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Zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami

Art. 4 ochrona zabytków to: 

• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i 
finansowych umożliwiających trwałe

• zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

• zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek 
dla wartości zabytków;

• udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z 
zabytków;

• przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu 
wywozowi zabytków za granicę;

• kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;

• uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy

• kształtowaniu środowiska

Art. 5 opieka nad zabytkami to:

• naukowe badanie i dokumentowanie 
zabytku;

• prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku;

• zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz 
jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

• korzystania z zabytku w sposób 
zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości;

• popularyzowania i upowszechniania wiedzy 
o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i 
kultury. 

Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami określa zapis art. 87 
cytowanej wyżej ustawy, w myśl którego burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program 
opieki nad zabytkami. Program ten przyjmuje rada miejska, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie jest on publikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. Z realizacji programu burmistrz sporządza, co 2 lata, 
sprawozdanie, które przedstawia się radzie miejskiej.



Program opieki nad zabytkami gminy

ma na celu, w szczególności:

• 1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

• 2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 
dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 
równowagi ekologicznej;

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

• 4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego;

• 5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;

• 6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

• 7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 
z opieką nad zabytkami.



Programy ochrony i opieki nad zabytkami obowiązują na 
poziomie kraju, województwa i powiatu:

• Program krajowy – stworzenie warunków dla zapewnienia 
efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami:



Gminna ewidencja zabytków

• Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów 
opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. 

• W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę:

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków;

3) parków kulturowych.

Gminną ewidencję zabytków prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
w postaci zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków ujmuje się: zabytki wpisane do rejestru zabytków, 
inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z  WKZ.



Zbiory ewidencji 
dotyczą:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej 
i wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z
prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661) wraz ze zmianami: oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 
września 2019r., zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2019r., poz. 1886) –
OBECNIE NOWY WZÓR KART ADRESOWYCH I OKREŚLONA PROCEDURA WŁĄCZANIA DO GEZ
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Stan gminnej ewidencji zabytków w Gminie Niemodlin

Na terenie Gminy Niemodlin obecnie 
w GEZ są 703 zabytki nieruchome.

Dla części obiektów założone są karty 
adresowe w 2006 i 2015 roku, dla 
części zabytków konieczne jest 
opracowanie karty adresowej (ze 
względu na jej brak lub konieczność 
aktualizacji np. stanu zachowania 
zabytku).

Ewidencja nie jest formą ochrony prawnej, jednak ustawa o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (art. 22 ust. 4) nakłada na gminy obowiązek jej prowadzenia. 

• Weryfikacja ewidencji jest istotna m.in. dlatego, że zmieniono przepisy ustawy o 
ochronie zabytków; obecnie:

• W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ 
stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale (art. 81.1.). 



Formami ochrony zabytków są (na 
podstawie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami):

1) wpis do rejestru zabytków;

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

3) utworzenie parku kulturowego;

4) uznanie za pomnik historii;
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Formy ochrony zabytków na terenie gminy 
Niemodlin – statystyka: 

1) wpis do rejestru zabytków  - 59 zabytków 
nieruchomych, 13 zabytków archeologicznych 
i 43 zabytki ruchome

2) ustalenia ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego – 17 mpzp, 
tj. ok. 17 % powierzchni gminy

3) utworzenie parku kulturowego – 0 

4) uznanie za pomnik historii – 0 



Program opieki nad zabytkami zawiera m.in.:

• korelację programu z dokumentami strategicznymi 
na poziomie kraju, województwa i powiatu

• kontekst programowy

• diagnozę zasobów dziedzictwa kulturowego wraz 
z wnioskami 

• analizę strategiczną (SWOT) wraz z wnioskami

• cele, priorytety i kierunki działań programowych

• określenie działań (społecznych, edukacyjnych, 
gospodarczych) wspierających ochronę dziedzictwa 
kulturowego



Jeden z dokumentów strategicznych uwzględniany w 
programie to „Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego”, określa on m.in..:

• Aktualne kierunki polityki 
przestrzennej w zakresie 
dziedzictwa kulturowego 
(ustalone w nowym, 
obowiązującym PZPWO z 
2019 roku) i obejmują: 

• zachowanie ciągłości 
dziedzictwa regionalnego;

• umiejętne zarządzanie 
zasobami dziedzictwa 
kulturowego;

• kształtowanie tożsamości 
regionalnej i budowanie 
klimatu społecznej 
akceptacji dla ochrony 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego.
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Zabytki o szczególnym znaczeniu dla gminy Niemodlin

Mapa Niemodlina zawierająca 
zabytki wpisane do rejestru 

zabytków www

Ilość i rodzaj 
zabytków na 

terenie gminy

dane: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid



W ramach analizy strategicznej oraz 
wyznaczania celów programu na lata 2021 –
2024 prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Jakie są słabe strony dziedzictwa kulturowego gminy? (czego 
brakuje, co jest zagrożone itp.)

2. Jakie są mocne strony dziedzictwa kulturowego gminy? (co jest 
atutem gminy itp.)

3. Co dla Pani/Pana powinno być priorytetem gminy w obszarze 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego?

4. Jakie wydarzenia na terenie gminy, Pani/Pana zdaniem, są 
szczególnie atrakcyjne i chcielibyście brać w nich udział? Proszę 
podać ewentualną propozycje na nowe działania związane z 
ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego.

5. W latach 2015–2018 obowiązywał gminny program opieki nad 
zabytkami zawierający osiem priorytetów (patrz: następny slajd), 
które z nich wymagają szczególnego zwrócenia uwagi i działań, 
które należy kontynuować, a które zmienić? Proszę podać 
ewentualnie nowe propozycje?



5. W latach 2015 – 2018 obowiązywał gminny program opieki 
nad zabytkami zawierający osiem priorytetów, które z nich nie 
zostały zrealizowane i wymagają szczególnego zwrócenia 
uwagi?

• Priorytet 1. Konsekwentne i planowe  realizowanie zadań będących 
w kompetencji samorządu gminnego dotyczących opieki nad zabytkami jako 
potwierdzenia uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gminy.

• Priorytet 2. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju 
społeczno - gospodarczego gminy.

• Priorytet 3. Wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

• Priorytet 4. Zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego 
i krajobrazu oraz przyjęcie odpowiednich zasad zagospodarowania przestrzeni.

• Priorytet 5. Wykreowanie wizerunku gminy  i tożsamości mieszkańców, 
wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa 
kulturowego.

• Priorytet 6. Zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych. 

• Priorytet 7. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych 
na opiekę nad zabytkami.

• Priorytet 8. Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.


