U C H W A Ł A Nr IV / 30 / 07
Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 lutego 2007roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy
Spytkowice na lata 2007-2010

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 87
ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568 z późn. zmianami) Rada Gminy Spytkowice

u c h w a l a, co następuje :

§1
Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Spytkowice na lata
2007-2010”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zaopiniowany przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§2
Program jest zgodny z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Spytkowice” oraz „Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice”
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr IV / 30 / 07
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 lutego 2007 roku

GMINNY PROGRAM
OPIEKI NAD ZABYTKAMI
2007 – 2010

Spytkowice; styczeń 2007r.
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1. Wprowadzenie.

Obowiązek ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nakłada ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Określa ona przedmiot, zakres i formy
ochrony dóbr kultury. Niezależnie od obywatelskiego obowiązku ochrony zabytków,
stanowiących historyczną i materialną spuściznę pokoleń, zachowanie a także przywrócenie
zabytkom utraconych walorów jest uzasadnione społecznie i ekonomicznie.
Gmina Spytkowice posiada dużą ilość zabytków. Te najbardziej wartościowe zostały
wpisane do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Dobrze utrzymane, zadbane, zagospodarowane i dostępne zabytki nadają gminie
prestiż i podnoszą jej atrakcyjność, zwłaszcza w kontekście położenia gminy Spytkowice w
terenach o wysokich walorach krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Sprzyja to
rozwojowi funkcji turystycznej i rekreacyjnej oraz rozwojowi gminy.
W ostatnich latach właściciele angażują się coraz bardziej w utrzymanie i poprawę
stanu zabytków. Niestety brak odpowiednich środków finansowych lub nieuregulowany
stan prawny powodują, że częstokroć stan tych obiektów jest zły.
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami nie tylko podkreśla ważność obiektów
historycznych dla tożsamości naszego regionu, ale wskazuje także drogi dla osiągnięcia w
perspektywie

pożądanego

stanu

zabezpieczenia

i

funkcjonalnego

wykorzystania

zabytkowych obiektów.

1.1. Cel i zakres pracy.
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Spytkowice powstał jako
realizacja ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 poz. 1568) , która w rozdziale 8, art. 84 i art. 87 ust.1 wprowadza obowiązek
opracowywania

programów na szczeblu

krajowym, wojewódzkim, powiatowym i

gminnym.
Niniejszy Program Opieki Nad Zabytkami został opracowany zgodnie z polityką
ochrony zabytków państwa oraz uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących
aktach prawnych z zakresu ochrony zabytków. Dokumentem nadrzędnym wobec
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Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami jest Wojewódzki Program Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego Małopolski oraz program opieki nad zabytkami dla powiatu
wadowickiego.
Opracowany Program obejmuje okres 2007 – 2010 i posiada formułę otwartą co
oznacza, że w przypadku zmiany wymagań prawnych, pojawienia się nowych obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, dokument Programu opracowany
w 2007 roku, będzie cyklicznie (co 4 lata) aktualizowany.

2. Uwarunkowania prawne.
2.1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada
na organy rządowe i samorządowe obowiązek zapewnienia warunków prawnych,
organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury.
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w
szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i
4

kultury.

2.2. Obowiązek samorządów.
Opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami związana jest z
koniecznością realizacji zadania własnego przez samorząd gminny polegającego na
opracowaniu i przyjęciu na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami.
Obowiązek samorządu gminnego został w tym zakresie nałożony w rozdziale 8
Ustawy z dnia 23 lipca2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zatytułowanym
“Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. W art.87 ust. 1 ustawy wójt
zobowiązany jest do sporządzenia na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ww. ustawy, gminny program opieki nad zabytkami —
przyjmuje, (w formie uchwały) rada gminy - po uzyskaniu opinii wojewódzkiego
konserwatora zabytków, przy czym opinia ma charakter jedynie formalno-techniczny i w
żaden sposób nie wiąże rady gminy.

3. Ochrona i opieka nad zabytkami.
Zgodnie z art. 6 ustawy ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
f ) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji.
2. Zabytki ruchome będące, w szczególności:
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a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i
narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i
nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (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 rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji.
3. Zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
4. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

3.1. Ochrona i opieka nad zabytkami na terenie Gminy Spytkowice.
Ochronie i opiece nad zabytkami na terenie Gminy Spytkowice podlegają:
1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
Lp.

Miejscowość

1.

Spytkowice

Opis
zamek w stylu gotycko-renesansowym z
pierwszej połowy XVIw.
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Nr rej.

Nr działek

Data wpisu

A-472

strefa ochrony
konserwatorskiej, nr
działek: 1/1, ½, 1/3,
1, 2/1, 2/2, 3/1, 7/1,
7/2, 7/3, 14, 15,
542, 543, 544,

28.01.1987

545/1,

Spytkowice

2.

kościół parafialny św. Katarzyny w stylu
wczesnobarkowym z pierwszej połowy
XVIIw.

A-293/78

4970

19.04.1978

(pb.119)

3.

Ryczów

dwór murowany w stylu pseudoromańskim,
druga połowa XIXw.

A-424/87

strefa ochrony
konserwatorskiej, nr
działek: 1289/2

20.08.87

4.

Ryczów

park dworski, drzewostan i układ
komunikacyjny powiązany z dworem j.w.

A-509/87

nr działki: 1289/1

20.08.1987

5.

Spytkowice

obozowisko z epoki kamienia

A-677/92

nr działek: 3143/3,
3143/4, 3143/8,
3125/1, 3125/9,
3125/11, 3143/5,
3143/6, 3125/6,
3125/7

22.01.92

6.

Spytkowice

osada neolityczna i kultury łużyckiej

A-678/92

nr działek: 620/11,
620/7, 620/8

22.01.92

7.

Spytkowice

osada neolityczna

A-679/92

nr działek: 670/2,
670/1, 670/3

22.01.92

8.

Spytkowice

neolityczna pracownia kamieniarska

A-682/92

nr działek: 970/3,
975, 977, 983/1,
998/1, 1000/1,
1003, 1004, 970/5,
970/8

25.03.92

9.

Bachowice

osada wczesnośredniowieczna

A-683/92

nr działek: 1967/20,
1967/23, 2010/2,
1967/15, 1967/14,
1967/13, 1967/9,
1967/7, 1966/1,
1967/2, 2010/1,
1967/21, 1967/22

22.05.92
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Spytkowice

osada neolityczna

A-683/92

nr działek: 707,
709/5, 709/6, 709/7

22.05.92

2 Obiekty wpisane do ewidencji zabytków, a w szczególności:
2.1. Kościoły, kaplice cmentarne i przykościelne oraz plebanie.
Lp.

Miejscowość

1
2

Spytkowice
Spytkowice

3

Spytkowice

4

Ryczów - Chałupki

5

Bachowice

6

Bachowice

7

Bachowice

8

Bachowice

Obiekt
plebania murowana i otynkowana z około 1930r.
kaplica cmentarna murowana z cegły, powstała około 1930r
dom parafialny Sióstr Sercanek, murowany i otynkowany przy ul. Jana Pawła II,
Spytkowice 361
kapliczka na łąkach nad Wisłą
kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany z cegły ,
poświęcony 2.02.1929r.
plebania murowana, zbudowana około 1920r
kaplica św. Bartłomieja, murowana, otynkowana, XVIIIw., wybudowana na placu
po starym kościele
budynek parafialny sióstr Serafitek, murowany, otynkowany, wybudowany ok.
1920r.
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9

Bachowice

10
11
12

Ryczów
Ryczów
Ryczów

kapliczka przy ul. Ks. Gołby i ul. Górki (Balonkowa rola), murowana, otynkowana z
zatartymi śladami jej powstania, prawdopodobnie z końca XIXw.
kościół parafialny z 1954r.
kaplica cmentarna, neogotyk, ok. 1870r.
budynek dawnej plebanii, wzniesiony ok. poł. XIXw.

2.2. Figury, krzyże i inne dobra kultu religijnego.
Lp.

Miejscowość

1

Spytkowice

2

Spytkowice

3

Spytkowice

4

Spytkowice – Wróblówki

5

Miejsce

6

Miejsce

7

Ryczów

8

Ryczów

9
10
11
12
13
14
15
16

Ryczów- Spytkowice
Bachowice
Bachowice
Bachowice
Bachowice
Bachowice
Bachowice
Półwieś

Obiekt
figura św. Jana Nepomucena kamienna na postumencie z piaskowca z ok. XIXw.
przy ul. Jana Pawła II i św. Jana, otoczona dwoma modrzewiami europejskimi
figura Matki Boskiej z 1902r zlokalizowana obok kościoła, otoczona metalowym
płotem
figura Matki Boskiej w Spytkowicach – Kępkach przy ul. Kasztelańskiej 28, data
powstania zatarta
figura Matki Boskiej, data powstania zatarta
figurka kamienna Matki Boskiej z wizerunkami świętych, z początku XXw., przy
skrzyżowaniu ulic św. Floriana i Stawowej
krzyż przydrożny ufundowany przez Macieja Mazura w 1876r. ze współczesnym
zadaszeniem, zlokalizowany przy ul. św. Floriana
figura Matki Boskiej na posesji prywatnej,kamienna z ogrodzeniem żeliwnym z
początek XX wieku, przy ul. Jana Pawła II
figura św. Jana Nepomucena, kamienna z 1866r, przy ul. Spokojnej
figura Matki Boskiej z piaskowca z początku XX wieku przy drodze z Ryczowa –
Spytkowic Wróblówki
krzyż przydrożny drewniany z 1937r
grupa ukrzyżowanie, wapień z 1863r, przy ul. Stefczyka
figura Matki Boskiej z piaskowca, przy ul. Ks. Gołby
figura Matki Boskiej z piaskowca, przy ul. Ks. Gołby (fundacji A. Bałys)
krzyż pokutny kamienny z końca XIXw. przy ul. Kaniów
krzyż przydrożny z 1864r przy ul. Ks. Gołby, na granicy gminy
figura przydrożna Matki Boskiej z Dzieciątkiem

2.3. Dobra kultury nieruchome użyteczności publicznej.
Lp.

Miejscowość

1

Miejsce

2
3
4
5

Miejsce
Miejsce
Spytkowice
Spytkowice

6

Spytkowice

7

Spytkowice

8

Spytkowice

9

Spytkowice

10

Ryczów

11

Bachowice

Obiekt
kamienny spichlerz murowany, połowa XIXw., własność Instytutu Rybactwa
Śródlądowego
obora murowana, poł. XXw.
dom murowany z początku XXw., własność Instytutu Rybactwa Śródlądowego
budynek podworski, obecnie magazyn
Bar „Spytkowianka”
drewniany budynek bocznicy PKP w Spytkowicach pokryty dachówką, z około
1920r
zabudowania gospodarcze przy ul. Bożego Ciała , mur kamienno – ceglany,
pokryte płytą falistą, z końca XIXw.
murowany budynek ośrodka zdrowia z końca XIXw. przy ul. Jana Pawła II
murowany budynek stacji PKP, otynkowany, kryty azbestowymi płytami falistymi z
I ćwierćwiecza XX wieku.
budynek dawnej szkoły, murowany, otynkowany przy ul. Jana Pawła II
drewniany budynek dawnej szkoły rzemieślniczej, pochodzący z przełomu XIX i
XX wieku.
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2.4. Cmentarze.
Lp.

Miejscowość

1

Spytkowice

2

Ryczów

3

Bachowice

2.5.
Lp.

Obiekt
cmentarz komunalny oraz parafii rzymsko – katolickiej, założony w połowie
XIXw.,grupujący groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie
zasłużonych. W ewidencji WKZ znajduje się 6 grobów, najstarszy z 1849r
nagrobek Marii z Kamieńskich Wołkowskiej oraz oficera wojsk polskich ozdobiony
znakiem Złotego Krzyża z 1870r.
cmentarz parafialny i komunalny w Ryczowie , założony w II połowie XIX wieku,
na którym istnieje 12 grobów historycznych i ludzi zasłużonych,w tym dwa
najstarsze, pochodzące z 1883r. - ks. Jana Biedrończyka i Ignacego Gierka
cmentarz parafialny rzymsko – katolicki, założony w I ćwierćwieczu XX wieku, na
którym znajdują się trzy groby o znaczeniu historycznym : Józefa Przystała z
1921r, Antoniego Zbigniewicza z 1929r.i Piotra Sieprawskiego, którego epitafium
pochodzi również z 1929r.

Dobra kultury nieruchome własności prywatnej.
Miejscowość

Obiekt

Bachowice

Dom murowany
/Bachowice 3/

2

Bachowice

Dom drewniany z 1912 roku przy ul. Ks. Gołby 121 /Bachowice 140/

3

Bachowice

Spichlerz drewniany z 1912 roku obok budynku nr 140

4

Bachowice

Dom murowany z początku XX wieku przy ul. Stefczyka 74 /Bachowice 33/

5

Bachowice

Dom drewniany z końca XIX wieku przy ul. KS. Gołby 91 /Bachowice 120/

6

Bachowice

Dom drewniano – murowany z początku XX wieku przy ul. Ks. Gołby 25
/Bachowice 89/

7

Bachowice

Dom murowany z początku XX wieku przy ul. Ks. Gołby 69 /Bachowice 108/

8

Bachowice

Dom drewniany z końca XIX wieku przy ul. Ks. Gołby 87 /Bachowice 119/

9

Bachowice

Dom drewniano – murowany z początku XX wieku przy ul. Ks. Gołby 95
/Bachowice 125/

10

Bachowice

Dom drewniano – murowany z początku XX wieku przy ul. Rzemieslniczej 44
/Bachowice 205/

11

Bachowice - Kaniów

Dom drewniany z początku XX wieku przy ul. Kaniów 33 /Bachowice – Kaniów
323/

12

Bachowice - Kaniów

Dom drewniany z końca XIX wieku, w złym stanie technicznym przy ul. Kaniów 56
/Bachowice – Kaniów 324/.

13

Ryczów

Dom drewniany z około 1930 roku przy ul. Jana Pawła II 84 /Ryczów 49/

14

Ryczów

Dom drewniany z około 1910 roku przy ul. Jana Pawła II 107 /Ryczów 51/

15

Ryczów

Dom drewniany z około 1910 roku przy ul. Jana Pawła II 103 /Ryczów 52/

16

Ryczów

Dom drewniany ze stodołą z I połowy XX wieku przy ul. Jana Pawła II76 /Ryczów
58/

17

Ryczów

Dom drewniany z I połowy XX wieku przy ul. Jana Pawła II /Ryczów 106/

1

pochodzący z lat 20-tych XX wieku przy

9

ul. Stefczyka 136

Lp.

Miejscowość

Obiekt

18

Ryczów

Dom drewniany z końca XIX wieku, w złym stanie technicznym przy ul. Jana
Pawła II 22 /Ryczów 113/

19

Ryczów

Dom drewniany z końca XIX wieku przy ul. Jana Pawła II 18 /Ryczów 119/

20

Ryczów

Dom drewniany z początku XX wieku, obłożony płytą azbestową, w złym stanie
technicznym /Ryczów 146/

21

Ryczów

Dom drewniany z 1938r, na podmurówce, w dobrym stanie technicznym przy ul.
Jana Pawła II 7 /Ryczów 150/

22

Ryczów

Dom drewniany z początku XX wieku, z luźno stojącą stodołą przy ul.
Oświęcimskiej 20 /Ryczów 151/

23

Ryczów

Dom drewniany z początku XX wieku, w złym stanie technicznym przy ul.
Oświęcimskiej 51/Ryczów 192/

24

Ryczów

Dom drewniany z 1892 roku przy ul. Oświęcimskiej 53 /Ryczów 193/

25

Ryczów

Dom drewniany z 1890 roku, w złym stanie technicznym przy ul. Oświęcimskiej 71
/Ryczów 194/

26

Ryczów

Dom murowany piętrowy z XIX wieku w dobrym stanie technicznym przy ul.
Spadzistej 17 /Ryczów 153/

27

Ryczów

Dom drewniany z początku XX wieku przy ul. Dębowej 6 /Ryczów 35/

28

Ryczów

Dom drewniany z końca XIX wieku przy ul. Dębowej 11 /Ryczów 33/

29

Spytkowice

Dom drewniany z oborą i szopą z końca XIX wieku ul. Wadowicka 120

30

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku z oborą, ul. Wadowicka 59 /Spytkowice 441/

31

Spytkowice

Dom drewniany na podmurówce murowanej z 1930 roku /Spytkowice 492/

32

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku, ul. Krakowska 3 /Spytkowice 318/

33

Spytkowice

Dom drewniany z końca XIX wieku, na granicy z Bachowicami przy ul.
Wadowickiej

34

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku, ul. Czarnowiejska 57

35

Spytkowice

Dom drewniany z 1905 roku, w złym stanie technicznym, ul. Pagory 28
/Spytkowice – Kępki 218/

36

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku ul. Jana Pawła II 8

37

Spytkowice

Dom drewniany z końca XIX wieku ul. Zamkowa 20

38

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku przy ul. Spadzistej 1 /Spytkowice 241/

39

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku przy ul. Zamkowej 37 / Spytkowice 254/

40

Spytkowice

Dom drewniany z początku XX wieku przy ul. Jana Pawła II /Spytkowice 373/

41

Półwieś

Dom drewniany z 1872 roku /Półwieś 51/

42

Półwieś

Dom drewniany z 1890 roku /Półwieś 60/
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3. Stanowiska archeologiczne:
Lp.

Miejscowość

Numer stanowiska

1

Spytkowice

13 / 103 – 52 (2)

2

Spytkowice

3

Spytkowice

4

Spytkowice

16 / 103 – 52 (16)

5
6

7
8

Spytkowice
Spytkowice

Spytkowice
Spytkowice

Chronologia

Funkcja obiektu

neolit

1. osada

wczesne średniowiecze

2. osada

14 / 103 – 52 (14)

średniowiecze / okres nowożytny

ślady osadnictwa

15 / 103 – 52 (15)

okres nowożytny

ślady osadnictwa

neolit

1. osada

kultura łużycka

2. ślady osadnictwa

średniowiecze

3. ślady osadnictwa

epoka kamienna

ślady osadnictwa

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

17 / 103 – 52 (17)
18 / 103 – 52 (18)

średniowiecze / okres nowożytny

2. ślady osadnictwa

neolit

1. osada

kultura łużycka

2. osada

średniowiecze

3. ślady osadnictwa

20 / 103 – 52 (20)

epoka kamienna

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

19 / 103 – 52 (19)

9

Spytkowice

21 / 103 – 52 (21)

prahistoria

10

Spytkowice

22 / 103 – 52 (22)

średniowiecze / okres nowożytny

ślady osadnictwa

11

Spytkowice

23 / 103 – 52 (23)

średniowiecze / okres nowożytny

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

12

Spytkowice

24 / 103 – 52 (24)

średniowiecze / okres nowożytny

13

Spytkowice

25 / 103 – 52 (25)

epoka kamienna

ślady osadnictwa

neolit

1. osada

14

Spytkowice

26 / 103 – 52 (26)
epoka brązu lub kultura łużycka

2. ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

15

Spytkowice

27 / 103 – 52 (27)

średniowiecze / okres nowożytny

16

Spytkowice

28 / 103 – 52 (28)

epoka kamienna

ślady osadnictwa

17

Spytkowice

29 / 103 – 52 (29)

pradzieje

ślady osadnictwa

neolit

1. ślady osadnictwa

18

Spytkowice

30 / 103 – 52 (30)

średniowiecze / okres nowożytny

2. ślady osadnictwa

19

Spytkowice

31 / 103 – 52 (31)

średniowiecze / okres nowożytny

ślady osadnictwa

20

Spytkowice

32 / 103 – 52 (32)

średniowiecze / okres nowozytny

osada

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

pradzieje

2. ślady osadnictwa

21

Spytkowice

33 / 103 – 52 (33)

22

Spytkowice

34 / 103 – 52 (34)

średniowiecze/ okres nowożytny

osada

średniowiecze

osada

epoka kamenna

1. osada

pradzieje

2. osada

średniowiecze / okres nowożytny

3. ślady osadnictwa

pradzieje

1. osada

średniowiecze / okres nowożytny

2. osada
osada

23

Spytkowice

35 / 103 – 52 (35)

24

Spytkowice

36 / 103 – 52 (36)

25

Spytkowice

37 / 103 – 52 (37)

26

Spytkowice

38 / 103 – 52 (38)

średniowiecze / okres nowożytny

27

Spytkowice

39 / 103 – 52 (39)

okres nowożytny

ślady osadnictwa

28

Spytkowice

40 / 103 – 52 (40)

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa
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Uwagi

Obiekt
wpisany
do rejestru
zabytków

Obiekt
wpisany
do rejestru
zabytków

Obiekt
wpisany
do rejestru
zabytków

Lp.

29
30

Miejscowość

Spytkowice
Spytkowice

Numer stanowiska

41 / 103 – 52 (41)

Chronologia

Funkcja obiektu

pradzieje

2. ślady osadnictwa

średniowiecze / okres nowożytny

3. osada

średniowiecze / okres nowożytny

dwór obronny

epoka kamienna

1. obozowisko

42 / 103 – 52 (42)
średniowiecze / okres nowożytny

2. ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

31

Spytkowice

43 / 103 – 52 (43)

epoka kamienna

32

Spytkowice

44 / 103 – 52 (44)

średniowiecze / okres nowożytny

osada

33

Spytkowice

45 / 103 – 52 (45)

epoka kamienna

ślady osadnictwa

średniowiecze / okres nowożytny

ślady osadnictwa

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

kultura łużycka

2. ślady osadnictwa

średniowiecze / okres nowożytny

3. osada

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

34

Spytkowice

46 / 103 – 52 (46)

35

Spytkowice

47 / 103 – 52 (47)

36

Miejsce

48 / 103 – 52 (1)

37

Miejsce

49 / 103 – 52 (2)

38

Miejsce

50 / 103 – 52 (3)

39

Miejsce

średniowiecze

2. ślady osadnictwa

neolit

ślady osadnictwa

neolit / wczesna epoka brązu

1. ślady osadnictwa

średniowiecze / okres nowożytny

2. ślady osadnictwa

51 / 103 – 52 (4)

epoka kamienna

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

40

Miejsce

52 / 103 – 52 (5)

epoka kamienna

41

Miejsce

53 / 103 – 52 (6)

epoka kamienna

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

42

Miejsce

54 / 103 – 52 (7)

neolit / wczesna epoka brązu

43

Miejsce

55 / 103 – 52 (8)

epoka kamienna

ślady osadnictwa

44

Miejsce

56 / 103 – 52 (9)

-?

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

45

Ryczów

1 / 104 – 53 (6)

wczesne średniowiecze

46

Ryczów

2 / 104 – 53 (7)

wczesne średniowiecze

ślady osadnictwa

47

Spytkowice

1 / 104 - 52 (1)

wczesne średniowiecze

ślady osadnictwa

48

Spytkowice

2 / 104 – 52 (3)

cykl kultur wstęgowych, neolit

pracownia krzemieniarska

49

Spytkowice

3 / 104 – 52 (6)

epoka kamienna

ślady osadnictwa

50

Spytkowice

4 / 104 – 52 (7)

późne średniowiecze

osada otwarta

późne średniowiecze

1. ślady osadnictwa

51

52

Spytkowice

Spytkowice

5 / 104 – 52 (8)

6 / 104 – 52 (9)

okres nowożytności

2. ślady osadnictwa

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

średniowiecze

2. ślady osadnictwa

nowożytność

3. ślady osadnictwa

wczesne średniowiecze

1. ślady osadnictwa

średniowiecze

2. ślady osadnictwa

53

Spytkowice

7 / 104 – 52 (10)

nowożytność

3. ślady osadnictwa

54

Spytkowice

8 / 104 – 52 (11)

późne średniowiecze, nowożytność

osada otwarta

55

Spytkowice

9 / 104 – 52 (12)

średniowiecze

ślady osadnictwa

56

Spytkowice

10 / 104 – 52 (13)

neolit

ślady osadnictwa

57

Spytkowice

12 / 104 – 52 (48)

wczesne średniowiecze

ślady osadnictwa

11 / 104 – 52 (1)

neolit

ślady osadnictwa

58

Ryczów
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Uwagi

Obiekt
wpisany
do rejestru
zabytków

Obiekt
wpisany
do rejestru
zabytków

Lp.
59
60

Miejscowość
Ryczów
Ryczów

Numer stanowiska
13 / 104 – 52 (3)
14 / 104 – 52 (4)

Chronologia

Funkcja obiektu

wczesne średniowiecze

1. ślady osadnictwa

nowożytność

2. ślady osadnictwa

pradzieje

1. ślady osadnictwa

średniowiecze, nowożytność

2. ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

61

Ryczów

15 / 104 – 52 (5)

późne średniowiecze, nowożytność

62

Bachowice

16 / 104 – 52 (1)

późne średniowiecze, nowożytność

ślady osadnictwa

63

Bachowice

17 / 104 – 52 (2)

późne średniowiecze, nowożytność

osada otwarta
ślady osadnictwa

64

Bachowice

18 / 104 – 52 (3)

wczesne średniowiecze

65

Bachowice

19 / 104 – 52 (4)

późne średniowiecze, nowożytność

ślady osadnictwa

66

Bachowice

20 / 104 – 52 (5)

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

67

Bachowice

21 / 104 – 52 (6)

68

Bachowice

22 / 104 – 52 (7)

69

Bachowice

23 / 104 – 52 (8)

wczesne średniowiecze

2. ślady osadnictwa

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

późne średniowiecze

2. osada otwarta

pradzieje

1. ślady osadnictwa

późne średniowiecze

2. ślady osadnictwa

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

pradzieje

2. ślady osadnictwa

wczesne średniowiecze

1. osada otwarta
2. osada otwarta

70

Bachowice

27 / 104 – 52 (9)

średniowiecze, nowożytność
epoka brązu

3. ślady osadnictwa

71

Spytkowice

36 / 104 – 52 (5)

neolit

ślady osadnictwa

72

Ryczów

1 / 103 – 53 (8)

pradzieje

ślady osadnictwa

epoka kamienna

1. ślady osadnictwa

73

Lipowa

2 / 103 – 53 (1)

74

Lipowa

3 / 103 – 53 (2)

75

Półwieś

5 / 104 - 53

epoka średniowiecza

2. ślady osadnictwa

76

Półwieś

6 / 104 - 53

epoka kamienna

ślady osadnictwa

77

Półwieś

3 / 104 - 53

epoka wczesnego średniowiecza

ślady osadnictwa

78

Półwieś

4 / 104 - 53

epoka neolitu

1. ślady osadnictwa

79

Półwieś

80

Półwieś

pradzieje

2. ślady osadnictwa

pradzieje

ślady osadnictwa

epoka neolitu

1. osada otwarta

epoka średniowiecza

2. osada otwarta

38 / 104 - 53

epoka kamienna

ślady osadnictwa

39 / 104 - 53

okres kultury łużyckiej

ślady osadnictwa

Uwagi

Obiekt
wpisany
do rejestru
zabytków

4. Ochrona obiektów zabytkowych.
1.

Wskazuje się do ochrony i objęcia opieką obiekty ujęte w rejestrze zabytków lub

ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne, wyszczególnione w pkt. 3.1, a także
zabytki ruchome, zwłaszcza elementy wyposażenia kościołów, kaplic itp. objęte wpisem
do rejestru zabytków oraz nie wpisane do rejestru, posiadające walory zabytkowe,
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historyczne lub artystyczne.
2.

Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane związane z

obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, a także zmiana
przeznaczenia lub zmiana sposobu korzystania z tych obiektów powinny uzyskać zgodę
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3.

W strefach objętych ochroną konserwatorską należy podejmować działania o

kompleksowym charakterze polegające na:
a/. konserwowaniu i rewaloryzowaniu historycznych układów przestrzennych i ich
elementów o wartościach zabytkowych.
b/. eliminowaniu obiektów dysharmonijnych w stosunku do otoczenia lub poprawieniu
ich form architektonicznych przy remontach i pracach modernizacyjnych.
c/. dostosowanie nowych obiektów do historycznego układu przestrzennego, w zakresie
ich sytuowania, wielkości, form architektonicznych oraz pełnionych funkcji.
d/. przy podejmowaniu działań w obrębie historycznego układu przestrzennego
uwzględnione zostaną wszelkie dostępne historyczne materiały opisowe, planistyczne i
ikonograficzne.
4.

Wszelkie działania w strefie objętej ochroną konserwatorską powinny być

prowadzone we współpracy i za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5.

Nowa zabudowa w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w sąsiedztwie obiektów

wpisanych do rejestru zabytków powinna być dostosowana do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły zabudowy przy założeniu
harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz
nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie może ona
dominować nad zabudową historyczną.

4.1. Ochrona obiektów wpisanych do ewidencji zabytków.
W stosunku do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków przewiduje się w
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szczególności:
1 Podejmowanie i wspieranie działań zapobiegających ich dewastacji (dotyczy to w
szczególności obiektów najbardziej zniszczonych, przy których istnieje trudność wskazania
właściciela, a mających duże znaczenie dla podkreślenia charakteru regionu – w tym
zabytkowych figur, krzyży i kapliczek przydrożnych).
2. Ochronę ekspozycji szczególnie wartościowych obiektów, polegającą na
zachowaniu bądź przywrócenie widoku na dany obiekt, w drodze odpowiedniego
kształtowania jego przedpola, tła i kulis.
3. Ochronę in situ, z wyjątkiem sytuacji, gdy ochrona taka jest niemożliwa
lub
nieuzasadniona w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.2. Ochrona zespołów parkowych i układów zieleni o charakterze
zabytkowym.
Dla terenów zespołów parkowych wpisanych do rejestru zabytków i innych
układów zieleni o charakterze zabytkowym oraz zieleni w otoczeniu zabytków
wpisanych do rejestru zabytków przewiduje się następujące zasady opieki:
1. Zabytkowe zespoły zieleni powinny być w całości użytkowane przez jednego
użytkownika i pełnić funkcję wykluczającą ich dewastację, powinno być zapewnione
ich właściwe utrzymanie, ochrona i rewaloryzacja.
2. Dla terenów przylegających do granic zespołów zabytkowej zieleni należy przyjąć
zasadę zagospodarowania zapewniającego ich właściwą ekspozycję. W strefach
eksponowania zieleni wyklucza się wprowadzenie inwestycji mogących pogorszyć
stan zdrowotny drzewostanu i ekspozycję na obiekt.
3. Na terenie zespołów zieleni oraz w obiektach objętych wpisem do rejestru zabytków
w granicach działki, usuwanie drzew i krzewów oraz wszelkie prace rewaloryzacyjne
i pielęgnacyjne oraz działania inwestycyjne można wykonywać jedynie na podstawie
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pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.3. Ochrona stanowisk archeologicznych.
Dla obszarów stanowisk archeologicznych ustala się zastępujące zasady ochrony:
1. Na terenie stanowisk archeologicznych dopuszczalne są wyłącznie prace polowe w
obrębie warstwy ornej, czyli zwyczajna orka, bronowanie, kultywatorowanie itp.
2. Bezwzględnie zabronione są wszelkie prace mogące naruszyć niezniszczoną
dotychczas część zabytku, a więc: głęboka orka, kopanie rowów, dołów, eksploatacja
piasku, gliny, żwiru, zabudowa (ławy fundamentowe) i inne drobne prace. Takie
roboty ziemne mogą być podejmowane wyłącznie za zezwoleniem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, po uprzednim przeprowadzeniu archeologicznych badań
wykopaliskowych.
3. Wszelkie inwestycje powinny być w miarę możliwości lokalizowane poza
obszarami stanowisk archeologicznych.
4. Zakres i sposób prowadzenia badań archeologicznych na obszarach stanowisk
archeologicznych określa każdorazowo Wojewódzki Konserwator Zabytków.

4.4. Ochrona cmentarzy.
Dla obszarów cmentarzy przewiduje się porządkowanie i rewaloryzację terenów, a
w szczególności:
1. Zabytkowe nagrobki o wartości historycznej będą sukcesywnie poddawane
rewaloryzacji. Gmina będzie podejmowała działania w celu zapewnienia należytego
stanu tych nagrobków, w tym szczególnie nagrobków osób, które w przeszłości
zasłużyły się dla gminy lub regionu.
2. Ochronę zabytkowych nagrobków in situ, z dopuszczeniem tworzenia lapidarium w
obrębie cmentarzy po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
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3. Dla terenów przylegających do granic cmentarzy przyjmuje się zasadę
zagospodarowania zapewniającego właściwą ich ekspozycję.

4.5. Ochrona stawów rybnych.
Kompleks stawów rybnych, w znacznej części o średniowiecznej genezie i
zachowanych historycznych nazwach, stanowi zabytek kultury materialnej o
wyjątkowej wartości. Obszar stawów i ich otoczenia podlega ochronie krajobrazu i
lokowanie nowych obiektów w tym obszarze wymaga szczególnej rozwagi.
Dopuszczalne jest modernizowanie stawów podyktowane względami gospodarczymi.
Dążyć należy do utrzymania bądź przywrócenia lustra wody we wszystkich dawnych
stawach.

5. Sprawowanie opieki nad zabytkami.
Opieka nad zabytkami jest sprawowana przez ich właścicieli lub posiadaczy i polega w
szczególności, na zapewnieniu warunków:
1. Naukowego badania i dokumentowania zabytku.
2. Prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.
3. Zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.
4. Korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
5. Popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i
kultury.

6. Działania gminy w celu ochrony zabytków.
1. Gmina Spytkowice będzie wspierała działania organizacji pozarządowych i instytucji
nakierowane na ochronę dziedzictwa historycznego, gromadzenie pamiątek związanych z
historią regionu, badania naukowe historii gminy i regionu.
2. Gmina Spytkowice będzie podejmować działania zmierzające do jednolitego
oznakowania najcenniejszych zabytków i szlaków turystycznych oraz zwiększenia
dostępności, obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
3. W okresie objętym programem zostanie dokonana analiza drzew spełniających warunki
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dla objęcia ochroną jako pomniki przyrody. Postuluje się objęcie ochroną drzew
spełniających te warunki.
4. Do końca marca roku 2007 zostanie dokonana analiza stanu obiektów wpisanych do
ewidencji zabytków, celem uaktualnienia tej ewidencji.
5. Gmina Spytkowice wspierać będzie działania właścicieli lub posiadaczy, a także
podejmować będzie samodzielne działania w celu :
1.Zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich
zachowania.
2.Wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
3. Zwiększenia atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i
edukacyjnych.
4.Wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami.
5.Realizacji przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.

7.

Finansowanie zadań

związanych z opieką

nad zabytkami

przez gminę.
1. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków
przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Gmina Spytkowice może finansować prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane związane z obiektami wpisanymi do ewidencji zabytków oraz
zadanie inne nie opisane w pkt.1, a ujęte w niniejszym programie, w szczególności
poprzez udzielenie dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub na zasadach określonych w
ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
3. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków
przeznaczonych na dotacje, o których mowa w pkt. 2.

18

19

