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1. Wst?p 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, 

Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.) naklada na gminy obowi^ek sporz^dzenia programu opieki 

nad zabytkami. Mowi o tym artykul 87 ustawy. Glownym beneficjentem realizacji programu 

jest spolecznosc lokalna, ktora bezposrednio powinna odczuc efekty jego wdrazania. Dotyczy 

to nie tylko wlascicieli i uzytkownikow obszarow i obiektdw zabytkowych, ale rowniez 

wszystkich mieszkahc6w. 

Przyjity przez Rad? Gminy w formie uchwaly, gminny program opieki nad zabytkami jest 

elementem polityki samorzqdowej. B^dzie sluzyc podejmowaniu planowych dziaiah 

dotycz^cych inicjowania, wspierania, koordynowania badan i prac z dziedziny ochrony 

zabytkow i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 

kulturowego. 

Program opieki nad zabytkami ma pomoc w aktywnym zarz^dzaniu zasobem stanowi^cym 

dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie dzialania ŝ  skierowane na poprawy 

stanu zabytk6w, ich rewaloryzacja oraz zwi^kszenie dost^pnosci do nich mieszkahcow 

i turystow. Gminny program opieki nad zabytkami, m.in. poprzez dzialania edukacyjne, ma 

tez budzic w lokalnej spolecznosci swiadomosc wspolnoty kulturowej, roll i znaczenia 

lokalnych wartosci i wspolnych korzeni. Wspolna dbalosc o zachowanie wartosci 

kulturowych wzmacnia poczucie tozsamosci, wspiera identyfikacje jednostki z tzw. mal^ 

ojczyzn^. 

Gminny program opieki nad zabytkami jest opracowywany na 4 lata. Z realizacji programu 

Wojt CO dwa lata sporz^dza sprawozdanie, ktore przedstawia Radzie Gminy. Kolejne 

sporz^dzane programy opieki powinny uwzgl^dniac pojawiajqce si? nowe uwarunkowania 

prawne i administracyjne, zmieniaj^ce si? warunki spoleczne, gospodarcze i kulturowe, nowe 

kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone okresowo oceny efektow 

wdrazania obowi^zuj^cego programu. 



2. Podstawa prawna 

Zabytki dobrem kultury, dziedzictwem narodowym materialnym i niematerialnym, ich 

ochrona bezposrednia i posrednia uj^ta zostala w wielu podstawowych aktach prawnych. 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 

z pozn. zm.) 

Jest podstawowym aktem prawnym Panstwa Polskiego, ochrona zabytkow zapisana zostala 

w nastipuj 4cych artykula c h: 

art. 5: „Rzeczpospolita Polska (...) strzeze dziedzictwa narodowego (...). Istotnym 

elementem tego dziedzictwa ŝ  zabytki, ktore w swych niematerialnych wartosciach ŝ  

dobrem wspolnym. 

art. 6: Konstytucji stanowi, ze „...Rzeczpospolita Polska, stwarza warunki upowszechniania 

i rownego dost^pu do dobr kultury (.. .)". 

art. 82: „obowi4zkiem Obywatela (...) jest troska o dobro wspolne". 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1446 z pozn. zm.) 

Jest to gl6wna ustawa b^d^ca podstaw^ dla realizacji zapisanej w konstytucji 

Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony dziedzictwa, jego zachowania, prawa obywateli do korzystania i dost^pu do 

zabytkow oraz monitorowania zabytkow w aspekcie rozwoju kraju i towarzysz^cych temu 

zmianom 

ART. 3 

Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaj^: 

- ust. 1 zabytek nieruchomosc lub rzecz ruchomy, ich czesci lub zespoly, b^d^ce dzielem 

czlowieka lub zwi^zane z jego dzialalnosci^ i stanowi^ce swiadectwo minionej epoki b^dz 

zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadan^ wartosc 

historyczny, artystyczny lub naukowy; 

- ust. 2 zabytek nieruchomy nieruchomosc, jej cz^sc lub zespol nieruchomosci, o ktorych 

mowa w pkt. 1; 



- ust. 3 zabytek ruchomy rzecz ruchomy, jej cz^sc lub zespol rzeczy ruchomych, o ktorych 

mowa w pkt. 1; 

- ust. 4 zabytek archeologiczny zabytek nieruchomy, b^dycy powierzchniowy, podziemny 

lub podwodny pozostalosciy egzystencji i dzialalnosci czlowieka, zlozony z nawarstwieh 

kulturowych i znajdujycych si^ w nich wytworow bydz ich sladow albo zabytek ruchomy, 

b^dycy tym wytworem; 

- ust. 5 instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami instytucj? kultury 

w rozumieniu przepisow o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, ktorej 

celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

- ust. 6 prace konserwatorskie dzialania majyce na celu zabezpieczenie i utrwalenie 

substancji zabytku, zahamowanie procesow jego destrukcji oraz dokumentowanie tych 

dziaiah; 

- ust. 7 prace restauratorskie dzialania majyce na celu wyeksponowanie wartosci 

artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jezeli istnieje taka potrzeba, uzupelnienie lub 

odtworzenie jego czesci, oraz dokumentowanie tych dziaiah; 

- ust. 8 roboty budowlane roboty budowlane w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 

- ust. 9 badania konserwatorskie dzialania majyce na celu rozpoznanie historii i funkcji 

zabytku, ustalenie uzytych do jego wykonania materialow i zastosowanych technologii, 

okreslenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu 

prac konserwatorskich, a jezeli istnieje taka potrzeba, rowniez programu prac 

restauratorskich; 

- ust. 10 badania architektoniczne dzialania ingerujyce w substancji zabytku, majyce na 

celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie 

zakresu jego kolejnych przeksztalceh; 

- ust. 11 badania archeologiczne dzialania majyce na celu odkrycie, rozpoznanie, 

udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

- ust. 12 historyczny uklad urbanistyczny lub ruralistyczny przestrzenne zalozenie 

miejskie lub wiejskie, zawierajyce zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy 

zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w ukladzie historycznych podziaiow wlasnosciowych 

i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci drog; 

- ust. 13 historyczny zespol budowlany powiyzany przestrzennie grupi budynkow 

wyodr^bniony ze wzgledu na form^ architektoniczny, styl, zastosowane materiaty, funkcji, 

czas powstania lub zwiyzek z wydarzeniami historycznymi; 



- ust. 14 krajobraz kulturowy przestrzen historycznie uksztaltowany w wyniku dzialalnosci 

czlowieka, zawierajycy wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze; 

- ust. 15 otoczenie teren wokol lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu 

do rejestru zabytkow w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego ochrony przed 

szkodliwym oddziatywaniem czynnikow zewn^trznych. 

ART. 4 

Okresla zakres dziaiah dla ochrony zabytkow, podejmowanych przez organy administracji 

publicznej: 

- ust. 1 zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajycych 

trwale zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

- ust. 2 zapobieganie zagrozeniom mogycym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow; 

- ust. 3 udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow; 

- ust. 4 przeciwdzialanie kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu wywozowi zabytkow za 

granice; 

- ust. 5 kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow; 

- ust. 6 uwzglednianie zadan ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy ksztaltowaniu srodowiska. 

ART. 5 

Wskazuje podstawowe obowiyzki wiasciciela lub posiadacza zabytku zwiyzane z opieky 

nad nim, w szczegolnosci, na zapewnieniu warunkow: 

- ust. 1 naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

- ust. 2 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy 

zabytku; 

- ust. 3 zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia wjak najlepszym stanie; 

- ust. 4 korzystania z zabytku w sposob zapewniajycy trwale zachowanie jego wartosci; 

- ust. 5 popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 

i kultury. 

ART. 6 

definiuje podstawowe pojecia z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz przedmiot, 

zakres, formy i sposob ich ochrony. W mysl tejze ustawy, ochronie i opiece podlegajy (bez 

wzgledu na stan zachowania): 

- ust. 1 



1) zabytki nieruchome b^d^ce w szczegolnosci: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) ukladami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespolami budowlanymi, 

c) dzielami architektury i budownictwa, 

d) dzielami budownictwa obronnego, 

e) obiektami techniki, a zwlaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakladami 

przemyslowymi, 

f) cmentarzami, 

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

h) miejscami upamietniajycymi wydarzenia historyczne bydz dzialalnosc wybitnych 

osobistosci lub instytucji; 

2) zabytki ruchome bf d^ce w szczegolnosci: 

a) dzielami sztuk plastycznych, rzemiosla artystycznego i sztuki uzytkowej, 

b) kolekcjami stanowiycymi zbiory przedmiotow zgromadzonych i uporzydkowanych wedlug 

koncepcji osob, ktore tworzyly te kolekcje, 

c) numizmatami oraz pamiytkami historycznymi, a zwlaszcza militariami, sztandarami, 

piecz^ciami, odznakami, medalami i orderami, 

d) wytworami techniki, a zwlaszcza urzydzeniami, srodkami transportu oraz maszynami 

i narz^dziami swiadczycymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych 

i nowych form gospodarki, dokumentujycymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

e) materialami bibliotecznymi, o ktorych mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 

oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 

f) instrumentami muzycznymi, 

g) wytworami sztuki ludowej i r^kodziela oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

h) przedmiotami upami^tniajycymi wydarzenia historyczne bydz dzialalnosc wybitnych 

osobistosci lub instytucji; 

3) zabytki archeologiczne b^d^ce w szczegolnosci: 

a) pozostalosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 

d) reliktami dzialalnosci gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Ponadto „ochronie mogy podlegac nazwy geograficzne, historyczne lub 

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



ART. 7 

podkresla obowiyzki oraz kompetencje samorzydu terytorialnego w zakresie ochrony 

zabytkow i opieki nad zabytkami odwolujyc si? do: art. 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71, 72 

ustawy. 

f 

ART. 18 i 19 

odnoszy si^ do uwzgl^dnianie ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami przy sporzydzaniu 

i aktualizacji planow zagospodarowania przestrzermego wojewodztwa. 

ART. 21 

informuje, iz ewidencja zabytkow jest podstawy do sporzydzania programow opieki nad 

zabytkami przez wojewodztwa, powiaty i gminy. 

ART. 22 

odnosi sie do Gminnej Ewidencji Zabytkow: 

ust. 4 stwierdza, iz „W6jt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminny ewidencje 

zabytkow w formie zbioru kart adresowych zabytkow nieruchomych z terenu gminy". 

ust. 5 okresla, co w takiej ewidencji winno zostac uj^te: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujyce sie w wojewodzkiej ewidencji zabytkow; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wojta (burmistrza, prezydenta 

miasta) w porozumieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow. 

ART. 87 

ustawy okresla obowiyzek samorzydu, dotyczycy sporzydzania i uchwalania gminnego 

programu opieki nad zabytkami: 

- program winien bye opracowany na okres 4 lat, 

- program sluzy celom okreslonym w ustawie, 

- program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewodzkiego konserwatora 

zabytkow, 

- program oglaszany jest w wojewodzkim dziermiku urzedowym, 

- z realizacji programu wladze gminy sporzydzajy co 2 lata sprawozdanie, ktore 

przedstawiane jest radzie gminy. 



ART. 89 

wskazuje organy ochrony zabytkow: 

1) minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu 

ktorego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator ' 

Zabytkow; 

2) wojewoda, w imieniu ktorego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje 

wojewodzki konserwator zabytkow. 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 

z p6zn. zm.). 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 w/w ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy 

do zadan wtasnych gminy. W szczegolnosci zadania wlasne obejmujy sprawy kultury w tym 

bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami. 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pozn. zm.) 

Ustawa precyzuje, co powinno bye uwzgl^dniane podczas sporzydzania studium i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, 

a takze ustaleniach lokalizacji inwestycji celu publicznego. W istotnym z punktu widzenia 

opieki nad zabytkami obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzglednia 

sie: 

„ wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej 
(art. 1) Wstudium uwzgl^dniac nalezy uwarunkowania wynikajqce ze (...) „stanu srodowiska, 
w tym stanu rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej, wielkosci ijakosci zasobow wodnych 
oraz wymogow ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, stanu dziedzictwa 
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej" (art. 10). 

Studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego powinny okreslac: 
(...) obszary oraz zasady ochrony srodowiska ijego zasobow, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz 
dobr kultury wspolczesnej ". 
Istotne jest nalozenie na wojtow obowiyzku zarowno zawiadamiania m.in. wojewodzkiego 
konserwatora zabytkow o przystypieniu do sporzydzenia studiow, planow zagospodarowania 
przestrzennego i wystepowania o opinie i wnioski oraz uzgodnienia. 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. 
zm) 



Ustawa traktuje zabytki w sposob szczegolny i podkresla fakt, ze obiekt budowlany nalezy 

projektowac i budowac zapewniajyc: (...) ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow 

oraz obiektow objqtych ochronq konserwatorskq ". 

Wymienione sy rodzaje czynnosci w procesie budowlanym, rowniez w kontekscie obiektow 

wpisanych do rejestru zabytkow, znajdujycych si^ na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytkow, obiektow i obszarow objqtych ochrony konserwatorsky na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a takze uj^tych w gminnej ewidencji zabytkow. 

W przypadku obiektow wpisanych do rejestru zabytkow wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na remont tych obiektow lub ich rozbiork^ ( w tym wypadku dopiero po 

skresleniu obiektu z rejestru zabytkow przez Generalnego Konserwatora Zabytkow). Ustawa 

nakazuje wprost wymog uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 

przed wydaniem pozwolenia na budow^. 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 

r. poz. 518 z pozn. zm.) 

Ustawa precyzuje jakie dzialania wymagajy pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora 

Zabytkow. Sy to m.in. sprzedaz, zamiana, darowizna lub oddanie w uzytkowanie wieczyste 

nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow, stanowiycych wlasnosc Skarbu Panstwa lub 

jednostki samorzydu terytorialnego oraz wnoszenie tych nieruchomosci jako wkladow 

niepieni^znych do spolek, podzial nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow. Ponadto 

dopuszczono mozliwosc nalozenia na nabywc^ nieruchomosci gruntowej, oddawanej w 

uzytkowanie wieczyste, obowiyzku odbudowy lub remontu polozonych na niej zabytkowych 

obiektow budowlanych. Taki sam obowiyzek mozna nalozyc w decyzji o ustanowieniu 

trwalego zarzydu. 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

z pozn. zm.) 

Ustawa definiuje „tereny zieleni", ktore okresla jako „tereny wraz z infi-astruktury techniczny 

i budynkami fiinkcjonalnie z nimi zwiyzanymi, pokryte roslinnosciy, znajdujyce si? w 

granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pelniyce funkcje estetyczne, rekreacyjne, 

zdrowotne lub oslonowe, a w szczegolnosci parki, zielehce, promenady, bulwary, ogrody 

botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a takze zieleh 

towarzyszycy ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, skladowiskom". 



Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewow z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru 

zabytkow wydaje Wojewodzki Konserwator Zabytkow. 

8. Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z pozn. zm.) 

W ustawie zapisano, ze prowadzenie dzialalnosci kulturalnej jest zadaniem wlasnym 

jednostek samorzydu terytorialnego o charakterze obowiyzkowym. Jednoczesnie wskazuje, ze 

panstwie wspiera t^ dzialalnosc, a minister wlasciwy do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego moze wspomoc fmansowo realizacji pianowanych na dany rok zadan. 

Sprawowanie opieki nad zabytkami jest jednym z podstawowych zadan instytucji kultury, 

szczegolnie tych wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, ktorych celem statutowym 

jest sprawowanie opieki nad zabytkami. Dlatego tez, szeroko poj^ta opieka nad zabytkami 

niekoniecznie musi oznaczac bezposrednie czynnosci przy zabytku, ale rowniez gromadzenie 

wiedzy o zabytkach, jej udostipnianie poprzez organizacje wystaw oraz edukacji 

spoleczenstwa dotyczycy ochrony zabytkow, uswiadamianie istnienia odziedziczonych po 

dawnych mieszkancach dobr kultury, uwrazliwianie na wyjytkowy charakter tego 

dziedzictwa. 

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami 

w Polsce 

3,1. Obowiazek sporz^dzenia gminnycli programow opieki nad zabytkami. 

Obowiyzek sporzydzenia gminnych Programow opieki nad zabytkami okresla zapis 

art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. 

W mysl art. 87 w/w ustawy: 

1. Zarzyd wojewodztwa, powiatu lub wojt (burmistrz, prezydent miasta) sporzydza na 

okres 4 lat odpowiednio wojewodzki, powiatowy lub gminny program opieki nad 

zabytkami. 

2. Programy, o ktorym mowa w ust. 1 majy na celu w szczegolnosci: 

1) wlyczenie problemow ochrony zabytkow do systemu zadan strategicznych, 

wynikajycych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 



2) uwzglidnienie uwarunkowan ochrony zabytkow, w tym krajobrazu 

kuhurowego i dziedzictwa archeologicznego, lycznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i rownowagi ekologicznej; 

3) zahamowanie procesow degradacji zabytkow i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczegolnych zabytkow oraz walorow krajobrazu 

kulturowego; 

5) podejmowanie dziaiah zwi^kszajycych atrakcyjnosc zabytkow dla potrzeb 

spolecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjajycych wzrostowi srodkow finansowych na opiek^ nad zabytkami; 

6) okreslenie warunkow wspolpracy z wlascicielami zabytkow, eliminujycych 

sytuacje konfliktowe zwiyzane z wykorzystaniem zabytkow; 

7) podejmowanie przedsi^wzi^c umozliwiajycych tworzenie miejsc pracy 

zwiyzanych z opieky nad zabytkami. 

3. Wojewodzki, powiatowy i gminny program opieki nad zbytkami przyjmuje 

odpowiednio sejmik wojewodztwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii 

wojewodzkiego konserwatora zabytkow. 

4. Programy, o ktorych mowa w ust. 3 oglaszane sy w wojewodzkim dziermiku 

urzedowym. 

5. Z realizacji programow zarzyd wojewodztwa, powiatu i wojt (burmistrz, prezydent 

miasta) sporzydza, co 2 lata sprawozdanie, ktore przedstawia si^ odpowiednio 

sejmikowi wojewodztwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

3.2. Definicje 

Z uwagi na koniecznosc precyzyjnego odnoszenia si^ w Gminnym Programie Opieki 

nad Zabytkami do zapisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.), przyj^to za ustawy nast^pujyce 

definicje: 

1) zabytek - nieruchomosc lub rzecz ruchomy, ich czesci lub zespoly, b^dyce dzielem 

czlowieka lub zwiyzane z jego dzialalnosciy i stanowiyce swiadectwo minionej epoki 

bydz zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na 

posiadany wartosc historyczny, artystyczny lub naukowy; 



2) zabytek nieruchomy - nieruchomosc, jej cz^sc lub zespol nieruchomosci, o ktorych 

mowa w pkt. 1; 

3) zabytek ruchomy - rzecz ruchomy, jej cz^sc lub zespol rzeczy ruchomych, o ktorych 

mowa w pkt. 1; 

4) zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, b^dycy powierzchniowy, podziemny 

lub podwodny pozostalosciy egzystencji i dzialalnosci czlowieka, zlozony 

z nawarstwieh kulturowych i znajdujycych si? w nich wytworow bydz ich sladow albo 

zabytek ruchomy, b^dycy tym wytworem; 

5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami - instytucji kultury 

w rozumieniu przepisow o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, 

ktorej celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

6) prace konserwatorskie - dzialania majyce na celu zabezpieczenie i utrwalenie 

substancji zabytku, zahamowanie procesow jego destrukcji oraz dokumentowanie tych 

dziaiah; 

7) prace restauratorskie - dzialania majyce na celu wyeksponowanie wartosci 

artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jezeli istnieje taka potrzeba, 

uzupelnienie lub odtworzenie jego czesci, oraz dokumentowanie tych dziaiah; 

8) roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 

9) badania konserwatorskie - dzialania majyce na celu rozpoznanie historii i funkcji 

zabytku, ustalenie uzytych do jego wykonania materialow i zastosowanych 

technologii, okreslenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, 

projektu i programu prac konserwatorskich, a jezeli istnieje taka potrzeba, 

rowniez programu prac restauratorskich; 

10) badania architektoniczne - dzialania ingerujyce w substancji zabytku, majyce na 

celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz 

ustalenie zakresu jego kolejnych przeksztalceh; 

11) badania archeologiczne - dzialania majyce na celu odkrycie, rozpoznanie, 

udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

12) historyczny uklad urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne zalozenie 

miejskie lub wiejskie, zawierajyce zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy 

zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w ukladzie historycznych podziaiow 

wlasnosciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci drog; 



13) historyczny zespol budowlany - powiyzany przestrzennie grup? budynkow 

wyodr^bniony ze wzgledu na form^ architektoniczny, styl, zastosowane materialy, 

funkcji, czas powstania lub zwiyzek z wydarzeniami historycznymi; 

14) krajobraz kulturowy - przestrzen historycznie uksztattowany w wyniku dzialalnosci 

czlowieka, zawierajycy wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze; 

15) otoczenie - teren wokol lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu 

do rejestru zabytkow, w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego 

ochrony przed szkodliwym oddzialywaniem czynnikow zewn^trzuych. 

3.3. Sposoby opieki nad zabytkami w swietle przepisow ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami 

Wedlug zapisow art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.) ochrona zabytkow polega 

w szczegolnosci na podejmowaniu przez organy administracji publicznej, dziaiah majycych 

na celu: 

1) zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajycych 

trwale zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrozeniom mogycym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow; 

3) udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow; 

4) przeciwdzialanie kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu wywozowi zabytkow za 

granice; 

5) kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytk6w; 

6) uwzglednianie zadan ochrormych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy ksztaltowaniu srodowiska. 

Zgodnie z art. 5 ustawy opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wiasciciela lub 

posiadacza polega w szczeg61nosci na zapewnieniu warunkow: 

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy 

zabytku; 

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia wjak najlepszym stanie; 



4) 

5) 

korzystania z zabytku w sposob zapewniajycy trwale zachowanie jego wartosci; 

popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 

i kultury. 

W mysl art. 6 ustawy ochronie i opiece podlegajy, bez wzgledu na stan zachowania: f 

1) zabytki nieruchome b^dyce, w szczegolnosci: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) ukladami urbanistycznymi, rural istycznymi i zespolami budowlanymi, 

c) dzielami architektury i budownictwa, dzielami budownictwa obronnego, 

d) obiektami techniki, a zwlaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakladami przemyslowymi, 

e) cmentarzami, 

f) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

g) miejscami upami^tniajycymi wydarzenia historyczne bydz dzialalnosc 

wybitnych osobistosci lub instytucji; 

2) zabytki ruchome b^dyce, w szczegolnosci: 

a) dzielami sztuk plastycznych, rzemiosla artystycznego i sztuki uzytkowej, 

b) kolekcjami stanowiycymi zbiory przedmiotow zgromadzonych 

i uporzydkowanych wedlug koncepcji osob, ktore tworzyly te kolekcje, 

c) numizmatami oraz pamiytkami historycznymi, a zwlaszcza militariami, 

sztandarami, piecz^ciami, odznakami, medalami i orderami, 

d) wytworami techniki. a zwlaszcza urzydzeniami, srodkami transportu oraz 

maszynami i narz^dziami swiadczycymi o kulturze materialnej, 

charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 

dokumentujycymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

e) materialami bibliotecznymi, o ktorych mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 

668. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 

f) instrumentami muzycznymi, 

g) wytworami sztuki ludowej i r^kodziela oraz innymi obiektami 

etnograficznymi, 

h) przedmiotami upamietniajycymi wydarzenia historyczne bydz dzialalnosc 

wybitnych osobistosci lub instytucji; 



3) zabytki archeologiczne b^dyce, w szczegolnosci: 

a) pozostalosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 

d) reliktami dzialalnosci gospodarczej, religijnej i artystycznej. 
t-

Art. 6 ustawy mowi rowniez, iz ochronie mogy podlegac nazwy geograficzne, historyczne lub 

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

W ustawie znajdujy si? zapisy precyzujyce formy ochrony zabytkow. Art. 7 ustawy stanowi, 

iz formami ochrony zabytkow sy: 

1) wpis do rejestru zabytkow; 

2) uznanie za pomnik historii; 

3) utworzenie parku kulturowego; 

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji w zakresie 

lotniska uzytku publicznego. 

3.4. Opieka nad zabytkami jako zadanie wtasne gminy 

Obowiyzki jednostek samorzydowych okreslajy zarowno przepisy ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z 

pozn. zm.), jak rowniez ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzydzie gminnym (Dz. U. z 

1990 r., Nr 16 poz. 95 1568 z pozn. zm.). 

Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami okresla obowiyzki oraz kompetencje 

gminy w zakresie ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami. Obowiyzki sy okreslone m.in. 

w art.22, pkt.4 narzucajycym obowiyzek prowadzenia gminnej ewidencji zabytkow, art.87 

regulujycym sporzydzenie na okres czteroletni gminnych programow opieki nad zabytkami, 

oraz w art. 18 i 19 nakazujycych uwzglidnianie zapisow tych programow przy sporzydzaniu 

i aktualizacji strategii rozwoju, studiow uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planow zagospodarowania. 

Ponadto w nowelizacji ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia z dnia 18 

marca 2010 r., ktora weszla w zycie 5 czerwca 2010 r., do art. 19 dodano ust. la wskazujycy 



zabytki, ktorych ochrona musi bye bezwarunkowo uwzgl^dniona w decyzjach o ustaleniu 

inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na 

realizacji inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz 

decyzjach o zezwoleniu na realizacji inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego. Sy to 

zabytki wpisane do rejestru wraz z ich otoczeniem oraz zabytki nieruchome, znajdujyce sii w 

gminnej ewidencji zabytkow. 

Dodatkowo w artykulach 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71 i 72 ustawy o ochronie zabytkow i 

opiece nad zabytkami zawarte sy szczegdlowe okreslenia obowiyzkow samorzydu dla 

objitych ochrony zabytkow, ktore sy wlasnosciy gminy lub sy w jej posiadaniu. 

Dodatkowo art. 81 i 82 regulujy mozliwosc udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru przez organ 

stanowiycy gminy, na zasadach okreslonych w podjitej przez ten organ uchwale. 

Na podstawie art. 96 istnieje takze mozliwosc, iz wojewoda, na wniosek wojewodzkiego 

konserwatora zabytkow, moze powierzyc, w drodze porozumienia, prowadzenie niektorych 

spraw z zakresu swojej wlasciwosci, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom 

i powiatom, a takze zwiyzkom gmin i powiatow, polozonym na terenie wojewodztwa. 

W Ustawie o samorzydzie gminnym, w rozdziale 2, okreslone sy zadania odnoszyce sii 

wprost lub posrednio do ochrony zabytkow. Art. 6. 1. mowi, iz do zakresu dzialania gminy 

nalezy wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone ustawami na rzecz 

irmych podmiotow, co za tym idzie rowniez opieka nad zabytkami. Art. 7. 1. doprecyzowuje, 

ze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadah wlasnych gminy, co moze sii 

przekladac na dzialania zwiyzane z opieky nad zabytkami w kontekscie: ladu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego, kultury, w tym 

bibliotek gminnych i innych placowek upowszechniania kuhury, kultury fizycznej i turystyki, 

zieleni gminnej i zadrzewieh, cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych obiektow i 

urzydzeh uzytecznosci publicznej oraz obiektow administracyjnych, promocji gminy i 

wspolpracy z organizacjami pozarzydowymi. 



4. Uwarunkowania zewn^trzne ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

4.1. Strategiczne cele polityki panstwa w zakresie ochrony zabytkow i 

opieki nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanow, jest zbiezny ze strategicznymi 

celami panstwa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Cele te wymienione sy 

w dokumentach: Tezy do Krajowego programu ochrony zabytkow i opieki nad 

zabytkami. 

W Tezach do Krajowego programu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami znajduje si^ 

szereg zapisow majycych istotny wplyw na niniejszy dokument. Nalezy do nich zapisy 

okreslajyce cele Programu i zasady ochrony konserwatorskiej. 

We wstfpie do Tez okreslono giowne cele programu, ktorymi jest wzmocnienie ochrony 

i opieki nad ty istotny cz^sciy dziedzictwa kulturowego oraz poprawa stanu zabytkow w 

Polsce. Celem jest takze stworzenie wykladni porzydkujycej sfer^ ochrony poprzez wskazanie 

siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich: 

1) Zasady primum non nocere (po pierwsze nie szkodzic); 

2) Zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego 

wartosci (materialnych i niematerialnych), 

3) Zasady minimalnej niezb^dnej ingerencji (powstrzymywania si? od dziaiah 

niekoniecznych), 

4) Zasady, zgodnie, z ktory usuwac nalezy to (i tylko to), co na oryginal dziala niszczyco, 

5) Zasady czytelnosci i odroznialnosci ingerencji, 

6) Zasady odwracalnosci metod i materialow, 

7) Zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszy wiedzy i na najwyzszym 

poziomie. 



Wymienione zasady dotyczy zarowno konserwatorow - pracownikow urz^dow, 

profesjonalnych konserwatorow - restauratorow dziel sztuki, konserwatorow architektow, 

urbanistow, budowlanych, archeologow, badaczy, wlascicieli i uzytkownikow, w tym 

duchownych - codziennych konserwatorow zabytkowych swiytyh. 

W rozdziale 2 „Uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami", zagadnienia zostaly 

opisane w sposob okreslajycy po pierwsze eel, a nastepnie kierunki dzialania. Dotyczy to 

w szczegolnosci stanu zabytkow nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, stanu 

zabytkow techniki, pomnikow historii, obiektow z Listy Dziedzictwa Swiatowego UNESCO, 

(dla tych tematow wspolnym jest utworzenie krajowej ewidencji w systemie cyfrowym oraz 

monitoring stanu i sposobow wykorzystania), stanu sluzb konserwatorskich, stanu opieki nad 

zabytkami i wreszcie stanu uregulowah prawnych. 

Rozdzial 3 „Dzialania o charakterze systemowym" mowi o powiyzaniu ochrony zabytkow 

z polityky ekologiczny, dotyczycy ochrony przyrody, architektoniczny i przestrzenny, celny 

i polityky bezpieczehstwa panstwa oraz o wypracowaniu strategii ochrony dziedzictwa 

i wprowadzeniu jej do polityk sektorowych. 

W rozdziale 4 „System finansowania" omowione sy aspekty stworzenia sprawnego systemu 

finansowania ochrony i opieki konserwatorskiej. 

W kolejnym, rozdziale 5 „Dokumentowanie, monitorowanie i standaryzacja metod dzialania" 

omowione jest dokumentowanie poprzez tworzenie systemu i stale aktualizowanych, 

elektronicznych baz informacji o zasobach oraz stanie zabytkow w Polsce i ich dokumentacji; 

wypracowanie spojnego systemu dokumentowania badan, stanu zachowania oraz okreslania 

i certyfikacji wartosci zabytkowych, wspolnego dla wszystkich typow zabytkow; 

monitorowanie - poprzez gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie zachowania, 

postipach i wynikach prac konserwatorskich i restauratorskich, zagrozeniach, prawidlowosci 

zarzydzania i bezpieczehstwie uzytkowania obiektow zabytkowych oraz o innych formach 

ochrony dziedzictwa oraz ujednolicenie metod dziaiah profilaktycznych, konserwatorskich, 

restauratorskich i ochronnych. 

Rozdzial 6 „Ksztalcenie i edukacja", porusza fundamentalne zagadnienie stalej pracy nad 

wzrostem swiadomosci, dotyczycym wartosci dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w 

zyciu i prawidlowym funkcjonowaniu spoleczehstwa. 

W rozdziale 7 „Wspolpraca mi^dzynarodowa" opisane sy zagadnienia majyce na celu 

wzmocnienie obecnosci Polski w swiatowym i europejskim srodowisku dzialajycym na rzecz 

ochrony dziedzictwa kulturowego i promocja polskich osiygni^c w tej dziedzinie. 



Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013 z perspektyw^ do roku 2020. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanow, jest zbiezny z glownymi 

zadaniami Programu Operacyjnego nr 9 „Dziedzictwo kulturowe", do ktorych nalezy 

intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym kompleksowa 

poprawa stanu zabytkow oraz rozwoj kolekcji muzealnych, poprawa stanu zachowania 

zabytkow, zwi^kszenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym takze 

dziedzictwa archeologicznego), kompleksowa rewaloryzacja zabytkow i ich adaptacja na cele 

inne niz kulturalne, zwi^kszenie roll zabytkow i muzealiow w rozwoju turystyki i 

przedsiibiorczosci poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktow turystycznych, 

poprawa warunkow instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony 

zabytkow i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytkow, muzealiow i archiwaliow przed 

skutkami kl^sk zywiolowych, kradziezami i nielegalnym wywozem za granic^ oraz na 

wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego. Giowne zalozenia Strategii dokumentu, 

wytyczajyce kierunki przy tworzeniu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami to m.in. 

dzialania zmierzajyce do aktywnego zarzydzania zasobami materialnego dziedzictwa 

kulturowego poprzez poprawy stanu zabytkow, zwi^kszenie ich dost^pnosci dla turystow, 

inwestorow, mieszkahcow, min. poprzez adaptacje, zwi^kszenie atrakcyjnosci regionow 

poprzez wykorzystanie przez nie wartosci wynikajycych z lokalnego zasobu dziedzictwa 

kulturowego oraz edukacja i wdrazanie metod nowoczesnego administrowania zwiyzane z 

ochrony i zachowaniem zabytkow. 

Beneficjentami Programu mogy bye m.in. samorzydowe instytucje kultury i jednostki 

samorzydu terytorialnego. Zadania Programu b^dy realizowane poprzez: 

Priorytet 1. Rewaloryzacja zabytkow nieruchomych i ruchomych, realizowany bez 

udzialu srodkow europejskich, dotyczycy bezposrednio: 

• rewitalizacji historycznych obszarow miejskich; 

• ochrony i zachowania krajobrazu kulturowego wsi; 

• rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, modemizacji i adaptacji na cele 

inne niz kulturalne historycznych obiektow i zespolow zabytkowych wraz z ich 

otoczeniem, w tym zespolow fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych, parkow 

i ogrodow; 

• rewaloryzacji i konserwacji zabytkow budownictwa drewnianego; 



• rewaloryzacji zabytkowych cmentarzy oraz renowacji, ochronie i zachowaniu miejsc 

pami^ci i martyrologii w kraju i za granicy; 

• prowadzenia badan archeologicznych i zabezpieczenia zabytkow archeologicznych; 

• konserwacji zabytkow ruchomych (niewchodzycych w sklad zasobow muzealnych), 

w tym w szczegolnosci wystroju i historycznego wyposazenia kosciolow w kraju 

i zagranicy; 

• dokumentowania zabytkow (w tym badania naukowe i inwentaryzacja) w kraju i za 

granicy; 

• zabezpieczenia przed skutkami kl^sk zywiolowych, zniszczeniem, kradziezy 

i nielegalnym wywozem zagranic^ zabytkow ruchomych i nieruchomych; 

• ochrony zabytkow na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego. 

Priorytet 2. Rozwoj i konserwacja kolekcji muzealnych, realizowany bez udzialu srodkow 

europejskich, dotyczycy bezposrednio: 

• zakupu dziel sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych; 

• zakupu starodrukow i archiwaliow; 

• konserwacji i digitalizacji muzealiow, archiwaliow, starodrukow, ksi^gozbiorow oraz 

zbiorow filmowych w kraju i za granicy; 

• wspierania muzealnych pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji 

zabytkow ruchomych; 

• dofmansowania wykonania kopii starodrukow i inkunabulow. 

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi 

na poziomie wojewodztwa i powiatu 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanow w takcie swojego obowiyzywania 

zaklada zgodnosc z opisanymi ponizej dokumentami strategicznymi. 

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Mazowieckiego do roku 2030 (Uchwala nr 158/13 

Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 28 pazdziernika 2013 roku) 

Glownym celem w/w Strategii jest: „Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w Wojewodztwie 

Mazowieckim, wzrost znaczenia obszaru metropolitamego w Europie". Sformulowane na 

jego podstawie cele strategiczne odwoluji si^ do pieciu obszarow: gospodarki, przestrzeni 

i transportu, spoleczehstwa, srodowiska i energetyki oraz kultury i dziedzictwa. 



Cel ramowy w obszarze kultury i dziedzictwa mowi o „wykorzystaniu potencjalu kultury i 

dziedzictwa kulturowego oraz walorow srodowiska przyrodniczego dla rozwoju 

gospodarczego regionu i poprawy jakosci zycia". Jego realizacji majy sluzyc nast^pujyce 

kierunki dziaiah i dzialania: 

Kierunki dzialania Dzialania 
32. 

Wykorzystanie walorow 
srodowiska 

przyrodniczego oraz 
potencjalu dziedzictwa 

kulturowego 
do zwi^kszenia 
atrakcyjnosci 

turystycznej regionu 

32.1. Poprawa atrakcyjnosci turvstycznej regionu w 
oparciu o walory 
przyrodnicze (w szczegolnosci w obszarach pasm 
turystycznych) 
32.2. Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz 
tworzenia nowych 
produktow turystycznych 
32.3. Ochrona spuscizny kulturowej regionu 
(materialnej i niematerialnej) 
32.4. Rozwoj systemu obslugi turystow (zaplecza 
turv'stycznego i systemu 
informacji tur\'Stycznej) 

33. 
Upowszechnianie kultury 

i tworczosci 

33.1. Rozwoj zaplecza instytucjonalnego kultur> i 
digital izacja zasobow 
33.2. Promowanie roznorodnosci kulturowej i 
artystycznej regionu 
33.3. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej 

34. 
Kreowanie miast jako 
centrow aktywnosci 

kulturalnej 

34.1. Wykorzystywanie osrodkow miejskich do 
tworzenia i promowania 
kultur> 
34.2. Promowanie Warszawy jako europejskiego 
osrodka kulturv 

35. 
Wspieranie rozwoju 
sektora kreatywnego 

35.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w sektorze 
kreatywnym 

36. 
Wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego 
w dzialalnosci 
gospodarczej 

36.1. Wspieranie przedsi^biorczosci w obszarze 
kultury 

Strategia rozwija powyzsze wskazujyc, ze historyczne obiekty i zespoly zabytkowe wraz z 

otoczeniem oraz historyczne szlaki wodne powinny podlegac konserwacji, renowacji, a 

wybrane obiekty adaptacji na cele uzytecznosci publicznej. Ochrona nalezy objyc rowniez 

uklady przestrzenne i miasta - ogrody. 

Istotnym elementem ochrony dziedzictwa powinno bye tworzenie parkow kulturowych, jak 

tez inne formy ochrony krajobrazu kulturowego i wspierania skansenow. Tam, gdzie marki 

kulturowe oraz produkty turystyczne nie sy dostatecznie widoczne, nalezy je tworzyc i 

promowac w celu zwi^kszenia wiedzy o regionie oraz podniesienia jego atrakcyjnosci 

turystycznej. Co wazne, w ramach upowszechniania wiedzy o regionie oraz promowania 



kultury i tworczosci, wskazana jest cyfryzacja zasobow dziedzictwa kulturowego w celu ich 

standaryzacji i zwi^kszenia dost^pnosci. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowiecliiego (Uchwala nr 

65/2004 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.) 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego w zakresie opieki nad 

zabytkami skupia si? w nast^pujycych zagadnieniach: 

1) Ksztaltowanie tozsamosci kulturowej Mazowsza poprzez piel^gnowanie i rozw6j 

lokalnych, materialnych i niematerialnych dobr kultury; 

2) Potrzeba podnoszenia stanu swiadomosci spolecznej w zakresie dziedzictwa 

historycznego, wsp61noty dziejow, tradycji; 

3) Zobowiyzanie do ochrony i utrzymania zabytk6w, przy uwzgl^dnieniu potrzeb 

wspolczesnego spoleczehstwa (zgodnie z Konwencjy w sprawie ochrony zabytkow 

Architektonicznych w Europie - podpisany w Cordobie w 1995 r.) b^dzie realizowane 

dzi^ki: 

a) ochronie architektury drewnianej; 

b) ochronie zespolow architektoniczno - parkowych, jako obrazu historycznej 

struktury spolecznej; 

c) uswiadomieniu, ze wspolczesny zakres ochrony zabytkow odbywa si^ w skali 

ponadjednostkowej, zawierajycej budowle dziela, zalozenia i zespoly 

stanowiyce przedmioty ochrony; 

d) zroznicowanie potrzeb ochrony, z punktu widzenia przyrodniczego, kulturowo 

- zabytkowego, historycznego i turystyczno - wypoczynkowego. 

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(Warszawa, 12 luty 2015 rok) 

Dokument opisuje Wojewodztwo Mazowieckie jako przodujyce co do liczby instytucji 

kultury, gdzie istotnym potencjalem dalszego rozwoju gospodarczego regionu sy licznie 

wyst^pujyce dobra kulturowe. 



Celem glownym RPOWM na lata 2014 - 2020 jest „Inteligentny, zrownowazony rozwoj 

zwi^kszajycy spojnosc spoleczny i terytorialny przy wykorzystaniu potencjalu mazowieckiego 

rynku pracy". Jego realizacji sluzy cele tematyczne wraz z okreslonymi priorytetami 

inwestycyjnymi w ich zakresie. O ochronie dziedzictwa mowi priorytet inwestycyjny 6c 

„ Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwoj dziedzictwa naturalnego i kulturowego". 

W ramach celu szczegolowego Zwi^kszona dost^pnosc oraz rozwoj zasobow kulturowych 

regionu planowane b^dy do realizacji, w szczegolnosci, nast^pujyce typy projektow: 

• wzrost regionalnego potencjalu turystycznego poprzez ochrony obiektow 

zabytkowych; 

• poprawa dost^pnosci do zasobow kultury poprzez ich rozwoj i efektywne 

wykorzystanie. 

Prowadzone w ramach priorytetu dzialania b^dy skoncentrowane na realizacji projektow 

z zakresu ochrony obiektow zabytkowych waznych z punktu widzenia rozwoju regionu, a 

takze na rozwoju zasobow kultury. 

Wspierane b^dy zadania zwiyzane z adaptacjy i modemizacjy obiektow, ktora oznacza 

kompromis pomi^dzy dziedzictwem a innowacyjnym pomyslem na jego wykorzystanie. 

Interwencjy obj^te zostany przedsiewziecia majyce na celu ratowanie, przywracanie wartosci i 

ochrone charakterystycznych zabytkow lub ich zespolow wraz z otaczajycym je kontekstem 

krajobrazowym. Wspierane b^dy prace renowacyjne i modemizacyjne umozliwiajyce 

zachowanie dotychczasowych funkcji obiektow zabytkowych, a takze sluzyce nadaniu im 

nowych funkcji uzytkowych (z przeznaczeniem w szczegolnosci na cele kulturalne i 

edukacyjne), w tym rowniez w polyczeniu z dzialalnosciy komercyjny. Priorytetowo 

traktowane b^dy dzialania stanowiyce element szerszej oferty turystycznej w regionie, 

ukierunkowanej na rozwoj przestrzeni kreatywnych dziaiah i r6znorodnych aktywnosci 

spolecznych. 

Projekty majyce na celu rozwoj zasobow zwiyzane b^dy z poprawy funkcjonowania i 

efektywnego wykorzystania potencjalu instytucji kultury. Wsparciem zostany obj^te 

inwestycje dotyczyce infrastruktury sluzycej dzialalnosci kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa 

i zwiekszeniu dost^pnosci do jego zasobow. W ramach interwencji mozliwe b^dy prace 

modemizacyjne i renowacyjne zachowania instytucji kultury w przypadku gdy prace te 

stanowiy cz^sc dostosowania budynku do nowych funkcji kulturowych. 



Wspierane b^dy takze przedsiewziecia prowadzyce do efektywniejszego wykonywania zadan 

statutewych, polegajyce na zapewnieniu wysokiej jakosci trwalego wyposazenia oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia zbiorow bedycych w posiadaniu instytucji, w tym rowniez ich 

digitalizacje. Nalezy jednak zaznaczyc, ze dzialania z zakresu e- kultury bedy realizowane w 

przypadku gdy stanowic bedy jedynie element szerszego projektu. 

W ramach dzialania nie bedy finansowane projekty dotyczyce organizacji imprez o 

charakterze 

kulturalnym, tj. wystaw czy festiwali, ktore nie przynoszy efektow w dluzszej perspektywie 

czasowej. 

Wsparcie nie bedzie takze kierowane na budowe od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

Mozliwe bedy inwestycje infrastrukturalne majyce na celu niezbedne dostosowanie istniejyce 

go obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

Strategia Rozwoju Powiatu Mlawskiego na lata 2014-2020 (Uchwala Nr XLII/315/2014 

Rady Powiatu Mlawskiego z dnia 29 pazdziernika 2014 roku) 

Misja Powiatu Mlawskiego, mowi, ze Powiat Mlawski to obszar rozwiniety gospodarczo, 

dobrze wykorzystujycy swoje atrakcyjne polozenie i zabiegajycy o wysoki poziom kultury. 

Realizowana jest ona przy pomocy celow strategicznych. 

Cel strategiczny: 

Wykorzystanie potencjalu kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorow srodowiska 

przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakosci zycia. 

Cel szczegolowy: Tworzenie warunkow do wykorzystania walorow srodowiska 
przyrodniczego w celu zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej regionu. 

Kierunek dzialania: 

1. Lobbing w zakresie budowy zbiomika wodnego na rzece Wkrze na terenie gminy 

Strzegowo o funkcji retencyjnej, ekologicznej, rekreacyjnej i przeciwpowodziowej 

oraz budowy malych zbiomikow retencyjnych na rzece Wkrze w Radzanowie i na 

rzece Mlawce w Szrehsku. 

2. Lobbing w zakresie budowy zbiomika retencyjno - rekreacyjnego na rzece Mlawce w 

rejonie ul. Piekielko i ul. Zimnocha w Mlawie. 

3. Turystyczne zagospodarowanie rzeki Mlawki i Wkry. 



Cel szczegolowy: Tworzenie warunkow do wykorzystania walorow srodowiska 

przyrodniczego w polyczeniu z potencjalem dziedzictwa kulturowego w celu zwiekszenia 

atrakcyjnosci turystycznej regionu. 

Kierunek dzialania: 

1. Odtwarzanie i tworzenie nowych sciezek rowerowych, spacerowych szlakow 

turystycznych na bazie atrakcyjnych miejsc krajobrazowych i historycznych okolicy 

oraz regionu/regionow. 

2. Rekonstrukcja "Bitwy pod Mlawy". 

3. Wyeksponowanie polskich fortyfikacji z okresu I I wojny swiatowej pod nazwy 

„Pozycja Mlawska". 

5. Uwarunkowania wewn^trzne ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie gminy (analiza dokumentow programowych 

gminy) 

Gmirmy Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanow wykazuje zgodnosc z opisanymi 

dalej dokumentami strategicznymi i planistycznymi wykonywanymi na poziomie gminy. 

5.1.1. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego jest 

podstawowym dokumentem kreujycym polityky przestrzenny gminy. Obok 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania 

przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktow planowania 

ogolnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a wi^c nie zawiera przepisow 

powszechnie obowiyzujycych i nie moze bye podstawy do wydania decyzji 

administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewn^trzuego, 

obowiyzujycego w systemie organow gminy. Wiyze wojta, burmistrza, prezydenta 



miasta przy sporzydzaniu miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 

i sluzy koordynacji ustaleh tych planow. 

Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radzanow (Uchwala Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Radzanow z dnia 29 lutego 

2012) 

Przedstawione w studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radzanow ustalenia zakresie ochrony zabytkow sy zgodne 

z istniejycym stanem prawnym oraz z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora 

Zabytkow, w tym w zakresie zasad ochrony obiektow uj^tych w gminnej 

ewidencji zabytkow. 

5.1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanow (Uchwala 

Rady Gminy w Radzanowie Nr XXX/188/2005 z 21 grudnia 2005 roku) 

Plan miejscowy stanowi podstawy planowania przestrzennego w gminie. 

Ustanawia przepisy powszechnie obowiyzujyce na danym terenie, b^dyce 

podstawy wydawania decyzji administracyjnych. Jest aktem prawa miejscowego 

przyjmowanym w formie uchwaly rady gminy, okreslajycym 

przeznaczenia, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a takze 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dobr 

kultury i krajobrazu zawiera nast^pujyce ustala si^: 

1) Wszelkie dzialania inwestycyjne przy obiektach wpisanych do rejestru 

zabytkow wymagajy uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem 

Zabytkow. 

2) Wszelkie dzialania inwestycyjne przy obiektach o wartosciach 

kulturowych wymagajy opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. 

3) Wszelkie dzialania w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagajy zgody bydz opinii Wojewodzkiego 

Konserwatora Zabytkow. 

4) Wszystkie stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu 

symbolem graficznym podlegajy ochronie konserwatorskiej: 



a) w strefie oznaczonych stanowisk archeologicznych wszelkie 

zmiany uzytkowania terenow rolnych, planowane inwestycje 

kubaturowe, drogowe oraz liniowe zwiyzane z infi-astruktury 

techniczny podlegajy uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem 

Zabytkow, 

b) wszelkie prace ziemne w obr^bie stanowisk muszy bye prowadzone 

pod nadzorem archeologicznym na podstawie pozwolenia 

wydanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, 

c) osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzajyca 

prowadzic w obr^bie stanowiska prace ziemne obowiyzana jest 

pokryc koszty nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych 

oraz ich dokumentacji. 

5) Zachowanie historycznego ukladu przestrzennego oraz charakteru 

zabudowy w miejscowosciach: Radzanow i Ratowo. 

6) Ochrony figurek, krzyzy przydroznych i cmentarzy. 

7) Nowa zabudowa wiejska winna nawiyzywac swym rozplanowaniem, skaly, 

materialem i detalem do istniejycej w rejonie starej, tradycyjnej zabudowy, 

ktory mozna adaptowac na cele kultury, rekreacyjne, letniskowe czy 

uslugowe. 

5.1.3. Strategia Gminy Radzanow na lata 2016-2020 z uwzglednieniem lat 2021-2030 

Strategia Gminy Radzanow na lata 2016-2020 z uwzglednieniem lat 2021-2030 przyjeta 

zostala uchwaly Nr XII/71/2016 Rady Gminy Radzanow z dnia 11 stycznia 2016 rok. 

Jednym z priorytetowych kierunkow strategicznych jest: ZACHOWANIE, OCHRONA 

I ODBUDOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ ROZWOJ TYRYSTYKI. 

n . l . C E L S T R A T E G I C Z N Y : 

Odbudowa i ochrona dziedzictwa kulturowego obszarow wiejskich. 

I I . l . l . C E L OPERACYJNY: 

Odbudowa i modemizacja obiektow o podstawowym znaczeniu dla kultury regionalnej. 

n.1.1.1. ZADANIE S T A R A T E G I C Z N E : 



Renowacja i efektywne wykorzystanie obiektow zaliczanych do dziedzictwa kulturowego 

oraz innych obiektow o charakterze zabytkowym. 

Opis: Zalozeniem tego zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy w jak 

najlepszym stanie i z zamiarem jego wielokierunkowego uzytkowania. 

Instytucja koordynujyca: Gmina Radzanow, Parafie ^ 

Partnerzy: obywatele, osoby prawne, Wojewodzki Konserwator Zabytkow 

Okres realizacji:2016-2030 

Zrodla finansowania: srodki wlasne, srodki zewn^trzne 

11.1.1.2. ZADANIE S T R A T E G I C Z N E : 

Restaurowanie i przebudowa zabytkowych budynkow oraz ich adaptacja do celow 

kulturalnych i rekreacyjnych. 

Opis: Dziedzictwo kulturowe, w szczegolnosci zas obiekty zabytkowej architektury 

przeznaczone w przesziosci do okreslonego uzytkowania, mogq, winny bye adaptowane do 

spelnienia nowych funkcji. Mogq one bye wykorzystywane jako pomieszczenia prezentacji 

tworczosci artystycznej, dla aktywnosci atrakcyjnej, w tym nawiqzujqcej do tradycji 

historycznej. Tego rodzaju adaptacje przyblizq te obiekty ludziom wspolczesnym, ozywiq je 

i fragmenty terenu, w ktorych si^ znajdujq, mogq stac si§ zrddlem dochodow, ktore h^dzie 

mozna przeznaczyc na ich nalezyte utrzymanie. 

Instytucja koordynujyca: Gmina Radzanow 

Partnerzy: osoby prawne i fizyczne, Wojewodzki Konserwator Zabytkow 

Okres realizacji 2016-2030 

Zrodla finansowania: srodki wlasne, srodki osob prawnych i fizycznych, srodki zewn^trzue 

11.1.1.3. ZADANIE S T R A T E G I C Z N E : 

Remont i naprawa zabytkowych budowli. 

Opis: Zachowanie dziedzictwa kulturowego w dobrym stanie, wymaga zrdznicowanych ze 

wzglqdu na bogactwo form dzialan konserwatorskich w tym remontowych i 

rekonstrukcyjnych. 



Instytucja koordynujyca: Gmina Radzanow, Parafie 

Partnerzy: osoby prawne i fizyczne, Wojewodzki Konserwator Zabytkow 

Okres realizacji: 2016-2030 

Zrodla finansowania: srodki wlasne, osob prawnych, os6b fizycznych. srodki zewn^trzne 

11.1.1.4. ZADANIE S T R A T E G I C Z N E : 

Adaptacja terenow publicznego uzytku, sluzycym dzialaniom kulturalnym. 

Opis: Zalozeniem tego zadanie jest pozyskiwanie terenow publicznych i ich adaptacja celem 

powi^kszenia przestrzeni sluzqcej dzialalnosci kulturalnej. 

Instytucja koordynujyca: Gmina Radzandw 

Partnerzy: osoby prawne, organizacje pozarzydowe 

Okres realizacji: 2016-2030 

Zrodla finansowania: srodki wlasne, srodki zewn^trzue 

11.1.1.5. ZADANIE S T R A T E G I C Z N E : 

Remont i modemizacja budynk6w uzytku publicznego z przeznaczeniem na dzialalnosc 

kulturalny. 

Opis: Obiekty, w tym budynki uzytku publicznego, przeznaczone w przesziosci do okreslonego 

uzytkowania , mogq , winny bye adaptowane do spelnienia nowych funkcji 

na rzecz rozwoju dzialalnosci kulturalnej. 

Instytucja koordynujyca: Gmina Radzanow 

Partnerzy: osoby prawne, osoby fizyczne 

Okres realizacji: 2016-2030 

Zrodla finansowania: srodki wlasne, srodki zewn^trzne 



5.2. Charakterystyka zasobow i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego gminy 

5.2.1. Zarys historii obszaru gminy 

Poczytkow Radzanowa nalezy szukac w miejscowosci Radzanowo w poblizu Plocka. 

Dziedziczyl tam mozny rod Radzanowskich herbu Prawdzic. Ich przodek niejaki Warda 

otrzymal w poblizu Plocka wies Radzanow i od tej nazwy jego potomkowie przyj^H nazwisko 

Radzanowscy. W kohcu XIV wieku Radzanowscy postanowili zalozyc miasto w swoich 

dobrach dziedzicznych. Jakusz z Radzanowa (wnuk Wardy) uzyskal od ksi^cia Siemowita IV 

przywilej na zalozenie miasta na prawie chelmihskim. Miasto mialo bye zalozone w ich 

rodzinnym Radzanowie, dokument zezwalajycy na lokacje nosi date 1393. 

Radzanowscy posiadajyc ten dokument zmienili jednak lokalizacje. Zamiast zalozyc 

go w swoim rodzinnym Radzanowie, zalozyli go mi^dzy 1393 a 1400 rokiem nad Wkry w 

poblizu ujscia rzeki Mlawki. Takie polozenie miasta w poblizu rzeki bylo lepsze ze wzgl^dow 

gospodarczych, ale nie tylko. Tereny po drugiej stronie rzeki byly w tym czasie zastawione 

Krzyzakom i najpewniej Radzanowscy w porozumieniu z ksieciem zalozyli tutaj miasto, aby 

wzmocnic niepewny granice z Krzyzakami. Dodatkowo zacz^to budowac tu umocnienia i 

waly (fortalicje), ktorych pozostalosci mozna znalezc do dzis. Wraz z zalozeniem miasta 

powstala tez parafia Radzanow i wybudowano pierwszy drewniany kosciol. 

Nie ma pewnosci czy zalozycielem miasta byl Jakusz, ktory uzyskal przywilej 

ksiyzecy, bardziej prawdopodobne jest, ze zalozycielem miasta byl jego brat Pawel, poniewaz 

w poczytkach XV wieku to wiasnie potomkowie Pawla wyst^pujy jako wlasciciele miasta. 

Radzanow zalozono na „surowym korzeniu", czyli wprost na lyce, co przeczy 

twierdzeniom jakoby juz wczesniej istnialo tu wczesnosredniowieczne grodzisko. 

Niewiele mamy informacji o Radzanowie z tego okresu. Wiadomo, ze odbywaly sie tu 

rokowania polsko-krzyzackie w latach 1412-1414 

Wiek X V I to najlepszy czas rozwoju Radzanowa. Miejscowi rzemieslnicy 

specjalizowali sie w produkcji sukna i sprzedawali je w kraju oraz w Prusach (Prusy 

Krolewskie i Ksiyzece). Rzemieslnicy postarali sie o ochrone swych praw i w 1532 roku krol 

Zygmunt I zezwolil im umieszczac wlasny ceche (znak) na suknach przez nich wyrabianych. 

Wedlug danych z 1578 roku bylo to calkiem spore miasto. Wnioskowac tak mozna po 

wysokosci placonych podatkow (w sumie 105 florenow). Mieszczanie radzanowscy placili 

wiec: 32 floreny szosu i 45 florenow czopowego oraz inne podatki. Owczesnie istnialo w 



calym wojewodztwie plockim 15 miast. Wedlug wielkosci placonego podatku Radzanow 

zajmowal 9 miejsce. Byl mniejszy niz Raciyz, Mlawa czy Szrensk (roznica 17 florenow w 

wielkosci placonych podatkow), ale wi^kszy niz Drobin czy Niedzborz. W Radzanowie 

oprocz rzemieslnikow byli tez handlarze sledzi, byla rowniez gorzelnia. 

Na poczytku X V l l wieku dziedzicem Radzanowa byl Marcin Radzanowski syn 

Stanislawa i Elzbiety Ilowskiej. Mial on urzyd choryzego i nast^pnie podkomorzego 

plockiego. W 1622 roku Marcin Radzanowski choryzy plocki zapisal kosciolowi w 

Radzanowie sum^ 1 000 zl polskich. Po bezpotomnej smierci Marcina Radzanowskiego 

Radzanow zostal podzielony mi^dzy jego spadkobiercow Narzymskich i Niszczyckich. Cz^sc 

dobr objela jego siostra Malgorzata zona Jakuba Narzymskiego syna Mikolaja kasztelana 

sierpskiego. Narzymscy herbu Dol^ga byli miejscowym mazowieckim rodem. Jakub 

Narzymski i Malgorzata z Radzanowskich mieli synow: Mikolaja, Stanislawa i Tomasza. 

Wiasnie Tomasz Narzymski byl w drugiej polowie X V l l wieku dziedzicem czesci 

Radzanowa i calego Ratowa. 

Druga cz^sc Radzanowa przeszla na wlasnosc rodziny Niszczyckich. 

Podzial miasta na pewno nie sprzyjal dobremu rozwoj owi miasteczka. Dodatkowo 

wojny z poiowy X V l l i poczytku X V l l l wieku bardzo zniszczyly kraj. Wiele wsi i miast leglo 

w gruzach. Owczesny Radzanow stal si? tylko wi^kszy wsiy. 

Na poczytku X V l l l wieku wiele zmienilo si^ w stosunkach wlasnosciowych w 

Radzanowie. Po smierci Tomasza Narzymskiego (fundatora zakonu w Ratowie) dziedziczyl 

w Radzanowie jego syn Tomasz skarbnik i podstoli czerski. Byly to pierwsze lata 111 wojny 

polnocnej i mimo, ze Polska nie brala w niej udzialu to teren naszego kraju stal si^ glownym 

teatrem dziaiah wojennych Szwecji, Rosji i Saksonii. Przynioslo to wielkie zniszczenia. 

Tomasz Narzymski (mlodszy ) sprzedal wtedy swoje czesci w Radzanowie, a kupil je Adam 

Kempski podkomorzy plocki, ktory lepiej radzil sobie w tych trudnych czasach. 

Okolo 1725 roku w Radzanowie wybudowano drewniany kosciol. Jego fundatorem 

byl dziedzic poiowy Radzanowa Jerzy Matuszewicz starosta stoklicki. Niedlugo pozniej 

Matuszewicz sprzedal swoje udzialy w Radzanowie, a kupili je Niszczyecy stajyc si§ 

jedynymi wlascicielami Radzanowa. Siedziby dziedzicow Radzanowa byl dwor w Ratowie. 

W 1765 roku ze Szrehska wygnano Zydow. Osiedlili si^ w Radzanowie sprzyjal im dziedzic 

Radzanowa. 

Troska dziedzicow miasteczka o ludnosc zydowsky podyktowana byla wzgl^dami 

fmansowymi. Ludnosc ta zajmujyc si^ handlem, rzemioslem oraz kredytowaniem i przynosila 



wlascicielowi wi^lcszy dochody niz miejscowa ludnosc miasteczka, ktora zajmowala si^ 

glownie uprawy ziemi. 

Dziedzice miasta Jozef Niszczycki zmarl zapewne przed 1783 rokiem, poniewaz w 

tymze wiasnie roku jako wiasciciela wymienia si^ juz jego brata stryjecznego Antoniego 

Niszczyckiego czesnika zawkrzehskiego i stolnika tej ziemi, byl on tez choryzym sierpskim. 

Z kohcem X V l l l wieku upada niegdys calkiem pot^zny rod Niszczyckich. Wi^kszosc 

z ich przedstawicieli umiera bezpotomnie. Majytek ulegl rozproszeniu. Dobra Ratowo-

Radzanowo kupila wtedy rodzina hrabiow Moszyhskich. 

W latach 1806-1830 dziedzicem dobr Ratowo-Radzanow byl Jozef Niemojewski herbu Rola. 

Radzanow na poczytku XIX wieku byl niewielky miejscowosciy. W 1806 roku 

naliczono tu 540 mieszkahcow w tym 63 Zydow. W 1827 roku bylo tu 79 domow i 861 

mieszkahcow. W latach 1823-62 obowiyzywal tutaj zakaz osadnictwa dla Zydow z innych 

miejscowosci ze wzgledu na przygraniczne polozenie miasta. 

Okolice Radzanowa w pierwszej polowie XIX wieku 



W 1856 roku w Radzanowie zylo 612 Zydow, ktorzy stanowili 57 % ogolu 

mieszkancow. 

Mieszkancy Radzanowa wlyczyli si^ do walki w czasach powstania styczniowego. 

Wiasnie w Radzanowie w dniu 22 I I I 1863 roku miala miejsce jedna z faz bitwy pod 

Wroblewem. Natomiast w dniu 17 VII 1863 roku miala miejsce blizej nie opisana w zrodlach 

potyczka w Radzanowie. Oddzial zlozony z miejscowej ludnosci starl si^ z 

kilkudziesi^cioosobowym oddzialem rosyjskim. W czasie powstania wielu mieszkahcow 

poleglo. Po powstaniu styczniowym dokonano przeglydu stan miast w Krolestwie Polskim. 

Wiele z nich bylo tylko wi^kszymi wioskami borykajycymi si? z problemami 

gospodarczymi. W 1869 roku 29 miast w gubemi plockiej utracilo prawa miejskie, w tym i 

Radzanow. Dawne miasto zyskalo status osady miejskiej. Nie byla to kara za udzial w 

powstaniu, ale racjonalna polityka gospodarcza. 

Po powstaniu styczniowym gldwnym problem osady miejskiej Radzanow byla 

budowa nowego kosciola. Swiytynia ufundowana przez Matuszewicza na poczytku XVII I 

wieku byla w oplakanym stanie. Planowano budowy nowego kosciola, ale wladze nie chcialy 

si? na to zgodzic, uzyto, wi^c podst^pu. Wobec tego, ze prawo nie zabranialo remontow w 

1869 roku w ciygu nocy podkopywano sciany, ktore si? rozpadaly i nast?pnie stawiano nowe. 

Tym „sposobem" w ciygu 6 miesi?cy stanyl w Radzanowie nowy-stary kosciol. Inicjatorem 

budowy byl ksiydz Marian Molski. 

Ludnosc Radzanowa w przededniu powstania liczyla 1 043 osoby, po powstaniu w 

1867 roku bylo juz 1140 osob (prawie polowa to byli Zydzi). W 1902 roku naliczono tu juz 

1400 mieszkahcow, ale w 1911 liczba ludnosci spadla do 1264 osob. 

Na przelomie XIX i XX wieku osada skladala si? z rynku i 4 brukowanych ulic. 

Zabudowa byla drewniana, a to powodowalo liczne pozary. Najtragiczniejszym dniem dla 

miasteczka byl wielki pozar z dnia 22 V 1886 roku. W gaszeniu uczestniczylo nawet wojsko 

rosyjskie ze Szrehska. W czasie pozaru splon?lo 172 domy i inne budynki w tym synagoga. 

Po pozarze trzeba bylo rozebrac jeszcze 28 dom6w. W efekcie bez dachu nad glowy zostalo 

208 rodzin, glownie byly to rodziny zydowskie. Straty obliczono na 45 000 rubli, a z 

ubezpieczenia odzyskano zaledwie 27 000. Pogorzelcom pomogli wlasciciele okolicznych 

majytkow, a nawet okoliczne miasta (Mlawa). Po tragicznym pozarze zabudowania szybko 

odbudowano, jednak duza cz?sc ludnosci zydowskiej, ktora najbardziej ucierpiala juz na stale 

opuscila osad?. 



Radzanow w tym czasie bylo lokalnym centrum handlu i uslug. Co tydzien w srody 

odbywaly si? targi. Byly tez jarmarki, odbywaly si? 6 razy w roku z okazji roznych swiyt 

koscielnych. Istnialy sklepy monopolowe, restauracje prowadzil Antoni Rozycki, byla apteka 

i przyjmowal lekarz (dr. Hirszfeld). Mimo, ze Radzanow nalezal do gminy Ratowo to wiasnie 

tu byla siedziba urz?du gminy. 

Tak opisano ty miejscowosc w 1888 roku: osada miejska nadrzekq Wkrq w wynioslym 

polozeniu, w poblizu wzgorz Nieckich, niedaleko ujscia Mlawki do Wkry. Najblizsza stacja 

pocztowa byla w Szrehsku. W osadzie byla kosciol drewniany, szkola poczytkowa, synagoga, 

urzyd gminy, mlyn wodny, trzy wiatraki. W tym czasie bylo tu 106 domow, 1 258 

mieszkahcow. Obszar uzytkow rolnych wynosil 1 412 morg. Przed 1880 rokiem powstaly tu 

dwie hamemie z produkcjy do 12 000 rubli rocznie. Folwark Radzanowo-Ratowo (lub 

Ratowo-Radzanowo) w 1883 roku zajmowal obszar 1964 morg obszaru. 

Mimo emigracji zydowskiej stanowili oni duzy odsetek ludnosci. Mieli wlasny 

synagog? i gmin? wyznaniowy z rabinem. W 1907 roku Zydzi wybudowali nowy synagog? w 

miejscu starej, spalonej. 

W 1914 roku wybuchla I wojna swiatowa. Do 1918 roku Radzanow byl okupowany 

przez wojska niemieckie. Na szcz?scie ta wojna nie przyniosla wielkich zniszczeh. 

W czasie spisu powszechnego z 1921 roku w osadzie miejskiej Radzanow bylo 156 

domow i 1 336 mieszkahc6w. Bylo tu 1 033 katolikow i 303 wyznawcow judaizmu, co 

ciekawa ludnosc zydowska byla bardzo swiadoma. W wi?kszosci miejscowosci w czasie 

spisu powszechnego duza ich cz?sc podawala swojy wiar? ale narodowosc polsky, natomiast 

tu wszyscy podali narodowosc zydowsky. 

Wedlug Ksifgi Adresowej Polski Radzanow byl osady rozwini?ty gospodarczo. Przed 

11 wojny swiatowy targi odbywaly si? tradycyjnie w srody, bylo tez nadal szesc jarmarkow 

rocznie i apteka. 

Pokojowy egzystencj? ludnosci polskiej i zydowskiej przerwala 11 wojna swiatowa. 

W 1926 roku zbudowany „sposobem" kosciol w Radzanowie rozebrano i wzniesiono 

nowy ukohczony w 1932 roku wedlug projektu Stefana Szyllera. Remontowany byl po 

wojnie. Jest w stylu neobarokowym murowany z cegly. Zbudowano go na planie krzyza. W 

oltarzu glownym jest obraz Matki Boskiej z Dzieciytkiem przeniesiony tu z kosciola ze 

Zgliczyna. Sy tez inne liczne zabytkowe przedmioty liturgiczne z X V l l l i XIX wieku. 

Zabytkiem Radzanowa jest rdwniez grodzisko pozostalosc dawnego grodu obronnego 

z przelomu XIV i XV wieku. Polozone na lykach w poblizu kosciola zwane „zamkiem". Sy 



tam waiy o wysokosci okolo 2,5 metra. W wale wschodnim byla prawdopodobnie brama-

wjazd. Miejscowa forteca wspominana byla w 1543 roku. 

Do zabytkow Radzanowa nalezy tez synagoga. Nowa synagoga w Radzanowie zostala 

wybudowana w 1907 roku, na miejscu spalonej wczesniejszej drewnianej boznicy. Podczas 11 

wojny swiatowej Niemcy zdewastowali synagog?. Po zakonczeniu wojny budynek sluzyl jako 

magazyn nawozow. Od 1986 roku miescila si? tu biblioteka. Murowany budynek synagogi 

wzniesiono na planie prostokyta, z elementami mauretahskimi. Po stronie zachodniej znajduje 

si? przedsionek, z ktorego przechodzi si? do kwadratowej glownej sali modlitewnej. 

Zachowala si? drewniana balustrada galerii dla kobiet. Synagoga wyposazona byla w 

specjalnie stylizowane zyrandole i kinkiety. 

5.2.2. Zabytki nieruchome - charakterystyka i najwazniejsze obiekty 

Najistotniejszymi zabytkami znajdujycymi si? na terenie Gminy Radzanow sy: 

• Kosciol filialny pw. NMP wraz z otaczajacym drzewostanem 

dokladny adres zabytku: Bonkowo Koscielne, 06-540 Radzanow 

Tytul do wladania zabytkiem (wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inne): 

Wlasnosc: Kuria diecezjalna Plock 

Opis zabytku: Kosciol filialny pw. NMP w Bonkowie Koscielnym poczytkowo byl prywatny 

kaplicy zbudowany z polecenia miejscowego dziedzica Piotra Rudowskiego. Kaplica miala 

powstac na czesc owczesnej zony fundatora - Marii. Dlatego w kaplicy umieszczony zostal 

obraz Najswi?tszej Marii Panny, pod ktorej wezwaniem zostal ustanowiony kosciol. Budow? 

murowanej kaplicy datuje si? na rok 1810. Udokumentowane zostaly dwa generalne remonty 

obiektu - w roku 1874 i 1961. Kaplica przekazana zostala na wlasnosc parafii sta lat od czasu 

jej wybudowania - w 1910 roku. Kosciol pw. NMP w Bonkowie Koscielnym jest filiy 

kosciola parafialnego w pobliskiej Dybrowie. Podczas II wojny swiatowej sluzyl wojskom 

niemieckim jako magazyn. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 270 m^, powierzchnia 

uzytkowa ok. 256,5 m^, kubatura ok. 1795 m^. 

Stan zachowania: dobry. 



Dost^pnosc zabytku: uzytkowany jako kosciol. 

Przeznaczenie zabytku: Kosciol filialny 

• Synagoga 

dokladny adres zabytku: 06-540 Radzanow, ul. Plac Pilsudskiego 5. 

Tytul do wladania zabytkiem (wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inne): 

Wlasnosc: Zwiyzek Wyznaniowych Gmin Zydowskich w RP. 

Opis zabytku: Budynek Synagogi w Radzanowie jest obiektem zabytkowym, ktdrego okres 

powstania datuje si? na koniec XIX wieku. Usytuowanie budynku znajduje si? na zewn?trznej 

dzialce naroznej starego rynku w Radzanowie od strony poludniowo wschodniej. Budynek do 

czasow II wojny swiatowej spelnial cele kultu religijnego. Po wojnie byl uzytkowany jako 

areszt, a nast?pnie magazyn b?dycy w gestii Gminnej Spoldzielni Samopomoc Chlopska az 

do roku 1978. W roku 1978 doszlo do prawdziwej katastrofy, gdy w poblizu boznicy 



zrobiono wykopy potrzebne do zainstalowania na tej samej dzialce transformatora. Zagrozone 

mury synagogi zacz?ly si? walic, run?la poludniowa sciana i poludniowo - wschodni 

naroznik. W wyniku staran Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Ciechanowie 

obiekt wyremontowano, rekonstruujyc zawalone mury i oddajyc do uzytku pod koniec lat 80-

tych. Po oddaniu do uzytku do listopada 2001 roku budynek pelnil funkcj? biblioteki 

publicznej. 

Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, murowany z cegly na zaprawie 

wapiennej w cz?sci oryginalnej oraz na zaprawie cementowo - wapiennej w cz?sci 

rekonstruowanej. Sciany budynku posadowione sy na fundamentach murowanych z kamienia 

polnego na zaprawie glinianej i cz?sciowo wapiennej w cz?sci oryginalnej oraz na lawie 

betonowej w cz?sci rekonstruowanej. Nowe fundamenty wykonano pod podparcia slupow 

wewnytrz budynku. Dach pokryty jest dachowky ceramiczny - holendersky. Budynek jest 

jednoprzestrzenny poza wydzielonym przedsionkiem i dwoma bocznymi pomieszczeniami. 

Nad tymi pomieszczeniami nadwieszajyc si? do wewnytrz znajduje si? antresola (dawny 

babiniec) do ktorego prowadzy schody z polnocnego bocznego pomieszczenia. Synagoga w 

Radzanowie jest unikalnym obiektem kultury sakralnej na Polnocnym Mazowszu. Stylem 

swojej budowy oraz miejscem lokalizacji symbolizuje dlugie lata rozwoju i wspolistnienia 

kultury zydowskiej na Mazowszu. Obecnie budynek synagogi jest wylyczony z uzytkowania 

od ok. 8 lat. 

Stan zachowania: bardzo zly, grozi zawaleniem. Budynek ulega permanentnemu niszczeniu, 

m.in. kruszy si? cegly w scianach zewn?trznych, post?puje p?kanie sciany w narozniku 

poludniowo - zachodnim budynku. Uszkodzenie szkla kontrolnego - plomby kontrolnej 

wskazuje na rozszczelnianie si? powstalej szczeliny. Ponadto sy nieszczelnosci w pokryciu 

dachowym oraz zniszczenia obrobek blacharskich. 

Dostfpnosc zabytku: Budynek jest niedost?pny dla zwiedzajycych. 

Przeznaczenie zabytku: brak przeznaczenia. 



• Grodzisko wczesnosredniowieczne X-XII w. 

doktadny adres zabytku: 06-540 Radzanow, ul. Poswietne 

Tytu! do wladania zabytkiem (wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inne): 

Wlasnosc: Gmina Radzanow 

Opis zabytku: W rozlewisku rzeki Wkry w jej zakolu na k^pie otoczonej wody, na terenie 

wczesnosredniowiecznego grodziska, stal murowany zamek, nalezycy do rodu 

Radzanowskich, ktory zostal zniszczony podczas wojen szwedzkich. Grodzisko zwane 

zamkiem uzytkowane bylo w XIV/XV w. wzniesiono na nim murowany zamek, 

najprawdopodobniej nie odbudowany po zniszczeniach z X V l l w. Obiekt pierscieniowaty 

w ksztalcie prostokyta z zaokryglonymi rogami. Wymiary 43 na 50 metrow, wysokosc walow 

od strony wewn^trznej okolo 2,5 - 2,7 metra. Znalezione zostaly fragmenty cegiel, zaprawy. 



kafli i ceramik?. Wal w dwoch miejscach uszkodzony - przeprowadzona zostala droga polna. 

W obwodzie walu wkopany zostal rowniez slup energetyczny. 

Stan zachowania: pozostaly waly po grodzisku. 

Dost^pnosc zabytku: dost^pny dla zwiedzajycych. 

Przeznaczenie zabytku: brak przeznaczenia 

• Kosciot parafialny p.w. Sw. Franciszka z Asyzu wraz z otaczajacym go 

cmentarzem 

Dokladny adres zabytku: 06-540 Radzanow, ul. Poswietne 1 



Tytul do wladania zabytkiem (wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inne): 

Wlasnosc: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Sw. Rocha w Radzanowie. 

Opis zabytku: Kosciol parafialny p.w. Sw. Franciszka z Asyzu wzniesiony w latach 1926-

1932, wedlug projektu Stefana Szyllera. Budynek Kosciola murowany, otynkowany, na 

cokole z granitowych ciosow. Fasady na wsch6d, jednonawowy z transeptem, z zespolem 

pomieszczeh (w tym zakrystia) za oltarzem glownym. W fasadzie osiowo wysoka wieza 

uskokowo zw^zajyca si^ ku gorze. Opracowanie architektoniczne przy zastosowaniu 

motywow z polskiej architektury X V l l i X V l l l w., dajyce w sumie efekt elektyzmu 

mieszczycego si^ w konwencji stylu narodowego - forma niecz^sto spotykana wsrod 

realizacji okresu mi^dzywojennego, b^dyca dzielem architektury. Cmentarz przykoscielny 

powstal przy tworzeniu parafii, a wi^c najpozniej pod koniec XIV w. Funkcjonowal niemal 

do poiowy XIX w., nast^pnie stopniowo przeksztaicany w otoczenie kosciola z planowo 

nasadzany roslinnosciy. Na jego terenie granitowy obelisk z daty 1909 r., zwiehczony rzezby 

Chrystusa niosycego krzyz. Jako odwieczne miejsce pochowku lokalnej spolecznosci 

katolickiej cmentarz posiada wartosc historyczny. 

Stan zachowania: bardzo dobry 

Dost^pnosc zabytku: dost^pny dla zwiedzajycych. 



Przeznaczenie zabytku: kosciol parafialny. 

• Zespol podworski 

dokladny adres zabytku: Zgliczyn Glinki, 06-540 Radzanow 

Tytul do wladania zabytkiem (wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inne): 

Wlasnosc prywatna 



Opis zabytku:_Zesp61 podworski jest pozostalosciy historycznego ukladu przestrzennego 

majytku ziemskiego, dominujycego w lokalnym krajobrazie kuhurowym. Budynek dworu jest 

dzielem architektury, reprezentatywnym dla polskiego budownictwa rezydencjonalnego 

pierwszej tercji XX w. natomiast ogrod stanowi relikt dawnego (planowo zalozonego) 

otoczenia dworu. 

Budynek dworu ma cech klasycyzmu. Zbudowany na planie prostokyta z zaokryglonymi 

naroznikami, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Po srodku elewacji frontowej 

(wschodniej) wysoki portyk z arkady zamkni^ty polkoliscie, zwiehczony trojkytnym 

szczytem. W elewacji poludniowej wydatny trojosiowy ryzalit. Elewacje dworu 

rozczlonkowane boniowanymi lizeniami. Dach czterospadowy z dwuosiowymi wstawkami, 

zwiehczonymi trojkytnymi szczytami elewacjach bocznych i tylnej. 

Stan zachowania: dobry. 

Dostf pnosc zabytku: 

Przeznaczenie zabytku: budynek mieszkalny. 

• Zespoi sakralny XVIII w.: kosciol pw. Sw. Antoniego Padewskiego wraz z 

plastycznym i architektonicznym wyposazeniem wnetrza i otoczeniem w 

promieniu 50 m, klasztor, dzwonnica przy kosciele. 

dokladny adres zabytku: Ratowo, 06-540 Radzanow 

Tytul do wladania zabytkiem (wlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inne): 

Wlasnosc: Kuria diecezjalna Plock 

Opis zabytku: Historia Ratowa i Klasztoru ozywa, gdy przybyli do niego Ojcowie 

Bemardyni, ktorzy osiedlili si^ w nim w 1686 roku, sprowadzeni przez owczesnego 

wiasciciela, Tomasza Narzynskiego, choryzego chelminskiego. W klasztorze tym znajduje si^ 

do dzis obraz sw. Antoniego. Trudno dociec kiedy rozpoczyl si? kult tego obrazu, nie ma na t^ 

okolicznosc zadnych dokumentow. Budowy klasztoru murowanego rozpocz^li Bemardyni w 

roku 1735 z cegly produkowanej w Ratowie przez niejakiego Szymona Piotrowskiego i z 

podarowanej cegly nieistniejycego dzis zamku w Niedzborzu. W roku 1749 zakonczono 

budowy stanu surowego kosciola. W 1755 roku pokryto sygnaturk^ koscielny miedziany 

blachy. W 1759 roku zakonnicy przeniesli si? do ukohczonego juz klasztoru, a w roku 1761 



konsekrowano koscioi. Aktu konsekracji dokonal biskup Jan D^bowski, sufragan wloclawski. 

Rok pozniej powstal oltarz glowny i trzy oltarze boczne. Klasztor w ksztalcie podkowy 

zamkni^tej korytarzem przylega do prezbiterium kosciola. Przedluzeniem obu ramion 

podkowy sy kruzganki otaczajyce naw? glowny kosciola i lyczyce si? w kruchcie. 

Sprowadzeni do Ratowa Bemardyni przebywali w nim do 1868 roku, kiedy to nastypila 

kasata zakonu. Opuszczony klasztor zaczyl podupadac, swiytynia stala si? filiy kosciola 

parafialnego w Radzanowie. Zabytkowy zespol ucierpial szczegolnie w czasie pierwszej 

wojny swiatowej, kiedy to obiekt znajdowal si? na linii frontu i byl kilka razy obiektem 

ostrzalu artyleryjskiego. W wolnej Polsce obiekt znalazl nowych gospodarzy. W roku 1925 

biskup plocki Antoni Julian Nowowiejski sprowadzil do Ratowa Siostry Misjonarki Swi?tej 

Rodziny. 

Stan zachowania: w trakcie remontu. 

Dost?pnosc zabytku: dost?pny i uzytkowany. 

Przeznaczenie zabytku: teren kultu religijnego. 



5.2.3. Zabytki ruchome 

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Warszawie prowadzi rejestr zabytkow 

ruchomych na terenie wojewodztwa mazowieckiego. W Gminie Radzanow jako zabytki 

ruchome wpisane sy glownie przedmioty znajdujyce si? we wn?trzach zabytkowych 

kosciolow na terenie gminy. 

Obecnie do rejestru zabytkow ruchomych wojewodztwa mazowieckiego wpisane jest 

Wyposazenie kosciola parafialnego p.w. Sw. Franciszka z Asyzu w miejscowosci 

Radzanow. Wpisem zostaly obj?te nast?pujyce elementy:. 

1. Obraz M.B. z Dzieciytkiem, X V l l w. (w oltarz glownym) 

2. Mensa, ludowo - rokokowa, ok. 1800 r. (oltarz ponocny) 

3. Ambona, rokokowo - klasycystyczna, 2 pol. X V l l l w. 

4. Tabemakulum, ludowo - rokokowe (oltarz poludniowy) 

5. Obraz Sw. Mikolaj, barokowy, 2 pol. X V l l l w. (w oltarzu polnocnym) 

6. Feretron, neobarokowy, ok. 1900 r. 

7. Feretron, neogotycki, ok. 1900 r. 

8. Monstrancja, klasycystyczna, pocz. XIX w. 

9. Relikwiarz, klasycystyczny, 1 pol. XIX w. 

10. Rzezba Chrystusa Ukrzyzowanego, XVII I w. (na plebanii). 

5.2.4. Zabytki archeologiczne 

Obecnie trwajy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Radzanow, w zwiyzku z tym zaleca si?, aby ustalic szczegolowe wytyczne i granice stref 

ochrony konserwatorskiej dla zabytkow archeologicznych. 



Obecnie rozpoznane stanowiska archeologiczne: 

Miejscowosc nr obszaru typ stanowiska chronologia 
kultura 

Bonkowo Koscielne 12/41-58 osada 

przeworska 

przeworska 

przeworska 

osada 

osada 

8/41-59 osada 

9/41-59 punktosadn. 

10/41-59 osada 

punkt osadn. 

punkt.osadn. 

osada 

11/41-59 osada 

12/41-59 osada 

epoka bryzu-wcz. 

epoka zelaza 

okr.wpl.rzym. 

sredniowiecze 

epoka bryzu 

okr.wpl.rzym. 

epoka bryzu-wcz. 

sredniowiecze 

epoka bryzu-wcz. 

epoka zelaza 

luzycka 

punkt osadn. 

rzymski 

pozny laten/okr. 

rzymski 

okres nowozytny 

luzycka 

przeworska 

luzycka 

okr.wpl.rzym. 

luzycka 

pozny laten/okr. 

przeworska 

Bonkowo Podlesne 9/41-58 osada 

osada 

10/41-58 osada 

11/41-58 osada 

wcz.epoka zelaza 

wcz.sredniowiecze 

wcz.epoka zelaza 

sredniowiecze 

luzycka? 

luzycka? 

B^bnowo 3/42-57 

8/42-57 

25/42-57 



Bojanowo 

26/42-57 

1/42-57 

2/42-57 

29/42-57 

30/42-57 

Gradzanowo Zbeskie 37/43-58 slad osadn. 

osada 

XIV - XV 

X V I - X V I I w. 

Radzanow 16/41-57 

Radzanow-Wygoda 13/41-57 

12/41-57 

Radzanow 22/42-57 

23/42-57 

24/42-57 

fortyfikacja 

osada 

punkt osadn. 

punkt osadn. 

sredniowiecze 

X V I - X V I I I w. 

epoka kamienna 

epoka metali 

Ratowo 15/41-57 

Wroblewo 

Zgliczyn Glinki 

(Drzazga) 

14/41-57 

5/41-58 

6/41-58 

10/41-57 

punkt osadn 

osada 

osada 

punkt osadn. 

osada 

punkt osadn. 

osada 

osada 

osada 

staropzytnosc 

wcz.sredn.XII-XIIIw. 

sredniow.XIV-XVw. 

starozytnosc 

sredniow.XII-XVw. 

X V I - X V I I I w. 

halsztat 

halsztat 

XIV - XV w. 

luzycka 

luzycka 

Zgliczyn Witowy 11/41-57 

4/42-57 

punkt osadn. X V I - X V I I I w. 



5.2.5. Miejsca pami^ci i kapliczki 

Miejsca pamifci 

Gmina Radzanow z racji swojej historii, posiada miejsca pami?ci narodowej, ktore 

stanowiy element tozsamosci lokalnej. Znajdujy si? one w miejscowosci Radzanow. Sy to: 

1) Obelisk upami?tniajycy Powstahcow poleglych w bitwie pod Wroblewem dnia 21 

marca 1863 roku. Znajduje si? on w lesie Radzanowskim. 



2) Mogila zbiorowa z lat 1939 - 1945 na ktorej widniej ten napis: „Pami?ci polskich 

nieznanych zolnierzy poleglych w 1939 r. Spoczywajycych w tym grobie oraz 

parafian poleglych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych i zaginionych w 

latach 1939- 1945 

3) Mogila zbiorowa z 1945 roku na ktorej widnieje napis „Zostali pomordowani przez 

Niemcow 17.01.1945 r.". 



Mogily te znajdujy si? na cmentarzu parafialnym w Radzanowie. 

Kapliczki 

Na terenie gminy Radzanow znajduje si? duza ilosc iiapliczek przydroznych, datowanych na 

przetom XIX i 1 pot. XX wieku. Nie dokonano ich inwentaryzacji, styd nieznana jest ich 

dokladna liczba, ani stan zachowania. 

W zwiyzku z powyzszym zaleca si?, aby dokonac inwentaryzacji kapliczek na terenie gminy, 

celem obj?cia ich wlasciwy ochrony lub udokumentowania istnienia. 

5.2.6. Zabytki niematerialne 

Dzi?ki bogatej i roznorodnej historii gmina Radzanow odziedziczyta wiele wartosci 

niematerialnych zwiyzanych z obrz?dami religijnymi jak rowniez swieckimi. Corocznie 

odbywajy si? odpusty Sw. Rocha w Radzanowie oraz Sw. Antoniego w Ratowie. Procesje 

i inscenizacje przeprowadzane sy w trakcie obchodow swiyt Bozego Ciala czy Trzech Kroli. 

W kalendarz uroczystosci zwiyzanych z tradycjy gminy Radzanow wpisane sy rowniez 

inscenizacje potyczki kawaleryjskiej z 1920 roku, czy dozynki. Zachowaty si? rowniez 

przekazywane z pokolenia na pokolenie dawne przepisy na miejscowe potrawy. W miesiycu 

maju przy kapliczkach mieszkancy modly si? na „maj6wkach". Starsze pokolenie piel?gnuje 

charakterystyczny dla poszczegolnych wsi gwar? i przyspiewki. PWszystkie dzialania 

zwiyzane z zabytkami niematerialnymi sy monitorowane przez Gmin? Radzanow przy 

wspotpracy z Gminnym Osrodkiem Kultury w Radzanowie, Gminny Biblioteky Publiczny 

oraz placowkami oswiatowymi potozonymi na terenie gminy Radzanow. Dalsze uczestnictwo 

oraz badanie wszelkich inicjatyw zwiyzanych z tradycjy ziemi radzanowskiej jest jednym z 

zadah Gminy Radzanow. 

5.3. Zabytki obj^te prawnymi formami ochrony 

W rejestrze zabytkow Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, delegatura 

Ciechanow, znajduje si? 6 wpisow dotyczycych obiektow na terenie gminy Radzanow. 

Zabytki gminy Radzanow w wojewodzkim rejestrze zabytkow: 



Lp. Miejscowosc Obiekt Nr rejestru Data wpisu 

1. Bonkowo Koscielne Kosciol filialny p.w. Narodzenia 
NMP i otaczajycy drzewostan 

A-135 09.04.1962 

2. Radzanow Kosciol parafialny p.w. Sw. 
Franciszka z Asyzu wraz z 
gruntem w granicach 
fiindamentowania oraz 
cmentarzem przykoscielnym 

A- 1024 04.04.2011 

3. Radzanow Synagoga i bezposrednie 
otoczenie w promieniu 50 m 

A-209 22.06.1980 

4. Radzanow Grodzisko 
wczesnosredniowieczne 

207-79-

249/60WA 

26.03.1960 

5. Ratowo Zespol sakralny: kosciol sw. 
Antoniego Padewskiego wraz z 
plastycznym i 
architektonicznym 
wyposazeniem wnetrza i 
otoczeniem w promieniu 50 m, 
klasztor, dzwonnica 

A-68 25.01.1958 

6. Zgliczyn Glinki Zespol podworski: dwor i ogrod A-339 20.09.2001 

5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytkow 

Ochrona zabytkow nalezy do obowiyzkow samorzydu lokalnego. Zadania stojyce przed 

organami administracji publicznej precyzuje art. 4 ustawy z dnia 17 wrzesnia 2003 roku o 

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446). Gminy majy dbac o: 

„zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajycych trwale 

zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie" oraz zapobiegac 

„zagrozeniom mogycym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow". Ponadto majy 

obowiyzek podj?cia dziaiah majycych na celu „udaremnianie niszczenia i niewlasciwego 

korzystania z zabytkow, przeciwdzialanie kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu wywozowi 

zabytkow za granic?, kontrol? stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow". 

Jednym z obowiyzkow nalozonych przez ustaw? na gminy jest: „uwzgl?dnienie zadah 

ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy ksztaltowaniu 

srodowiska". Temu zadaniu ma sluzyc gminna ewidencja zabytkow, o ktorej jest mowa w 

artykule 22. Punkt 4 tego artykulu mowi: „W6jt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi 

gminny ewidencj? zabytkow w formie zbioru kart adresowych zabytkow nieruchomych z 

terenu gminy". 



Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami gminna ewidencja 

zabytkow jest podstawy do sporzydzania gminnego programu opieki nad zabytkami. 

W gminnej ewidencji zabytkow powinny bye uj?te: 

a) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

b) inne zabytki nieruchome znajdujyce si? w wojewodzkiej ewidencji zabytkow; 

c) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow. 

Gminna Ewidencja Zabytkow Gminy Radzanow (zwana dalej GEZ) w czasie sporzydzania 

Programu jest w trakcie weryfikacji WUOZ, Delegatura w Ciechanowie. GEZ b?dzie 

zawierac 

obiekty znajdujyce si? w rejestrze zabytkow, ewidencji wojewodzkiej oraz dodatkowe zabytki 

wyznaczone przez Wojta Gminy Radzanow w porozumieniu z Mazowieckim Konserwatorem 

Zabytkow, Delegatura w Ciechanowie. 

6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans 

i zagrozen 

Analiza SWOT jest techniky analityczny, powszechnie stosowany we wszystkich obszarach 

planowania strategicznego jako uniwersalne narz?dzie pierwszego etapu analizy strategicznej. 

Polega ona na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery kategorie 

czynnikow: 

• mocne strony (wszystko to, co stanowi atut, zalet?, przewag?), 

• slabe strony (wszystko to co stanowi slabosc, wad?, barier?), 

• szanse (wszystko co stwarza szans? korzystnej zmiany), 

• zagrozenia (wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczehstwo 

zmiany niekorzystnej). 

Sporzydzona analiza uwzgl?dnia stan dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowania jego 

ochrony i realizowanej przez gmin? polityki rozwoju przestrzennego i spoleczno -

gospodarczego. Dokonana analiza ma za zadanie pomoc w okresleniu podstawowych 

priorytetow opracowanego dokumentu. 



Analiza mocnych i slabych stron wynikajycych ze stanu dziedzictwa kulturowego Gminy 
Radzanow 

Mocne strony Slabe strony 
> opracowana gminna ewidencja 

zabytlcow, 
> duza liczba zabytkowych obiektow, 
> stosunkowo dobrze zachowane 

obiekty wpisane do rejestru 
zabytkow, 

> wyst?powanie Gminnej Biblioteki 
Publicznej na terenie gminy 
Radzanow, 

> wyst?powanie Gminnego Osrodka 
Kultury na terenie gminy Radzanow, 

> wyst?powanie swietlic wiejskich, 
> atrakcyjne polozenie gminy dla 

turystyki, 
> aktualizowane studium 

uwarunkowah i kierunkow 
zagospodarowania przestrzermego, 

> aktualizowany miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

> brak dost?pu do niektorych 
zabytkowych obiektow (wlasnosc 
prywatna), 

> brak srodkow na opiek? nad 
zabytkami, 

> brak aktualnego, terenowego 
rozpoznania stanowisk 
archeologicznych, 

> brak zinwentaryzowanych kapliczek 
przydroznych 

> niski stopieh swiadomosci 
spolecznej w zakresie nalezytego 
dbania o obiekty zabytkowe. 

Analiza szans i zagrozeh wynikajycych ze stanu dziedzictwa kulturowego Gminy 
Radzanow 

Szanse Zagrozenia 
> Uwzgl?dnienie potrzeb ochrony 

dziedzictwa kulturowego w 
dokumencie studium uwarunkowah i 
kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy, 

> Uwzgl?dnienie potrzeb ochrony 
dziedzictwa kulturowego w 
miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

> Rozwoj agroturystyki, 
> Nowoczesne techniki informatyczne 

stwarzajyce mozliwosc prezentacji 
dziedzictwa kulturowego na szerszy 
skal? oraz jego cyfryzacj? (tworzenie 
edukacyjnych baz danych). 

> Lokalne tematyczne strony 
intemetowe. 

> Organizacja imprez kulturowych, 
tematycznych wystaw podczas 

> Brak srodkow finansowych na 
realizacj? kluczowych inwestycji, 

> Duza konkurencja w pozyskiwaniu 
srodkow zewn?trznych na opiek? 
nad zabytkami, 

> Post?pujyca dekapitalizacja zasobu 
zabytkowego. 

> Bezprawne/samowolne dzialania 
przy prywatnych obiektach o 
walorach zabytkowych i ich 
rozbiorki. 



ktorych podkresla si? lokalny 
kultur?. 

> Zaangazowanie placowek 
oswiatowych oraz koscielnych w 
edukacje kulturalny - warsztaty. 
pracownie, szkolenia, wyklady. 

> Promowanie grup przywracajycych 
dawne zwyczaje regionalne. 

> Wspieranie lokalnych grup dziaiania. 

7. Zalozenia programowe 

Przedmiotowe opracowanie wyznacza gminie priorytety w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami. Prace nad wdrazaniem ustaleh programu oraz monitorowaniem ich post?pu nalezy 

do zadah samorzydu lokalnego. Zadania dla samorzydu lokalnego w zakresie opieki nad 

zabytkami zostaly opracowane na podstawie analiz dokumentow programowych wyzszego 

szczebla, gminnych dokumentow strategicznych. 

Przedmiotowy Program w zakresie ochrony zabytkow gminy odnosi si? do dziaiah, o ktorych 

mowa w art.4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami: 

Art. 4. Ochrona zabytkow polega, w szczegolnosci, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej dziaiah majycych na celu: 

1) zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajycych trwale 

zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrozeniom mogycym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow; 

3) udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow; 

4) przeciwdzialanie kradziezy, zagini?ciu lub nielegalnemu wywozowi zabytkow za granic?; 

5) kontrol? stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow; 

6) uwzgl?dnianie zadah ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy ksztaltowaniu srodowiska. 

7.1. Priorytety programu opieki 

Analiza szans i zagrozen wynikajycych ze stanu dziedzictwa kulturowego Gminy Radzanow 

wykonana na potrzeby programu pozwoliia na wypracowanie priorytetowych dziaiah 

w zakresie opieki nad zabytkami. 



1. Priorytet I 

Ochrona i ksztahowanie krajobrazu kuhurowego. 

2. Priorytetu 

Badanie i dokumentacja dziedzictwa. 

3. Priorytet I I I 

Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju spoleczno - ' 

gospodarczego gminy 

7.2. Kierunki dzialania i zadania programu opieki 

Gmina Radzanow powinna dyzyc do jak naj efektywniejszego realizowania zalozonych 

kierunkow dziaiah i zadah. Nalezy brae pod uwag?, ze z racji czteroletniego okresu 

obowiyzywania gminnego programu opieki nad zabytkami, mogy one wymagac aktualizacji 

w wyniku nast?pujycych w tym zassie zmian spoleczno - gospodarczych. 

Dla realizacji wyznaczonych priorytetow okreslono kierunki dziaiah ktore majy bye uzyskane 

przez konkretne, przypisane do nich szczegolowe dzialania. 

Kierunki dziaiah i zadania 

I . Priorytet I. Ochrona i ksztaltowanie krajobrazu kulturowego. 

I . l . 

Kierunek dziaiania: Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy 

Zadania Wykonawca Termin 
realizacji 

1.1. Aktualizacja miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego w 

oparciu o aktualne studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina 

Radzanow 

2016-2019 

1.2. Analiza walorow obiektow zabytkowych Gmina 

Radzanow 

2016-2019 

1.3. Inwentaryzacja kapliczek i krzyzow przydroznych oraz opracowanie ich 

kart adresowych, celem wnioskowania o wlyczenie ich do gminnej 

ewidencji zabytkow 

Gmina 

Radzanow 

2016-2019 

11. Priorytet 11 Badanie i dokumentacja dziedzictwa. 

II . l . 

Kierunek dzialania: Szeroki dost̂ p do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy 



1.1. Udost^pnianie informacji o zasobie zabytkowym gminy na stronie 

intemetowej www.radzanow.com 

Gmina 

Radzanow 

2016-2019 

III. Priorytet III Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju spoleczno -
gospodarczego gminy 

III.1. 

Kierunek dzialania: Zahamowanie procesu degradacji zabytkow i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania 

1.1. Biez^ca konserwacja miejsc pami^ci Gmina 

Radzanow 

2016-2019 

1.2. Podejmowanie starari o uzyskanie srodkow zewn^trznych na 

rewaloryzacja i renowacj? zabytkow 

Gmina 

Radzanow, 

wlasciciele 

obiektow 

zabytkowych 

2016-2019 

8. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami 

Konsekwentnie prowadzona i dlugofalowa polityka Gminy Radzanow w zakresie opieki nad 

zabytkami oraz realizacja niniejszego programu stanowi szans? na rozwoj w Gminie 

Radzanow oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszlych pokoleh zgodnie z 

zasady zrownowazonego rozwoju. Inwestycje zmierzajyce do poprawy stanu technicznego 

^ obiektow i zespolow zabytkowych powinny si? odbywac na zasadzie poszanowania 

istniejycych wartosci zabytkowych i dyzenia do zachowania w jak najwi?kszym stopniu 

oryginalu, ewentualnie wkomponowaniu nowych elementow w sposob wspolgrajycy z 

zabytkiem. 

Realizacja Programu b?dzie si? odbywac poprzez wskazane zadania gminy na rzecz 

osiygni?cia priorytetow w nim przyj?tych. 

Zaklada si?, ze zadania okreslone w gminnym programie opieki nad zabytkami b?dy 

wykonywane za pomocy nast?pujycych instrumentow: 

a) instrumentow prawnych - wynikajycych z przepisow ustawowych (np. uchwalanie 

studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 

planow zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytkow 

obiektow b?dycych wlasnosciy gminy, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. WKZ), 



b) instrumentow finansowych (m.in. fmansowanie prac konserwatorskich i remontowych 

przy obiektach zabytkowych b^dycych wlasnosciy gminy, korzystanie z programow 

uwzgl?dniajycych fmansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje, 

dofmansowania, nagrody, zach?ty fmansowe dla wlascicieli i posiadaczy obiektow 

zabytkowych), 

c) instrumentow koordynacji (m.in. poprzez realizacj? projektow i programow dotyczycych 

ochrony dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewodzkich, powiatowych i gminnych 

strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., wspolpraca z osrodkami naukowymi 

i akademickimi, wspolpraca z organizacjami wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami), 

d) instrumentow spolecznych (m.in. poprzez dzialania edukacyjne promocyjne, 

wspoldzialanie z organizacjami spolecznymi, dzialania prowadzyce do tworzenia miejsc 

pracy zwiyzanych z opieky nad zabytkami), 

e) instrumentow kontrolnych (m.in. aktualizacja gmirmej ewidencji zabytkow, monitoring 

stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego). 

9. Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami 

Proces osiygania celow wytyczonych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy 

Radzanow b?dzie monitorowany poprzez analiz? stopnia jego realizacji. Analiza ta b?dzie 

dokonywana kazdorazowo przez Wojta Gminy Radzanow, zgodnie z ustaleniami art. 87 ust. 5 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Co dwa lata wojt 

b?dzie sporzydzal sprawozdanie z realizacji zadah Programu i przedstawial je Radzie Gminy. 

Wykonanie sprawozdania powinna poprzedzic ocena poziomu realizacji Gminnego Programu 

uwzgl?dniajyca: wykonanie zadah przyj?tych do realizacji w okresie czteroletnim 

obowiyzywania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz efektywnosc ich 

wykonania. 

Ocena poziomu realizacji Programu winna uwzgl?dniac m.in.: 

• biezycy monitoring gminnej ewidencji zabytkow z terenu Gminy Radzanow 

uwzgl?dniajycy informacje o stanie zachowania obiektow, zmianach lokalizacyjnych, 

zmianach stosunkow wlasnosciowych, 

• ocen? zaawansowania prac zwiyzanych z rewitalizacjy obiektow zabytkowych. 



• ocen? prac zwiyzanych z opracowaniem aktow prawa miejscowego dla terenow 

o wysokich wartosciach kulturowych, 

• ocen? aktywnosci kulturalnej lokalnej spolecznosci, w tym ocen? przedsi?wzi?c 

folklorystycznych i zainteresowah tradycyjnym r?kodzielem, 

• ocen? aktywnosci placowek kulturalnych domy kultury, swietlice wiejskie, biblioteki), 

• ocen? rozwoju bazy turystycznej, 

• ocen? kontaktow z wlascicielami obiektow w zakresie dziaiah zmierzajycych do 

rewitalizacji obiektow zabytkowych. 

Po przyj?ciu przez Rad? Gminy Radzanow Programu w drodze uchwaly nalezy udost?pnic 

dokument do publicznej wiadomosci na stronie intemetowej Gminy Radzanow. 

Program nalezy sukcesywnie analizowac oraz uzupelniac uwzgl?dniajyc zmieniajyce si? 

uwamnkowania prawne, kulturowe i spoleczne. 

Realizowanie zalozeh Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanow b?dzie 

wymagaio wspolpracy nie tylko osob odpowiedzialnych za wdrozenie dziaiah wynikajycych 

z celow tego dokumentu, ale takze aktywizacji wlascicieli, uzytkownikow obiektow 

zabytkowych, organizacji pozarzydowych, grup spolecznego dzialania, srodowisk naukowych 

itp. Majyc na uwadze dobro ogolu nalezy dolozyc staran, aby wytyczone cele zostaly 

realizowane. 

Gmina i podlegle jednostki zobowiyzujy si? prowadzic dzialalnosc informacyjny 

i popularyzatorsky w zakresie dziedzictwa kulturowego gminy. 

10. Zrodta finansowania programu opieki nad zabytkami 

Wyznacznikiem sposobu finansowania opieki nad zabytkami sy zasady zawarte w rozdziale 7 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1446). Nakladajy one obowiyzek finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich 

i robot budowlanych przy zabytku na osob? fizyczny, lub inny jednostk? organizacyjny e tym 

takze na jednostki z sektora finansow publicznych, posiadajyce tytul prawny do zabytku. 

Srodki finansowe zwiyzane z zadaniami ochrony i opieki nad zabytkami dla Gminy 

Radzandw mogy bye uzyskane z nast?pujycych zrodel: 

• srodki publiczne; 



• srodki krajowe (budzet panstwa, budzet jednostek samorzydu terytorialnego, fundusze 

celowe); 

• srodki zagraniczne (srodki Unii Europejskiej i irme); 

• srodki niepubliczne (srodki osob fizycznych, prawnych, spolek, organizacji, fundacji, 

instytucji koscielnych). 

Podstawowym zrodlem finansowania zabytkow w Polsce sy srodki publiczne pochodzyce 

z budzetu pahstwa oraz budzetow samorzydowych. Finansowanie zabytkow z tych zrodel 

odbywa si? na zasadzie wspolfinansowania prac przy obiektach zabytkowych, w oparciu 

0 zapisy ww. ustawy. 

Dysponentami powyzszych srodkow sy: 

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Wojewodzcy Konserwatorzy Zabytkow. 

3. Organ stanowiycy - gminy, powiaty, samorzydy wojewodztwa realizujyce dotacje poprzez 

corocznie organizowane nabory wnioskow. Dotacja moze zostac udzielona osobie fizycznej, 

jednostce samorzydu terytorialnego lub irmej jednostce organizacyjnej, b?dycej wlascicielem 

bydz posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiadajycej taki zabytek w trwalym 

zarzydzie. 


