalizacji, skali i formy architektonicznej
e) prowadzenie badañ archeologicznych podczas robót
ziemnych w zakresie uzgodnionym decyzj¹ WWKZ 
Kierownika Delegatury w Koninie
2. Za³o¿enia sakralne i rezydencjonalne
Podlegaj¹ ochronie w granicach za³o¿eñ oraz ich najbli¿szym otoczeniu.
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Nale¿y uwzglêdniæ znaczenie widoku na zabytek.
W obrêbie stref ochrony konserwatorskiej obowi¹zuje:
a) historyczna parcelacja (zgodnie z zasad¹ niepodzielnoci zespo³ów)
b) zachowanie zabytkowej zabudowy
c) zachowanie zabytkowej zieleni
d) podporz¹dkowanie nowych obiektów uk³adowi zabytkowemu w zakresie lokalizacji, skali i formy architektonicznej
e) u¿ytkowanie nie koliduj¹ce z historyczn¹ funkcj¹ obiektu
3. Archeologia
Na obszarach wystêpowania stanowisk archeologicznych
oraz w strefie ich ochrony, podczas robót ziemnych wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  Delegatura w Koninie.
W strefie ochrony konserwatorskiej za³o¿enia urbanistycznego miasta Zagórów, wpisanej do rejestru zabytków,
podczas robót ziemnych wymagane jest prowadzenie prac
archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem
na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  Delegatura w Koninie.
Na terenie wpisanego do rejestru zabytków redniowiecznego grodziska Rydlowa Góra istnieje zakaz prowadzenia wszelkich robót budowlanych i przemys³owych.
4. Cmentarze
Ochrona obowi¹zuje w granicach cmentarza oraz jego
najbli¿szym otoczeniu. Dla cmentarzy czynnych szerokoæ
zewnêtrznej strefy ochronnej równa jest szerokoci strefy
ochrony sanitarnej. Dla nieczynnych cmentarzy ewangelickich postuluje siê przyjêcie zewnêtrznej strefy ochronnej o szerokoci ok. 10 m wokó³ ich granic.
W granicach cmentarzy obowi¹zuje zachowanie:
a) historycznej parcelacji
b) historycznego rozplanowania
c) zabytkowej sztuki sepulkralnej i ogrodzenia
d) zabytkowej zieleni
Postuluje siê wy³¹czenie spod zabudowy najbli¿szego
otoczenia cmentarzy.
5. Pojedyncze obiekty budowlane (u¿ytecznoci publicznej,
mieszkalne, gospodarcze, przemys³owe i kapliczki)
Ochrona obejmuje obiekt wraz z jego najbli¿szym otoczeniem. Postuluje siê zachowanie zabytkowej formy architektonicznej oraz podporz¹dkowanie niezbêdnych zmian
budynkowi istniej¹cemu w zakresie skali i formy.
6. Wszelkie zmiany planowane w obiektach i na obszarach
objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ oraz w ich najbli¿szym
otoczeniu (m.in. prace budowlane, pielêgnacja zieleni,
prace ziemne, zmiany sposobu u¿ytkowania, podzia³y
geodezyjne) wymagaj¹:
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a) pozwolenia Kierownika Delegatury Urzêdu Ochrony
Zabytków w Koninie, dzia³aj¹cego z upowa¿nienia
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu  w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków
b) opinii Kierownika Delegatury Urzêdu Ochrony Zabytków w Koninie  w odniesieniu do pozosta³ych obiektów i obszarów.
Do zadañ s³u¿¹cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wynikaj¹cych ze studium, zaliczona zosta³a z
zakresu dóbr kultury  rehabilitacja zdegradowanych obszarów i obiektów zabytkowych oraz objêtych ochron¹
konserwatorsk¹.
4.3. Uwarunkowania wynikaj¹ce z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy
Gmina Zagórów nie posiada aktualnych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
4.4. Uwarunkowania wynikaj¹ce z ochrony przyrody i równowagi ekologicznej
Gmina Zagórów jest doæ zró¿nicowana pod wzglêdem
struktury przyrodniczej, a co za tym idzie tak¿e bioró¿norodnoci. Najwy¿sz¹ wartoæ pod tym wzglêdem posiada teren
gminy le¿¹cy w obrêbie doliny zalewowej rzeki Warty, który
znalaz³ odzwierciedlenie we wszystkich wieloprzestrzennych
waloryzacjach przyrody i krajobrazu realizowanych w Polsce
w ostatnich 30 latach (ESOCh, ECONET-Polska, Corine Biotopes, Natura 2000)
Ca³a pó³nocna czêæ gminy znajduje siê w granicach
obszaru o znaczeniu miêdzynarodowym  19M Dolina rodkowej Warty  w sieci ECONET-Polska, który stanowi jeden
z najistotniejszych jej elementów w ni¿owej czêci kraju.
Wysokie ogólno  przyrodnicze walory tego terenu spowodowa³y uznanie Doliny rodkowej Warty za teren o znaczeniu miêdzynarodowym w systemie przyrodniczych obszarów chronionych w ramach europejskiego systemu Natura
2000, obowi¹zuj¹cego po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej.
Na terenie gminy Zagórów funkcjonuj¹ dwa obszary ochrony krajobrazu, s¹ to Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu
i Nadwarciañski Park Krajobrazowy.
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu (po³udniowa i
zachodnia czêæ gminy) stanowi formê ochrony przyrody,
która niesie ze sob¹ stosunkowo ma³e ograniczenia w dzia³alnoci gospodarczej, to jednak obowi¹zuj¹ tutaj okrelone
zakazy obejmuj¹ce tak¿e tereny chronione w gminie.
Na terenie obszaru obowi¹zuje zakaz m.in.:
- dokonywania zmian w stosunkach wodnych, niszcz¹cych
potencja³ ekologiczny siedlisk,
- niszczenia zadrzewieñ i zakrzewieñ
- prowadzenia nowych linii energetycznych powy¿ej 110 kV
Na terenie obszaru nakazuje siê m.in.:
- hamowanie procesów degradacji oraz ochrony podstawowych komponentów rodowiska, m.in. poprzez ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeñ,
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- propagowanie, popieranie i inicjowanie rolnictwa ekologicznego,
- promowanie wszelkich form turystyki
Nadwarciañski Park Krajobrazowy charakteryzuje siê atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi, stwarzaj¹cymi doskona³e warunki do rozwoju turystyki. Granica Parku biegnie wzd³u¿ szosy Konin  Pyzdry, przez
miejscowoci: Kopojno, Skokum, Olenica, Zagórów (ulice
Koniñska i Kiliñskiego) i Wr¹bczyn.
Czêæ zabytkowego uk³adu urbanistycznego Zagórowa 
od w/w ulic w kierunku pó³nocnym - le¿y w granicach
Nadwarciañskiego Parku.
Ogólnymi zasadami zagospodarowania i korzystania z
parku s¹:
- podporz¹dkowanie tego terenu wymogom ochrony rodowiska,
- ochrona awifauny wodno  b³otnej i rzadkich gatunków
rolin,
- ochrona naturalnoci krajobrazu pradolinnego,

- Wymys³ów  topola bia³a i topola czarna,
- Imielno  d¹b szypu³kowy
5.

Cele gminnego programu opieki nad zabytkami

1. w³¹czenie problemów ochrony zabytków do systemu zadañ strategicznych, wynikaj¹cych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. uwzglêdnianie uwarunkowañ ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,
³¹cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów
krajobrazu kulturowego;
5. podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoæ zabytków dla potrzeb spo³ecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj¹cych wzrostowi
rodków finansowych na opiekê nad zabytkami;

- ochrona licznych stanowisk archeologicznych oraz zachowanie wysokiej klasy zabytków.

6. okrelenie warunków wspó³pracy z w³acicielami zabytków, eliminuj¹cych sytuacje konfliktowe zwi¹zane z wykorzystaniem tych zabytków;

Szczegó³owo dzia³alnoæ ZPKWW okrelaj¹ nastêpuj¹ce
akty prawne:

7. podejmowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych tworzenie
miejsc pracy zwi¹zanych z opiek¹ nad zabytkami.

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),

6. Kierunki dzia³añ dla realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pó. zm.),

6.1. Sporz¹dzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001
r. Nr 62, poz. 628 z pó. zm.),

Podstawê do wszelkich dzia³añ w dziedzinie ochrony i
opieki nad zabytkami z terenu gminy stanowiæ bêdzie gminna
ewidencja zabytków, sporz¹dzona na podstawie uaktualnionych poprzez wywiad w terenie, danych uzyskanych z Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków i w miarê mo¿liwoci
sukcesywnie poszerzana o nowe obiekty.

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001
r. Nr 115, poz. 1229 z pó. zm.),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717),
- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z pó. zm.),
- Statut ZPKWW stanowi¹cy za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr
11/99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia
1999 r.,
- rozporz¹dzenia Wojewody lub Wojewodów o utworzeniu
poszczególnych parków krajobrazowych województwa
wielkopolskiego.
W kontekcie ochrony przyrody nale¿y równie¿ wspomnieæ o rozsianych na terenie gminy prawnie chronionych
pomnikach przyrody, s¹ to:
- Grabina  dwa dêby szypu³kowe,
- Zagórów  d¹b szypu³kowy, kasztanowiec zwyczajny i lipa
drobnolistna,
- £ukom  platan klonolistny, trzy jesiony wynios³e, buk
zwyczajny, klon polny, d¹b szypu³kowy i aleja grabowa
(ok. 200 drzew),

Wykonane zostan¹ karty cmentarzy katolickiego i ewangelickiego w Zagórowie i zewidencjonowane najbardziej wartociowe nagrobki.
Zainicjowane zostan¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do wpisania
obydwu wymienionych cmentarzy do rejestru zabytków.
Zabezpieczenie i zagospodarowanie pozosta³ych nieczynnych cmentarzy wykorzystuj¹c w tym celu inicjatywy spo³eczne i m³odzie¿ szkoln¹ w ramach edukacji kulturowo  historycznej, zwracaj¹c tym samym uwagê m³odego pokolenia na
wagê i potrzebê ochrony i opieki nad tego typu miejscami.
6.2. Sporz¹dzenie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych
Gmina ewidencja zabytków archeologicznych zostanie
sporz¹dzona na podstawie danych uzyskanych z Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w formie kart zespo³ów
stanowisk archeologicznych i indywidualnych kart dla grodziska Rydlowa Góra i stanowisk wytypowanych do wpisania
do rejestru zabytków. Zostan¹ w niej okrelone dok³adne
granice obszarów ochrony stanowisk archeologicznych z
opisem i liczb¹ stanowisk wystêpuj¹cych na danym terenie.
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Mapa z zaznaczonymi strefami ochrony dziedzictwa archeologicznego bêdzie sukcesywnie uaktualniana o nowo odkryte
relikty przesz³oci. Wprowadzone zostan¹ zapisy dotycz¹ce
uzgadniania z WUOZ prowadzenia wszelkich prac inwestycyjnych, zw³aszcza robót ziemnych na obszarach ochrony stanowisk archeologicznych i terenach wpisanych do rejestru zabytków. Podjête zostan¹ dzia³ania, w porozumieniu z WWKZ
- Delegatura w Koninie zmierzaj¹ce do zabezpieczenia wpisanego do rejestru zabytków grodziska piercieniowatego i
odpowiednie oznakowanie tego miejsca w celach informacyjnych i ochronnych.
6.3. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
gminy
W celu uzyskania pozytywnych efektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego niezbêdna jest edukacja spo³eczeñstwa gminy, która realizowana bêdzie poprzez:
- popularyzowanie i propagowanie w spo³eczeñstwie zasad, celowoci i wagi opieki nad zabytkami i dziedzictwem
kulturowym,
- w³¹czenie do dzia³ania w kierunku opieki i ochrony zabytków organizacji spo³ecznych, a zw³aszcza m³odzie¿y szkolnej  uprz¹tanie terenów nieczynnych cmentarzy, opieka
nad wybranym zabytkowym obiektem, tworzenie w szko³ach izb pamiêci,
- tworzenie wiadomoci istnienia i wartoci dziedzictwa kulturowego w spo³eczeñstwie poprzez wyeksponowanie najciekawszych i najwartociowszych obiektów zabytkowych,
- propagowanie wród m³odzie¿y problemu ochrony zabytków poprzez tematyczne konkursy, pogadanki i festyny,
równie¿ zwrócenie uwagi na ten problem nauczycielom
historii i geografii.
6.4. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
Gmina mo¿e wp³ywaæ na zahamowanie procesu degradacji zabytków poprzez:
- uwzglêdnianie uwarunkowañ ochrony zabytków w planowaniu i realizacji zadañ rozwoju gminy,
- w³¹czenie ustaleñ gminnego programu opieki nad zabytkami do za³o¿eñ strategii rozwoju gminy i uwzglêdnianie
go przy opracowywaniu ewentualnych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ujêcie zagadnieñ zwi¹zanych z opiek¹ nad zabytkami w
pracach Rady Miejskiej,
- wykorzystanie posiadanych zabytków w po³¹czeniu z
walorami przyrodniczymi dla celów edukacyjnych, promocji i zwiêkszania atrakcyjnoci turystycznej miasta i
gminy,

nad zabytkami i czuwanie nad w³aciwym ich wykorzystaniem.
6.5. Wykorzystanie zasobów zabytków nieruchomych, ruchomych i dziedzictwa archeologicznego gminy
Dla wyeksponowania najciekawszych i najwartociowszych obiektów dziedzictwa kulturowego gminy, a co za tym
idzie dla stworzenia w³aciwych i lepszych warunków dla ich
ochrony zostan¹ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania:
- podjêcie we wspó³pracy z ociennymi gminami, prób
stworzenia parku kulturowego usytuowanego na terenie
obecnego Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego i obejmuj¹cego swym zasiêgiem tereny Zagórowa, L¹du i Pyzdr
z ich najcenniejszymi zabytkami, walorami krajobrazu i
grodziskiem piercieniowatym nad rzek¹ Wart¹.
- utworzenie cie¿ki dydaktycznej o walorach przyrodniczo
- historycznych na bazie projektowanej trasy rowerowej
prowadz¹cej od po³udniowych granic gminy, wzd³u¿ linii
dawnej kolei w¹skotorowej do Zagórowa, nastêpnie do
grodziska nad rzek¹ Wart¹ i dalej do miejscowoci L¹d,
stwarzaj¹c w ten sposób mo¿liwoæ bli¿szego poznania i
promocji bardzo cennego, a zarazem jedynego wpisanego
do rejestru zabytków stanowiska archeologicznego z terenu gminy jakim jest grodzisko piercieniowate Rydlowa
Góra.
- budowa przeprawy promowej na rzece Warcie w okolicach grodziska (dla potrzeb w/w cie¿ki dydaktycznej)
stwarzaj¹cej dogodny dostêp do tego zabytku archeologicznego dla turystów.
6.6. Okrelenie sposobu realizacji poszczególnych celów
gminnego programu opieki nad zabytkami, zawartych w
punkcie 5
Z uwagi na fakt, i¿ ¿aden z obiektów wpisanych do rejestru
zabytków nie wchodzi w sk³ad mienia komunalnego, gmina
nie ma mo¿liwoci bezporedniego sprawowania opieki nad
tymi zabytkami, a co za tym idzie wp³ywu na sposób ich
u¿ytkowania. Natomiast dzia³ania porednie wynikaj¹ce z
ustawy i polityki gminy Zagórów, polegaæ bêd¹ na:
- wykonaniu gminnej ewidencji zabytków  patrz punkt 6.1
i 6.2
- edukacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
spo³eczeñstwa gminy pocz¹wszy od szkó³ podstawowych
 patrz punkt 6.3
- zahamowaniu degradacji zabytków i stopniowej poprawy
stanu ich zachowania  patrz punkt 6.4
7. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami
1. Instrumenty prawne:

- stworzenie warunków do wspó³pracy w dziedzinie opieki
nad zabytkami z ociennymi gminami,

-

programy okrelaj¹ce politykê pañstwa i województwa
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

- wspieranie i inicjowanie dzia³añ w³acicieli obiektów zabytkowych zmierzaj¹cych do poprawy stanu ich zachowania

-

dokumenty wydawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- wyszukiwanie funduszy i dotacji, wspieranie inicjatyw
sprzyjaj¹cych wzrostowi rodków finansowych na opiekê

-

uchwa³y Rady Miejskiej
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2. Instrumenty finansowe:
-

rodki w³asne zatwierdzane uchwa³ami Rady Miejskiej

-

dotacje

-

subwencje

-

dofinansowania

3. Instrumenty spo³eczne:
-

wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi

-

edukacja i tworzenie wiadomoci potrzeby istnienia i
ochrony dziedzictwa kulturowego w lokalnej spo³ecznoci

-

wspó³dzia³anie z organizacjami zajmuj¹cymi siê kultur¹, sztuk¹ i owiat¹

-

informacja i wspó³praca z w³acicielami zabytkowych
obiektów

4. Instrumenty kontroli i koordynacji:
-
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za³o¿enie i bie¿¹ca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków

Do monitorowania i realizacji zadañ i celów gminnego
programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2011, utworzony
zostanie trzy osobowy Zespó³ Koordynuj¹cy.
9. Niektóre zewnêtrzne ród³a finansowania gminnego
programu opieki nad zabytkami
Wsparciem dla w³acicieli zabytkowych obiektów i organizacji zajmuj¹cych siê sprawowaniem opieki i ochron¹
zbytków, mog¹ byæ nastêpuj¹ce, zewnêtrzne ród³a dofinansowania:
1. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, realizowane przez 6 priorytetów:
-

rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych

-

rozwój instytucji muzealnych

-

ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

-

ochrona zabytków archeologicznych

-

tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego

-

ochrona zabytkowych cmentarzy

utworzenie w ramach organizacyjnych Urzêdu Miejskiego w Zagórowie, Zespo³u Koordynuj¹cego pracami realizuj¹cymi poszczególne zadania wynikaj¹ce z
ustaleñ niniejszego programu. W sk³ad zespo³u wejd¹
pracownicy Urzêdu Miejskiego w Zagórowie:

2. Dotacje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków na podstawie wniosków z³o¿onych przez w³acicieli, posiadaczy lub u¿ytkowników zabytków

1. Sekretarz Gminy Zagórów  mgr Alina Kmieæ

3. Dotacje celowe Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorz¹du terytorialnego na realizacjê
zadañ z zakresu kultury i sztuki w tym na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych

2. Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i ochrony rodowiska  Tomasz Jab³oñski
3. Specjalista ds. gospodarki gruntami i rolnictwa 
Dariusz Kuczmaszewski
-

monitoring stanu rodowiska kulturowo  przyrodniczego

-

okresowe sprawozdania z realizacji niniejszego programu

-

strategia rozwoju gminy Zagórów

-

studium i plany zagospodarowania przestrzennego
gminy Zagórów

8. Monitoring dzia³ania gminnego programu opieki nad
zabytkami
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Burmistrz Gminy
i Miasta Zagórów zobowi¹zany jest do sporz¹dzania co 2 lata,
przedstawianego wczeniej Radzie Miejskiej, sprawozdania z
realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami. Po 4
latach program zostaje zaktualizowany i ponownie przyjêty
przez Radê Miejsk¹.

4. Fundusze krajowe i zagraniczne Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
5. rodki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej (konserwacja i zagospodarowanie
zabytkowych parków).
6. Dotacje z Funduszu Kocielnego  tylko w odniesieniu do
prac przy zabytkowych obiektach sakralnych, dotacje nie
dotycz¹ wyposa¿enia, obiektów towarzysz¹cych i otoczenia wi¹tyñ. Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania
rodków z Funduszu Kocielnego s¹:
-

osoby prawne Kocio³a Katolickiego

-

osoby prawne innych Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o stosunku Pañstwa do kocio³ów oraz zwi¹zków wyznaniowych

-

osoby prawne Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych,
wpisanych do rejestru kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
(Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z pón. zm.)

7. Sk³adki i zbiórki publiczne
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