
UCHWAŁA NR XXVIII/254/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłodawa  na lata 2021-2024. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 710 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2021-2024”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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1. Wstęp 
 

„Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2020-2023” 
(zwany dalej „Gminnym programem opieki nad zabytkami”) stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku                   
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 282 ze zm.) i jest 
dokumentem będącym całościową strategią ochrony zabytków znajdujących się na 
obszarze gminy na okres najbliższych czterech lat. Tym samym zadania w nim 
wskazane nie wyczerpują katalogu wszystkich zagadnień związanych z problematyką 
ochrony zabytków w gminie Kłodawa. Realizowany będzie dostępnymi środkami 
prawnymi oraz finansowymi.  

Zapewnienie opieki nad zabytkami przez władze samorządowe ma odmienny 
charakter od działań podejmowanych przez indywidualnych właścicieli zabytków. 
Samorząd ma możliwość i uprawnienia do kreowania polityki w stosunku do obiektów 
zabytkowych. Indywidualny właściciel dba o utrzymanie obiektów zabytkowych w jak 
najlepszym stanie. Natomiast podstawową rolę w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym 
na danym terenie, według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
odgrywają gminy. Ze względu na prawny obowiązek ochrony wartości społecznie 
ważnych Gmina Kłodawa posiada instrumenty prawne umożliwiające budowanie                     
i poszerzanie świadomości społecznej w zakresie ochrony i opieki nad lokalnym 
dziedzictwem kulturowym.  

„Gminny program opieki nad zabytkami” zakłada, że Gmina będzie wspierać 
działania właścicieli lub posiadaczy, a także podejmować samodzielne działania m. in.            
w celu zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu 
ich zachowania, zwiększenia atrakcyjności, wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi 
środków finansowych na ten cel oraz powstawaniu miejsc pracy związanych z opieką 
nad zabytkami. 

„Gminny program opieki nad zabytkami” – po zaopiniowaniu przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – został przedstawiony Radzie Gminy Kłodawa, 
która przyjęła go uchwałą. Program został opracowany na okres czterech lat i stanowi 
dokument uzupełniający w stosunku do innych aktów planowania.  

Z realizacji zadań „Gminnego programu opieki nad zabytkami” – co dwa lata – 
Wójt Gminy Kłodawa zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdań i przedstawienia 
ich Radzie Gminy.
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2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 
  
 Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków                
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 282 ze zm.) sporządzenie programu 
opieki nad zabytkami – istotnego instrumentu ochrony zabytków – należy do 
ustawowych obowiązków samorządu gminnego. Zasadnicze cele programu opieki nad 
zabytkami, które określa powyższa ustawa to: 

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

• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego     
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody        
i równowagi ekologicznej, w planach rozwoju regionalnego i lokalnego; 

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

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego; 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych; 

• wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na ochronę             
i opiekę nad zabytkami; 

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

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

 
 Programy opieki nad zabytkami winny być postrzegane jako instrument polityki 
samorządowej. Ich uchwalenie, poprzedzone wyrażeniem opinii przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, ma przy tym charakter obligatoryjny. Nie mają one jednak 
statusu aktów prawa miejscowego – nie mogą stanowić samodzielnej podstawy 
rozstrzygnięć władczych względem jednostek spoza aparatu administracji publicznej.  
  Metoda opracowania gminnych programów opieki nad zabytkami, zgodnie z 
zaleceniami ekspertów, obejmuje następujące etapy postępowania: 

1. Faza rozpoznawcza – zebranie i analiza istniejących materiałów o charakterze 
strategicznym i planistycznym oraz rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego 
gminy. 

2. Faza analiz i wniosków – analiza stanu zasobu zabytkowego gminy. 
3. Faza programowania – określenie priorytetów, kierunków działań i zadań wraz              

z odpowiednim ku temu instrumentarium (w tym finansowym). 
 
 „Gminny program opieki nad zabytkami” stanowi całościową i wieloletnią strategię 
ochrony zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa. Mając 
charakter strategiczny, odnosi się zarówno do zasobów własnych gminy, jak i tych, które 
stanowią własność innych podmiotów. Już z samej ustawowej definicji – jest 
dokumentem wymagającym cyklicznej aktualizacji.  

Dziedzictwo kulturowe jest zasobem nieodnawialnym, dlatego wymaga 
zintensyfikowanej ochrony i świadomego gospodarowania. Gmina, poprzez swoje 
kompetencje i zadania, administrowanie strategiami oraz programami, ma najlepsze 
rozeznanie lokalnych potrzeb i jest najbardziej odpowiednim podmiotem, aby zarządzać 
dziedzictwem lokalnym, uwolnić jego potencjał rozwojowy. Dziedzictwo może dawać 
miejsca pracy, pomagać wychodzić z ubóstwa i bezrobocia, dzięki niemu można 
realizować swoje pasje i twórczo spędzać czas, wreszcie może być ono sposobem 
inwestowania i magnesem dla prywatnych przedsiębiorców, ale też dźwignią rozwoju 
turystyki. Na poziomie lokalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności 
miejscowej społeczności, integrując mieszkańców. 
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3.  Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce   
 
 W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla się istnienie po 
stronie narodu polskiego (tzn. wszystkich obywateli Rzeczypospolitej) obowiązku 
przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego 
dorobku. Art. 5 stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W myśl 
art. 6 Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do 
dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (ust. 
1), oraz udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków 
z narodowym dziedzictwem kulturalnym (ust. 2).  
 
 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) do zadań własnych gminy należy 
zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności dotyczących sfery kultury, 
w tym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W tym przypadku dla gminy 
instrumentami realizacji interesu publicznego są m.in. uchwalanie dokumentów 
strategicznych i programowych, w tym sporządzanie i uchwalanie planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto utrzymywanie jednostek specjalistycznych 
w zakresie muzealnictwa oraz działania właścicielskie wobec zabytków stanowiących 
własność gminy i jej jednostek. 
 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami         
(t. j. Dz. U. z 2020, poz. 282 ze zm.) znacznie rozszerzyła kompetencje samorządów, 
dając im różnorodne możliwości działań w sferze ochrony zabytków. Weryfikacja tych 
działań należy do administracji rządowej, tzn. wojewody, w imieniu którego zadania                
i kompetencje wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. Obowiązujące przepisy 
prawa, obok wpisu do rejestru zabytków dokonywanego przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i uznania zabytku za pomnik historii przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polski, właśnie samorządom gminnym umożliwiły wyznaczenie dwóch 
dodatkowych form ochrony zabytków, czyli określenie formy ochrony poprzez zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz utworzenie parku 
kulturowego. Wzmiankowana ustawa nakłada na organy samorządowe obowiązek 
zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr 
kultury.  
 

Ochrona zabytków, w przeciwieństwie do opieki nad zabytkami, realizowana jest 
przez organy administracji publicznej, czyli administracji rządowej i samorządowej, 
działające w publicznym interesie, zgodnie z przypisanymi im ustawowo kompetencjami. 
Należy przy tym zauważyć, że zacytowane przepisy odnoszą się zarówno do ochrony 
zabytków, jak i opieki nad zabytkami. Rozróżnienie to ma doniosłe znaczenie, gdyż 
ochrona dotyczy władczej ingerencji, natomiast opieka polega na działalności faktycznej, 
stanowiąc obowiązek każdego właściciela i posiadacza zabytku. 
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4.   Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 
 
 Dokumenty, do których odwołuje się „Gminny program opieki nad zabytkami” 
zgrupowano na trzech poziomach: ogólnokrajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz 
lokalnym (powiatowym). Stanowią je różnego rodzaju strategie, studia i programy.  
 
4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami   
 

Rada Ministrów w dniu 13 sierpnia 2019 roku podjęła uchwałę nr 82 w sprawie 
przyjęcia „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 2019-
2022” (Dz. U. z 2019, poz. 808), który jest kluczowym instrumentem planowania 
strategicznego w dziedzinie ochrony zabytków. 

„Program 2019-2022” został opracowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przy udziale i pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków. To główny 
dokument strategiczny, który określa cele administracji rządowej oraz podległych jej 
służb i instytucji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także środki 
służące do realizacji wyznaczonych celów. 

Na szczeblu lokalnym i regionalnym analogiczną rolę powinny pełnić gminne, 
powiatowe i wojewódzkie programy opieki nad zabytkami, o których mowa w art. 87 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Cele           
i kierunki działania w tych programach powinny być określane samodzielnie przez te 
jednostki, mając na względzie wcześniej ustalone uwarunkowania faktyczne 
występujące na danym terenie (m.in. rozpoznanie zasobu, jego wartościowanie, stan 
zachowania). Zarządzanie dziedzictwem zawsze wymaga bowiem świadomego, 
odpowiedzialnego i przemyślanego podejmowania decyzji opartych na rzetelnej                        
i gruntownej wiedzy. Stąd takie znaczenie ewidencji zabytków oraz pozostałej 
dokumentacji konserwatorskiej, a także inne analizy dotyczące dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego na danym obszarze. 

Jednakże „Program 2019-2022” powinien być uwzględniany, zgodnie z art. 18 
ust. 1 i 2 pkt 1 ww. cytowanej ustawy, w koncepcjach, strategiach, analizach, planach, 
studiach, w szczególności przy sporządzaniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

„Program 2019-2022” ma tworzyć warunki niezbędne do realizacji opieki nad 
zabytkami na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Jest to niewątpliwie dokument 
strategiczny, odnoszący się do działania administracji publicznej w ochronie zabytków. 
Podstawowym z punktu widzenia praktycznego elementem systemu zarządzania 
dziedzictwem są natomiast programy opieki przyjmowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000808 
 
4.2.   Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie województwa i powiatu     
 

„Gminny program opieki nad zabytkami” w swych założeniach jest zgodny                  
z następującymi dokumentami:  

 
➢ na poziomie województwa lubuskiego 

 
„Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020” 
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został przyjęty przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XXIX/444/17  z dnia 
10 kwietnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017, poz. 1026).  

Celem programu na lata 2017-2020 jako dokumentu kontynuującego założenia z 
lat 2009-2012 i 2013-2016 jest realizacja wizji: „Województwo lubuskie – region z 
zachowaną ciągłością wielokulturowego dziedzictwa, ukształtowaną tożsamością 
społeczną i świadomością wartości posiadanego dziedzictwa w wymiarze społecznym i 
gospodarczym”.  
źródło: 
https://bip.lubuskie.pl/system/obj/32804_PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI.pdf 
 

Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę nr 
XLIV/667/18 w sprawie uchwalenia „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i 
Gorzów Wlkp.”  

 
Plan nie jest aktem prawa miejscowego i nie narusza uprawnień gmin w zakresie 

miejscowego planowania przestrzennego. Nie stanowi również podstawy prawnej 
wydawania decyzji administracyjnych. Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego 
województwa sformułowane zostały w oparciu o istniejące uwarunkowania,                             
z uwzględnieniem pożądanego kształtu przestrzeni regionalnej i rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu w perspektywie obowiązywania planu.  
źródło: 
https://bip.lubuskie.pl/689/Plan_Zagospodarowania_Przestrzennego_Wojewodztwa_Lub
uskiego_wraz_z_planami_zagospodarowania_przestrzennego_miejskiego_obszaru_fun
kcjonalnego_osrodka_wojewodzkiego_Zielona_Gora_i_Gorzow_Wlkp___28Dz_Urz_Woj
__Lub_2018_1163_29/ 

 
„Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020” Sejmik Województwa 

Lubuskiego przyjął uchwałą nr XXXII/319/12 z dnia 19 listopada 2012 roku. Natomiast 
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku ogłosił rozpoczęcie 
konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”, przyjętego 
uchwałą nr 69/1037/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku. 

Dokument zwraca uwagę na potrzebę lepszego wykorzystania walorów regionu, 
w tym kulturowych, stanowiących zasób województwa, jako istotny czynnik rozwoju 
potencjału społecznego i gospodarczego.  
źródło: 
http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego_2
020.pdf 
 

„Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020” jest dokumentem 
istotnym z punktu widzenia finansowania opieki nad zabytkami – został przyjęty przez 
Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku.  

Pomoc skierowana na projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach 
kultury i obiektach zabytkowych wpłynie na zwiększenie atrakcyjności województwa 
lubuskiego. 
źródło: https://rpo.lubuskie.pl/ 
 

➢ na poziomie powiatu gorzowskiego 
 
„Program opieki nad zabytkami powiatu gorzowskiego na lata 2017-2020” 

został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr 106/XVIII/2016 z dnia 28 listopada 2016 
roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016, poz. 2417). Program adresowany jest do 
mieszkańców powiatu, w tym prywatnych właścicieli i użytkowników obiektów 
zabytkowych, władz samorządu terytorialnego a także do miejscowych organizacji 
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mogących w praktyce zastosować się do nakreślonych postulatów i możliwości działań. 
źródło: 
https://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/25/przyjecia__22Programu_Opieki_nad_Zabytka
mi_Powiatu_Gorzowskiego_na_lata_2017-2020_22/ 
 

Wciąż obowiązuje „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu 
gorzowskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku”, która została przyjęta przez 
Radę Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 137/XX/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku. 
Strategia jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu, a jej 
celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych.  

Przyjęta w dokumencie wizja oznacza, że m.in. dziedzictwo kulturowe oraz walory 
przyrodnicze powiatu są eksponowane i promowane oraz że na terenie powiatu rozwija 
się turystyka w oparciu o produkty markowe  i wytyczone szlaki turystyczne. 
źródło: 
https://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/193/przyjecia__22Strategii_Zrownowazonego_R
ozwoju_Powiatu_Gorzowskiego_z_horyzontem_czasowym_do_2020_r__22_0D_0A/ 
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5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 
 
5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy) 
 

Niniejszy „Gminny program opieki nad zabytkami” w szczególności opiera się na 
dokumentach, programach i strategiach opracowanych na poziomie Gminy Kłodawa.  
 

„Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa. Aktualizacja na lata 
2016-2025” to dokument będący podstawą dobrego zarządzania jednostką 
samorządową. Wyznacza ono kierunki i ramy postępowania dla organów decyzyjnych, 
określając długofalowe cele do zrealizowania oraz wizję danego podmiotu, którą                    
w efekcie podjętych działań chce się osiągnąć. Planowanie strategiczne jest płaszczyzną 
współpracy pomiędzy różnymi partnerami (interesariuszami), w tym uzgadniania 
wspólnych założeń lub w przypadku rozbieżnych podjeść, wypracowywania 
kompromisowych rozwiązań.  
źródło: http://www.klodawa.biuletyn.net/?bip=1&cid=1146&bsc=N 
 

Rada Gminy Kłodawa przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” uchwałą nr XXXIII/296/02 z dnia 24 kwietnia 
2002 roku. Z powodu – m.in. dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego, licznych 
wniosków mieszkańców, zmian prawnych – dokument podlegał zmianom, które Rada 
Gminy Kłodawa zatwierdziła następującymi uchwałami: 

− nr VII/72/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku, 

− nr XLVIII/362/10 z dnia 30 lipca 2010 roku, 

− nr XXIX/228/13 z dnia 12 czerwca 2013 roku (zmiana studium w obrębie 
miejscowości Różanki i Wojcieszyce). 

 Przedmiotowy dokument określa zasady prowadzenia polityki przestrzennej na 
terenie gminy w długoletniej perspektywie. Studium nie będąc tzw. przepisem gminnym, 
nie stanowi podstawy do wydania decyzji administracyjnych i w odróżnieniu od 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie stanowi prawa 
miejscowego. Natomiast jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie                          
z wyznaczonymi kierunkami. Kierunki rozwoju określone w tym dokumencie przez wiele 
lat stanowić będą wytyczne koordynacyjne w wielu dziedzinach związanych z rozwojem 
gminy.  
 
5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 
gminy 
  Zadaniem niniejszego opracowania nie jest też dokonywanie nowych ustaleń 
naukowych, analiz historycznych, porównawczych czy polemika z dotychczasowymi 
pracami. Z tych powodów charakterystyka zasobu kulturowego nastawiona jest              
w głównej mierze na wskazanie tych obiektów i zabytkowych zespołów, które                 
w znaczącym stopniu decydują o wizerunku gminy.  
 Gmina Kłodawa to gmina wiejska położona w północno-wschodniej części 
województwa lubuskiego, w północno-wschodniej części powiatu gorzowskiego. Jest 
jedną z siedmiu gmin powiatu. Sieć osadniczą gminy tworzą miejscowości: Chwalęcice, 
Kłodawa, Lipy, Łośno, Mironice, Rębowo, Różanki, Rybakowo, Santocko, Santoczno, 
Wojcieszyce, Zamoksze, Zdroisko. Gmina liczy 8 415 mieszkańców (dane z dnia 31 
grudnia 2019 roku). W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Gmina zajmuje powierzchnię 
23472 ha, granicząc: 

− na zachodzie z gminą Lubiszyn, 

− na północy z gminami Nowogródek Pomorski i Barlinek, 

− na wschodzie z gminą Strzelce Krajeńskie, 

− na południu z miastem Gorzów Wielkopolski i gminą Santok. 
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Centrum władz samorządowych oraz usług administracyjno-oświatowo-gospodarczych 
stanowi miejscowość Kłodawa. 

Gmina Kłodawa z uwagi na całokształt warunków środowiska zalicza się do 
grupy najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów województwa 
lubuskiego. Decydują o tym głównie takie elementy jak: wysoki udział obszarów 
chronionego krajobrazu i bardzo wysoka lesistość wynosząca 65 % powierzchni gminy. 
Aż 65% powierzchni gminy porasta Puszcza Gorzowska wchodząca w skład Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego – chroniony obszar o niezwykłych walorach 
przyrodniczych, historycznych i kulturowych, który powstał 23 października 1991 roku. 
Walory przyrodnicze Puszczy Gorzowskiej są niezwykle wartościowe w skali 
europejskiej. Dlatego jej znaczny obszar został zaproponowany do włączenia                         
w paneuropejski system ekologiczny – Sieć Natura 2000, zapewniający trwałą 
egzystencję ginącym ekosystemom oraz gatunkom roślin i zwierząt. 

Według definicji ustawowej „krajobraz kulturowy to przestrzeń historycznie 
ukształtowana w wyniku działalności człowieka, która zawiera wytwory cywilizacji oraz 
elementy przyrodnicze”. Środowisko kulturowe to ważny czynnik życia i działalności 
człowieka. Zabytki są nie tylko materialnym świadectwem przeszłości, lecz także 
cennym elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego 
otoczenia. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego może w istotny sposób 
przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a tym samym do poprawy 
jakości życia jej mieszkańców. Krajobraz kulturowy gminy stanowią obszary i obiekty                          
o szczególnym znaczeniu. 

 
5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony   
  
 Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 282 ze zm.) formami ochrony zabytków są:  

1) wpis do rejestru zabytków,  
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 realizację inwestycji drogowej, decyzji o 
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.  

 
1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
 Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr zabytków. Do rejestru 
wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego 
lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.                    
W trybie określonym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do rejestru 
może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa 
geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpis do rejestru historycznego 
układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego nie 
wyłącza możliwość wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych 
wchodzących w skład tych układów lub zespołów. Wpisanie zabytku nieruchomego do 
rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego 
zabytku. 
 Poniższy wykaz zawiera obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków. W 
wyniku weryfikacji wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków stwierdzono, iż ochrona 
prawna poprzez wpis do rejestru zabytków obejmuje niewystarczającą liczbę obiektów. 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres Rejestr zabytków Datowanie 
Działka 
nr ewid. 

1.  Łośno huta, ob. dom  
Łośno, nad rzeką 
Łośnicą 

KOK-I-479/63 
30.05.1963 
KOK-I-46/76 
26.10.1976 

1746 r. 106/1 

2.  Mironice dwór Mironice 
306 z 20.08.1980, 

L-371/A  
z 16.02.2010 

ok. 1830 r. 35/7 

3.  Różanki 

aleja lipowa 
wzdłuż drogi 
krajowej nr 22  
od granic miasta 
Gorzowa Wlkp.  
do miejscowości 
Różanki 

wzdłuż drogi 
krajowej nr 22 

2155 z 01.06.1974 
L-427/A  

z 18.04.2011  
1860-1880 200 

4.  Różanki 
kościół rzymsko-
katolicki pw. św. 
Stanisława Kostki 

Różanki 
2108 z 04.05.1971 

L-341/A  
z 28.07.2009 

1735 r. 289 

5.  Różanki 
cmentarz 
przykościelny 

Różanki 
KOK-I-358/91  
25.04.1991 

XVIII/XIX w. 289 

6.  Różanki 

zespół folwarczny ul. Gorzowska 5 
2109 z 04.05.1971 

L-380/A  
z 05.03.2010 

XIX w. 

38/2, 
38/7, 
38/8, 
38/9, 
38/10 

budynek 
mieszkalny w 
zespole 
folwarcznym 

ul. Gorzowska 5 
2109 z 04.05.1971 

L-380/A  
z 05.03.2010 

XIX w. 38/2 

7.  Santoczno 

kościół rzymsko-
katolicki filialny  
pw. Przemienienia 
Pańskiego 

ul. Parkowa 2 

657 z 18.12.1963 
KOK-I-93/76  
z 05.11.1976 

L-339/A z 
27.07.2009 

1765 r. 59/1 

8.  Santoczno budynek d. szkoły 
ul. Parkowa 1,3 
(Santoczno nr 2) 

 
KOK-I-2110/71 z 
04.01.1971 r., 

XVIII w. 
76/2 
76/1 

9.  Wojcieszyce 

kościół rzymsko-
katolicki filialny pw. 
Podwyższenia 
Krzyża Świętego 

ul. Kasztanowa 3 

190 z 16.03.1961 r. 
KOK-I-20/76  

z 22.10.1976 r. 
L-340/A  

z 28.07.2009 

XIII/XIV w. 123 

 
Wykaz stanowisk archeologicznych, w tym wpisanych do rejestru zabytków 

zawiera poniższy wykaz. Gminę Kłodawa cechuje bardzo duże bogactwo dziedzictwa 
archeologicznego. Na jej obszarze znajduje się 441 stanowisk archeologicznych, w tym 
42 stanowiska wpisane do rejestru zabytków. Tutejszy obszar został przebadany 
powierzchniowo w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Wyniki badań są 
dostępne do wglądu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura                        
w Gorzowie Wielkopolskim.  
 Program Archeologiczne Zdjęcia Polski (AZP) rozpoczęto realizować w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Archeolodzy prowadzili na wytyczonych obszarach 
terenowe badania powierzchniowe. Ich wyniki stanowią podstawową bazę informacji      
o zasobach archeologicznych gminy Kłodawa i są punktem wyjścia dla dalszych etapów 
badań, czyli prac wykopaliskowych. 
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Lp. 

AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

1 42-11 Kłodawa 93 3 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

2 42-12 Łośno 13 1 huta szkła, osada Nowożytność  

3 42-12 Łośno 14 2 ślad osadnictwa 
Późne średniowiecze 

(XIV-XV w.) 
 

4 42-12 Łośno 15 3 obozowisko? Epoka kamienia  

5 42-12 Rybakowo 16 4 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

6 42-12 Rybakowo 17 5 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

7 42-12 Rybakowo 18 6 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

8 42-12 Rybakowo 19 7 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

9 42-12 Rybakowo 20 8 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

10 42-12 Rybakowo 21 9 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

 
11 

42-13 Rybakowo 1 1 
ślad osadnictwa 

osada 

Epoka kamienia 
Wczesne 

średniowiecze 

 

12 42-13 Rybakowo 2 2 ślad osadnictwa Pradzieje  

13 42-13 Rybakowo 3 3 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

 
14 

42-13 Rybakowo 4 4 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  

15 42-13 Rybakowo 5 5 ślad osadnictwa Nowożytność  

16 42-13 Santoczno 11 6 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

17 42-13 Santoczno 12 7 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

18 42-13 Santoczno 13 8 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

19 42-13 Santoczno 14 9 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

20 42-13 Santoczno 15 16 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

21 42-13 Santoczno 16 17 ślad osadnictwa Pradzieje  

22 42-13 Rybakowo 6 18 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

23 42-13 Santoczno 17 19 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia-

mezolit? 
 

24 42-13 Rybakowo 7 20 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Nowożytność 
 

25 42-13 Rybakowo 8 21 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Nowożytność 
 

26 42-13 Rybakowo 9 22 ślad osadnictwa Pradzieje  

27 42-13 Rybakowo 10 23 ślad osadnictwa Późne średniowiecze  

 
 

28 
42-13 Rybakowo 11 24 

stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
 

Nowożytność 

 

29 42-13 Rybakowo 12 25 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

30 42-13 Rybakowo 13 26 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

31 42-13 Rybakowo 14 27 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Nowożytność 
 

32 42-13 Rybakowo 15 28 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit 
 

33 42-13 Santoczno 18 29 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit 
 

 
 
 
 

43-10 Santocko 51 20 

pkt osadniczy 
 
 

osada 

Epoka kamienia – 
paleolit-horyzont 
trzciniecki, neolit-

kult. ceramiki 
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Lp. 

AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

34 pkt osadniczy sznurowej 
Kult. łużycka 

Pradzieje 

35 43-10 Santocko 52 21 pkt osadniczy Kult. łużycka  

 
36 

43-10 Santocko 53 22 pkt osadniczy 
Epoka kamienia- 

horyzont trzciniecki, 
Kult. łużycka 

 

 
37 

43-10 Santocko 54 23 obozowisko 
Epoka kamienia – 
paleolit schyłkowy 

 

 
38 

43-10 Santocko 55 24 osada 
Epoka kamienia -

neolit kult. ceramiki 
sznurowej 

 

39 43-10 Santocko 56 25 pkt osadniczy Epoka kamienia  

 
40 

43-11 Mironice 1 1 osada Epoka kamienia 
546/Ar  

12.12.1974  

 
41 

43-11 Mironice 2 2 ślad osadnictwa Epoka kamienia 
545/Ar 

12.12.1974 

 
42 

43-11 Mironice 3 3 osada 
Okr. wpływów 

rzymskich 
549/Ar 

12.12.1974  

43 43-11 Mironice 4 4 osada 
Halsztat C-D, Okr. 

wpływów rzymskich, 
Późne średniowiecze 

547/Ar 
12.12.1974 

 
44 

43-11 Mironice 5 5 osada 
Okr. wpływów 

rzymskich 
548/Ar 

12.12.1974 

 
 

45 
43-11 Santocko 49 6 

ślad osadnictwa 
osada 

Epoka kamienia –
neolit, 

Okr. wpływów 
rzymskich, Późne 

średniowiecze 

553/Ar 
12.12.1974  

 
46 

43-11 Santocko 50 7 
osada 

punkt osadniczy 

Wczesna ep. brązu 
Okr. wpływów 

rzymskich 

 

 
47 

43-11 Santocko 51 8 
osada 

punkt osadniczy 
Wczesna ep. brązu 

Późne średniowiecze 
 

48 43-11 Santocko 52 9 punkt osadniczy 
Epoka kamienia -

neolit 
 

49 43-11 Santocko 53 10 osada 
Epoka kamienia -

neolit 
 

 
50 

43-11 Santocko 54 11 osada 
Epoka kamienia-

neolit - wczesna ep. 
brązu 

 

 
51 

43-11 Mironice 6 12 
osada 

punkt osadniczy 

Epoka kamienia -
neolit 

Pradzieje 

 

 
52 

43-11 Mironice 7 13 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Późne średniowiecze 

 

 
53 

43-11 Mironice 13 14 klasztor 
Średniowiecze- 

Nowożytność (XIII-
XIV w.) 

 

54 43-12 Wojcieszyce 85 1 

obozowisko 
osada 

 
 

Epoka kamienia-
mezolit, 

Epoka kamienia-
neolit-Kult. pucharów 

lejkowatych, Kult. 
amfor kulistych, 

Kult. łużycka 

 

 
55 

43-12 Różanki 11 2 osada 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63090D08-2D0A-4BAD-9A2C-4975702192C3. Podpisany Strona 13



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KŁODAWA NA LATA 2021-2024 

14 

 

 
Lp. 
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Zabytków 

56 43-12 Różanki 12 3 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
57 

43-12 Różanki 13 4 osada 
Epoka kamienia -

neolit, 
Ep. brązu -Halsztat 

 

 
58 

43-12 Różanki 14 5 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia –
neolit-Kult. pucharów 

lejkowatych, Kult. 
amfor kulistych, 
Nowożytność 

 

 
59 

43-12 Różanki 15 6 
obozowisko? 

ślad osadnictwa 
Epoka kamienia -

neolit?, Nowożytność 
 

 
60 

43-12 Wojcieszyce 86 7 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia -

neolit, Nowożytność 
 

 
 

61 
43-12 Wojcieszyce 87 8 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Nowożytność 

 

 
 

62 
43-12 Wojcieszyce 88 9 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Nowożytność 

 

 
63 

43-12 Wojcieszyce 89 10 ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych? 

 

64 43-12 Wojcieszyce 90 11 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
65 

43-12 Wojcieszyce 91 12 
osada 

ślad osadnictwa 
Epoka kamienia -

neolit?, Nowożytność 
 

66 43-12 Wojcieszyce 92 13 

osada 
 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Pradzieje, 
Wczesne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

67 43-12 Różanki 16 14 osada? 
Epoka kamienia -

neolit 
 

68 43-12 Różanki 17 15 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia- 

mezolit-neolit 
 

69 43-12 Różanki 18 16 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit 
 

70 43-12 Wojcieszyce 93 17 osada Pradzieje  

 
71 

43-12 Wojcieszyce 94 18 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit, 

Średniowiecze, 
Nowożytność 

 

72 43-12 Różanki 19 19 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit-neolit 
 

73 43-12 Różanki 20 20 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit 
 

 
74 

43-12 Różanki 21 21 
obozowisko? 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia- 
mezolit-neolit, 
Nowożytność 

 

75 43-12 Różanki 22 22 
osada 

ślad osadnictwa 
Pradzieje 

Nowożytność 
 

 
76 

43-12 Różanki 23 23 
obozowisko 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia- 
mezolit, 

Nowożytność 
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77 43-12 Różanki 24 24 ślad osadnictwa Pradzieje  

78 43-12 Różanki 25 25 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
79 

43-12 Wojcieszyce 95 26 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze - 
Nowożytność 

 

 
80 

43-12 Wojcieszyce 96 27 
ślad osadnictwa 

 

Epoka kamienia -
neolit?, Wczesne 
średniowiecze, 

Późne średniowiecze 
- Nowożytność 

 

 
 

81 
43-12 Wojcieszyce 97 28 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia -
neolit, Pradzieje, 

Późne średniowiecze 
- Nowożytność 

 

 
 
 

82 

43-12 Wojcieszyce 98 29 
osada 

 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych? 
Późne średniowiecze 

- Nowożytność 

 

 
83 

43-12 Wojcieszyce 99 30 ślad osadnictwa 
Pradzieje, Późne 
średniowiecze - 
Nowożytność 

 

 
84 

43-12 Wojcieszyce 100 31 ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit, Późne 

średniowiecze - 
Nowożytność 

 

 
 

85 
43-12 Wojcieszyce 101 32 

osada 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit, Pradzieje, 

Późne średniowiecze 
- Nowożytność 

 

 
86 

43-12 Wojcieszyce 102 33 osada 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych 

 

 
 

87 
43-12 Wojcieszyce 103 34 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia- 
mezolit-neolit, 

Wczesne 
średniowiecze?, 

Nowożytność 

 

 
 

88 
43-12 Wojcieszyce 104 35 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Pradzieje, Późne 
średniowiecze - 
Nowożytność 

 

 
 
 

89 

43-12 Wojcieszyce 105 36 
osada 

 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych 
Wczesne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

90 43-12 Wojcieszyce 106 37 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

 
91 

43-12 Wojcieszyce 107 38 ślad osadnictwa 
Pradzieje, Wczesne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
 
 

43-12 Wojcieszyce 108 39 
osada 

 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 
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92 

 lejkowatych 
Kult. łużycka-późna 
ep. brązu / Halsztat, 

Późne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 
93 

43-12 Wojcieszyce 109 40 ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit?, Późne 

średniowiecze - 
Nowożytność 

 

 
 
 

94 

43-12 Wojcieszyce 110 41 

obozowisko? 
osada 

 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
Kult. łużycka –ep. 

brązu-Halsztat, 
Wczesne 

średniowiecze 
Nowożytność 

 

 
95 

43-12 Wojcieszyce 111 42 ślad osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze?, 
Nowożytność 

 

96 43-12 Wojcieszyce 112 43 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

97 43-12 Wojcieszyce 113 44 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

98 43-12 Wojcieszyce 114 45 osada 
Epoka kamienia -

neolit? 
 

99 43-12 Wojcieszyce 115 46 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
100 

43-12 Wojcieszyce 116 47 ślad osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze, 
Późne średniowiecze 

 

101 43-12 Wojcieszyce 117 48 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
102 

43-12 Wojcieszyce 118 49 
osada 

ślad osadnictwa 
Epoka kamienia -

neolit Nowożytność 
 

 
103 

43-12 Wojcieszyce 119 50 ślad osadnictwa 

Epoka kamienia, 
Okr. wpływów 

rzymskich?, Późne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
 

104 
43-12 Wojcieszyce 120 51 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia?, 
Pradzieje, Wczesne 

średniowiecze, 
Późne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

105 43-12 Wojcieszyce 121 52 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

 
 

106 
43-12 Wojcieszyce 122 53 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych, Kult. 
amfor kulistych? 

 

 
107 

43-12 Wojcieszyce 123 54 
obozowisko? 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
Wczesne 

średniowiecze? 

 

108 43-12 Wojcieszyce 124 55 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit 
 

 
109 

43-12 Wojcieszyce 125 56 
obozowisko 

cmentarzysko? 

Epoka kamienia- 
mezolit 

Kult. łużycka- ep. 
brązu? 

 

110 43-12 Wojcieszyce 126 57 obozowisko 
Epoka kamienia- 

mezolit 
 

 
111 

43-12 Wojcieszyce 127 58 osada 
Epoka kamienia -

neolit - Kult. 
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pucharów 
lejkowatych 

 
112 

43-12 Wojcieszyce 128 59 
osada, 

ślad osadnictwa 
Epoka kamienia -

neolit, Nowożytność 
 

 
 
 

113 

43-12 Łośno 1 60 
ślad osadnictwa 

 
 

Epoka kamienia -
neolit - Kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Kult. unietycka-

wczesna ep. brązu, 
Nowożytność 

 

 
 
 

114 

43-12 Łośno 2 61 
ślad osadnictwa 

 
osada 

Epoka kamienia- 
mezolit?, 

Nowożytność 
Kult. łużycka - ep. 
brązu - Halsztat?, 

 

 
 

115 
43-12 Łośno 3 62 

stan. przetwórcze 
krzemienia 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
 

Nowożytność 

 

 
116 

43-12 Łośno 4 63 
obozowisko 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia- 
mezolit/neolit, 
Nowożytność 

 

 
 

117 
43-12 Łośno 5 64 

obozowisko, 
ślad osadnictwa 
ślad hutnictwa 

Epoka kamienia- 
mezolit 

Nowożytność 

 

 
118 

43-12 Łośno 6 65 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia- 

mezolit, 
Nowożytność 

 

 
119 

43-12 Łośno 7 66 
huta szkła 

ślad osadnictwa 
Nowożytność  

 
120 

43-12 Łośno 8 67 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Pradzieje, 
Nowożytność 

 

 
121 

43-12 Kłodawa 71 68 osada 
Epoka kamienia –

neolit-kult. pucharów 
lejkowatych 

543/Ar 
12.12.1974  

 
122 

43-12 Kłodawa 72 69 osada 

Epoka kamienia -
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych? 

538/Ar 
12.12.1974 

123 43-12 Kłodawa 73 70 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

 
 

124 
43-12 Kłodawa 74 71 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Kult. łużycka?- ep. 
brązu - Halsztat? 

Nowożytność 

542/Ar 
12.12.1974  

 
 

125 
43-12 Kłodawa 75 72 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Nowożytność 

 

126 43-12 Kłodawa 76 73 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
 

127 
43-12 Kłodawa 77 74 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia -
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Nowożytność 

 

 
 

128 
43-12 Kłodawa 78 75 

osada 
 

Epoka kamienia -
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Wczesne 

średniowiecze 
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129 43-12 Kłodawa 79 76 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
 

130 
43-12 Kłodawa 80 77 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia -
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Wczesne 

średniowiecze 

 

131 43-12 Kłodawa 81 78 
osada 

ślad osadnictwa 

Wczesne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
132 

43-12 Kłodawa 82 79 
osada 

ślad osadnictwa 

Wczesne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
133 

43-12 Kłodawa 83 80 
osada 

ślad osadnictwa 

Wczesne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 

134 43-12 Łośno 9 81 ślad osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze? 
 

135 43-12 Wojcieszyce 129 82 ślad osadnictwa Pradzieje  

136 43-12 Kłodawa 84 83 ślad osadnictwa Pradzieje  

137 43-12 Kłodawa 85 84 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

 
138 

43-12 Kłodawa 86 85 ślad osadnictwa 
Pradzieje, Wczesne 

średniowiecze 
 

139 43-12 Wojcieszyce 130 86 

osada 
 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia-
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych, Kult. 
łużycka- późna ep. 

brązu Wczesne 
średniowiecze, 

Późne średniowiecze 

 

140 43-12 Wojcieszyce 131 87 

osada 
 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit - kult. 
pucharów 

lejkowatych, 
Okr. Wpływów 
rzymskich?, 

Nowożytność 

 

141 43-12 Wojcieszyce 132 88 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

 
 
 

142 

43-12 Wojcieszyce 133 89 

ślad osadnictwa 
 
 

osada 

Epoka kamienia -
neolit?- kult. 
pucharów 

lejkowatych?, 
Średniowiecze, 
Nowożytność 

Wczesne 
średniowiecze 

 

 
 

143 
43-12 Wojcieszyce 134 90 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Kult. łużycka?- 
późna ep. brązu?, 

Wczesne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
144 

43-12 Wojcieszyce 135 91 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze, 
Nowożytność 

 

145 43-12 Wojcieszyce 136 92 ślad osadnictwa Pradzieje  

146 43-12 Wojcieszyce 137 93 ślad osadnictwa Pradzieje  

147 43-12 Wojcieszyce 138 94 ślad osadnictwa Pradzieje  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63090D08-2D0A-4BAD-9A2C-4975702192C3. Podpisany Strona 18



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KŁODAWA NA LATA 2021-2024 

19 

 

 
Lp. 

AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

148 43-12 Wojcieszyce 139 95 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
149 

43-12 Wojcieszyce 140 96 osada 
Kult. łużycka - ep. 
brązu - Halsztat 

 

150 43-12 Wojcieszyce 141 97 ślad osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze? 
 

151 43-12 Wojcieszyce 142 98 ślad osadnictwa Późna ep. brązu  

 
 
 

152 

43-12 Różanki 26 99 
obozowisko 

osada 
 

Epoka kamienia- 
mezolit, 

Epoka kamienia-
neolit?- kult. 
pucharów 

lejkowatych 
Okr. wpływów 

rzymskich? 

 

153 43-12 Wojcieszyce 143 100 ślad osadnictwa 
Kult. łużycka -Późna 

ep. brązu? 
 

154 43-12 Wojcieszyce 144 101 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, Ep. 

brązu? 
 

155 43-12 Wojcieszyce 145 102 ślad osadnictwa Pradzieje  

156 43-12 Różanki 27 103 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
157 

43-12 Różanki 28 104 ślad osadnictwa 
Pradzieje, Późne 
średniowiecze, 
Nowożytność 

 

158 43-12 Łośno 10 105 ślad osadnictwa Pradzieje  

159 43-12 Łośno 11 106 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
160 

43-12 Łośno 12 107 
obozowisko 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia- 
mezolit 

Kult. łużycka?- ep. 
brązu? 

 

161 43-12 Santoczno 1 108 ślad osadnictwa Pradzieje  

162 43-12 Santoczno 2 109 ślad osadnictwa Pradzieje  

163 43-12 Santoczno 3 110 ślad osadnictwa Pradzieje  

164 43-12 Santoczno 4 111 ślad osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze? 
 

165 43-12 Wojcieszyce 146 112 obozowisko Epoka kamienia  

 
166 

43-12 Wojcieszyce 147 113 osada 
Epoka kamienia -
neolit /ep. brązu 

 

 
167 

43-12 Wojcieszyce 148 114 
osada 

ślad osadnictwa 
Pradzieje 

Nowożytność 
 

168 43-12 Różanki 29 115 kopiec ziemny Nowożytność  

169 43-13 Santoczno 5 1 ślad osadnictwa? 
Wczesne 

średniowiecze 
 

170 43-13 Santoczno 6 2 ślad osadnictwa ?  

 
171 

43-13 Santoczno 7 3 
ślad osadnictwa 

huta żelaza 

Epoka kamienia, 
Średniowiecze? 

Nowożytność 

 

172 43-13 Zdroisk 1 4 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Nowożytność 
 

173 43-13 Zdroisk 2 8 ślad osadnictwa Kult. łużycka  

174 43-13 Santoczno 8 9 cmentarzysko? Kult. łużycka  

 
175 

43-13 Santoczno 9 10 osada 
Epoka kamienia-

neolit-kult. pucharów 
lejkowatych 

 

176 43-13 Santoczno 10 11 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

177 43-13 Zdroisk 3 12 ślad osadnictwa Pradzieje  
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178 

43-13 Zdroisk 4 13 
osada 

ślad osadnictwa 
Kult. łużycka 
Nowożytność 

 

179 43-13 Zdroisk 5 14 huta żelaza XVIII-XX w.  

180 44-10 Santocko 57 9 osada 
Kult. łużycka - ep. 

brązu 
 

181 44-10 Santocko 58 10 pkt osadniczy 
Kult. łużycka - ep. 

brązu 
 

 
182 

44-10 Santocko 59 11 
pkt osadniczy 

osada? 
Kult. łużycka 
Nowożytność 

 

 
 
 

183 

44-11 Chwalęcice 7 4 

ślad osadnictwa 
 

pkt osadniczy 
osada 

Epoka kamienia -
neolit, Późne 
średniowiecze 
Epoka brązu 

Okr. wpływów 
rzymskich 

 

 
 

184 
44-11 Chwalęcice 15 5 

ślad osadnictwa 
 

osada 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

C) 

 

 
 

185 
44-11 Chwalęcice 6 9 

osada 
ślad osadnictwa 

Okr. wpływów 
rzymskich (faza C) 

Wczesne 
średniowiecze?, 

Późne średniowiecze 

 

 
186 

44-11 Chwalęcice 5 10 ślad osadnictwa 
Pradzieje, Okr. 

wpływów rzymskich, 
Późne średniowiecze 

 

187 44-11 Chwalęcice 13 11 
ślad osadnictwa 

osada 

Epoka kamienia 
Młodszy okr. 
przedrzymski 

 

 
188 

44-11 Chwalęcice 14 12 osada 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
C-E) 

 

 
189 

44-11 Chwalęcice 3 13 osada 
Halsztat D- okr. 
lateński A, Okr. 

wpływów rzymskich 

 

 
 

190 
44-11 Kłodawa 55 14 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Okr. wpływów 
rzymskich faza C, 

Wczesne 
średniowiecze, 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

E) 

 

 
191 

44-11 Kłodawa 54 15 
ślad osadnictwa? 
ślad osadnictwa 

Halsztat D-okr. 
lateński A? 

Pradzieje, Późne 
średniowiecze 

 

 
 

192 
44-11 Kłodawa 56 16 

ślad osadnictwa 
 

punkt osadniczy 

Epoka kamienia -
paleolit schyłkowy, 

Późne średniowiecze 
Pradzieje 

 

 
 
 
 

193 

44-11 Kłodawa 44 17 

ślad osadnictwa 
osada produkcyjna 

osada 
 

Epoka kamienia 
Okr. wpływów 

rzymskich Halsztat 
C- D -kult. łużycka, 

Wczesne 
średniowiecze, 

Późne średniowiecze 

515/Ar 
12.12.1974  

 
 

194 
44-11 Kłodawa 57 18 

ślad osadnictwa 
 

punkt osadniczy 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Pradzieje 
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Lp. 

AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

195 44-11 Kłodawa 58 19 punkt osadniczy 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
E) 

 

 
 

196 
44-11 Kłodawa 40 20 

ślad osadnictwa 
 

cmentarzysko? 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Okr. wpływów 
rzymskich 

521/Ar 
12.12.1974 

 
 

197 
44-11 Kłodawa 41 21 

? (ślad osadnictwa) 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Okr. wpływów 
rzymskich 
Pradzieje 

Późne średniowiecze 

522/Ar 
12.12.1974 

 
 

198 
44-11 Kłodawa 42 22 

punkt osadniczy 
 

? (ślad osadnictwa) 

Okr. wpływów 
rzymskich, Wczesne 

średniowiecze 
Późne średniowiecze 

523/Ar 
12.12.1974  

 
 
 

199 

44-11 Santocko 1 23 
ślad osadnictwa 

osada? 
osada 

Epoka kamienia 
Późny okr. lateński, 
Pradzieje Wczesne 
średniowiecze (faza 

A-B) 

516/Ar 
12.12.1974  

 
 
 
 

200 

44-11 Santocko 2 24 

punkt osadniczy 
 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
mezolit 

Okr. wpływów 
rzymskich Wczesne 
średniowiecze (faza 

B-C) 
Późne średniowiecze 

518/Ar 
12.12.1974  

 
 
 
 

201 

44-11 Santocko 3 25 

ślad osadnictwa 
 

osada 
punkt osadniczy 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Okr. wpływów 
rzymskich  Wczesne 
średniowiecze (faza 

A-B) 

519/Ar 
12.12.1974  

 
 

202 
44-11 Santocko 4 26 

osada 
 

Okr. wpływów 
rzymskich, Wczesne 
średniowiecze (faza 

A-B), Późne 
średniowiecze 

525/Ar  
12.12.1974  

 
 
 

203 

44-11 Santocko 5 27 

cmentarzysko 
punkt osadniczy 

 
ślad osadnictwa 

Okr. wpływów 
rzymskich  Wczesne 
średniowiecze (faza 

A-C) 
Późne średniowiecze 

526/Ar 
12.12.1974  

 
204 

44-11 Santocko 6 28 osada 
Epoka kamienia -

neolit, Okr. wpływów 
rzymskich 

527/Ar 
12.12.1974  

 
 

205 
44-11 Santocko 7 29 

Ślad osadnictwa? 
 

cmentarzysko 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Okr. wpływów 
rzymskich 

533/Ar 
12.12.1974  

 
206 

44-11 Santocko 8 30 osada 
Wczesny Okr. 

wpływów rzymskich, 
Późne średniowiecze 

524/Ar 
12.12.1974  

 
 
 

207 

44-11 Santocko 9 31 
ślad osadnictwa 

 
osada 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Okr. wpływów 
rzymskich, Wczesne 

średniowiecze 

528/Ar 
12.12.1974  

 
 
 

208 

44-11 Santocko 10 32 
ślad osadnictwa 

osada 
 

Epoka kamienia? 
Okr. wpływów 

rzymskich -faza C, 
Wczesne 

średniowiecze, 

529/Ar 
12.12.1974 
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Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
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AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

Późne średniowiecze 

 
 

209 
44-11 Santocko 11 33 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Okr. wędrówek 
ludów (V -V/VI w.  

n.e.) 
Późne średniowiecze 

 

 
 

210 
44-11 Santocko 12 34 

osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit , Pradzieje 

Późne średniowiecze 

 

 
 
 
 

211 

44-11 Chwalęcice 1 35 

punkt osadniczy 
 

ślad osadnictwa? 
 

Epoka kamienia -
neolit, Późne 
średniowiecze 
Okr. wpływów 
rzymskich?, 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

późna) 

 

 
 
 
 
 

212 

44-11 Chwalęcice 2 36 

ślad osadnictwa 
 

punkt osadniczy 
osada 

 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Epoka brązu 
Okr. wpływów 

rzymskich, Wczesne 
średniowiecze (faza 

późna) 

517/Ar 
12.12.1974  

 
 

213 
44-11 Chwalęcice 4 37 

cmentarzysko? 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Halsztat C- D – kult. 
łużycka 

Okr. wpływów 
rzymskich? 

Późne średniowiecze 

 

 
 

214 
44-11 Chwalęcice 10 38 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 

Epoka kamienia 
Okr. wpływów 

rzymskich, Późne 
średniowiecze 

 

215 44-11 Chwalęcice 16 39 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

 
216 

44-11 Chwalęcice 33 40 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Okr. wpływów 
rzymskich 

Późne średniowiecze 

 

217 44-11 Chwalęcice 18 41 punkt osadniczy 
Okr. wpływów 

rzymskich 
 

218 44-11 Chwalęcice 19 42 osada 
Okr. wędrówek 

ludów (V-V/VI w. 
n.e.) 

 

 
219 

44-11 Chwalęcice 20 43 osada 
Okr. wędrówek 

ludów (V-V/VI w. 
n.e.). 

 

 
 
 

220 

44-11 Chwalęcice 21 44 

osada 
 

punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Okr. wędrówek 
ludów (V-V/VI w. 

n.e.) 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
C) Późne 

średniowiecze 

 

 
221 

44-11 Chwalęcice 22 45 osada 
Epoka kamienia -

neolit 
530/Ar 

12.12.1974  

222 44-11 Chwalęcice 23 46 osada 
Okr. wpływów 

rzymskich 
 

223 44-11 Chwalęcice 24 47 ślad osadnictwa 
Okr. wpływów 

rzymskich 
 

224 44-11 Chwalęcice 25 48 ślad osadnictwa ? (pradzieje)  

 
225 

44-11 Santocko 13 49 
ślad osadnictwa 

osada produkcyjna 
Epoka kamienia -

neolit 
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AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
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AZP 
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Okr. wpływów 
rzymskich 

 
226 

44-11 Santocko 14 50 osada 
Epoka kamienia -

neolit - Wczesna ep. 
brązu 

 

 
227 

44-11 Santocko 15 51 osada 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
D-E) 

 

 
228 

44-11 Santocko 16 52 osada 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
C-D) 

 

 
229 

44-11 Santocko 17 53 
osada 

punkt osadniczy 

Epoka kamienia-
neolit 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

D) 

 

 
230 

44-11 Santocko 18 54 osada 

Epoka kamienia-
neolit, Wczesne 

średniowiecze (faza 
C) 

 

 
231 

44-11 Santocko 19 55 osada 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
D-E) 

 

 
232 

44-11 Santocko 20 56 punkt osadniczy 
Epoka kamienia-
neolit, Wczesne 
średniowiecze 

 

233 44-11 Santocko 21 57 cmentarzysko 
Wczesny okr. 

lateński? 
 

 
 

234 
44-11 Santocko 22 58 

osada 
 

punkt osadniczy 

Okr. wpływów 
rzymskich, Późne 

średniowiecze 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
C) 

 

 
 

235 
44-11 Santocko 23 59 

osada 
ślad osadnictwa 

Kult. łużycka 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
B-C) 

 

 
 

236 
44-11 Santocko 24 60 

punkt osadniczy 
osada produkcyjna 

ślad osadnictwa 

V Okres ep. brązu - 
kult. łużycka 

Okr. wpływów 
rzymskich 

Późne 
średniowiecze? 

 

237 44-11 Chwalęcice 26 61 punkt osadniczy 
Epoka kamienia -

neolit 
 

238 44-11 Chwalęcice 27 62 ślad osadnictwa 
Pradzieje, Późne 

średniowiecze 
 

 
239 

44-11 Chwalęcice 28 63 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Późne średniowiecze 

 

 
 

240 
44-11 Chwalęcice 29 64 

Osada 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Pradzieje 
Późne średniowiecze 

 

 
 

241 
44-11 Chwalęcice 30 65 

Osada 
 

Epoka kamienia -
neolit -wczesna ep. 

brązu, Wczesne 
średniowiecze (faza 

C) 

 

 
242 

44-11 Chwalęcice 31 66 punkt osadniczy 
Epoka kamienia -

neolit - wczesna ep. 
brązu 
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243 

44-11 Kłodawa 39 67 osada produkcyjna 
Okr. wpływów 

rzymskich 
520/Ar 

12.12.1974 

 
244 

44-11 Kłodawa 43 68 osada 
Epoka kamienia-

neolit 
531/Ar 

12.12.1974  

 
245 

44-11 Kłodawa 45 69 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Późne średniowiecze 
514/Ar 

12.12.1974 

 
246 

44-11 Santocko 25 75 
osada produkcyjna 

ślad osadnictwa 

Wczesny okres 
rzymski 

Późne średniowiecze 

 

 
247 

44-11 Santocko 26 76 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Okr. wpływów 
rzymskich 

 

248 44-11 Santocko 27 77 punkt osadniczy 
Epoka kamienia -

neolit 
 

 
 

249 
44-11 Santocko 28 78 

Osada 
punkt osadniczy 

Epoka kamienia -
neolit 

Młodszy okres 
przedrzymski - 
Wczesny okr. 

wpływów rzymskich 

 

 
 

250 
44-11 Santocko 29 79 

punkt osadniczy 
 

ślad osadnictwa 

wczesny Okr. 
wpływów rzymskich 

Późne średniowiecze 

 

 
251 

44-11 Santocko 30 80 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Pradzieje 
Późne średniowiecze 

 

 
 

252 
44-11 Santocko 31 81 

ślad osadnictwa 
 

osada 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Okr. wpływów 
rzymskich 

 

 
253 

44-11 Santocko 32 82 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Pradzieje 
Późne średniowiecze 

 

 
 

254 
44-11 Santocko 33 83 

ślad osadnictwa 
 

osada 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Pradzieje 

 

255 44-11 Santocko 34 84 osada 
IV okres ep. brązu -

okr. lateński 
 

 
 

256 
44-11 Santocko 35 85 

ślad osadnictwa 
osada 

Epoka kamienia –
neolit 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

A-B) 

 

 
257 

44-11 Santocko 36 86 osada 
Późny okr. wpływów 

rzymskich (IV w.) 
 

 
258 

44-11 Santocko 37 87 punkt osadniczy 
Późny okr. wpływów 
rzymskich (III-IV w. 

n.e.) 

 

259 44-11 Santocko 38 88 punkt osadniczy Pradzieje  

260 44-11 Santocko 39 89 punkt osadniczy 
Epoka kamienia -

neolit 
 

 
 
 
 

261 

44-11 Santocko 40 90 

Osada 
 
 

osada produkcyjna 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit, Pradzieje, 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

C) 
Pradzieje, 

Późne średniowiecze 

 

262 44-11 Santocko 41 91 ślad osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
A) 
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263 
44-11 Kłodawa 46 92 

Osada 
 

Okr. wpływów 
rzymskich, Wczesne 
średniowiecze (faza 

wczesna) 

535/Ar 
12.12.1974  

 
 
 

264 

44-11 Kłodawa 47 93 
ślad osadnictwa 

osada 
 

Epoka kamienia- 
mezolit 

Epoka kamienia -
neolit, Okr. wpływów 

rzymskich, Późne 
średniowiecze 

534/Ar 
12.12.1974  

 
 
 

265 

44-11 Kłodawa 48 94 

ślad osadnictwa 
 

osada 
osada? 

Epoka kamienia, 
Wczesna ep. brązu, 

Późne średniowiecze 
Epoka kamienia -

neolit 
Okr. wpływów 

rzymskich? 

536/Ar 
12.12.1974  

 
 
 

266 

44-11 Kłodawa 49 95 

ślad osadnictwa 
 

cmentarzysko? 
osada 

Epoka kamienia, 
Późne średniowiecze 

Halsztat D-Okr. 
lateński A 

Okr. wpływów 
rzymskich 

537/Ar 
12.12.1974  

 
 
 
 
 
 

267 

44-11 Kłodawa 52 98 

osada? 
 
 
 

punkt osadniczy 
ślad osadnictwa? 

Epoka kamienia-
neolit, Okr. lateński - 

Okr. wpływów 
rzymskich, Okr. 

wpływów rzymskich 
Pradzieje 
Wczesne 

średniowiecze, 
Późne średniowiecze 

 

 
 
 
 

268 

44-11 Kłodawa 53 99 

osada 
 
 

cmentarzysko? 
ślad osadnictwa? 

Epoka kamienia -
neolit -Wczesna ep. 
brązu, Okr. wpływów 

rzymskich 
Halsztat D- okr. 

lateński A 
Późne średniowiecze 

 

 
 

269 
44-11 Kłodawa 63 100 

osada 
 

ślad osadnictwa 

IV-V okres ep. brązu 
- Kult. łużycka 

Późne średniowiecze 

 

 
270 

44-11 Kłodawa 64 101 
osada 

ślad osadnictwa 

Okr. wpływów 
rzymskich -faza C 

Późne średniowiecze 

 

271 44-11 Kłodawa 65 102 
osada 

ślad osadnictwa 

Halsztat D – kult. 
łużycka 

Późne średniowiecze 

 

272 44-11 Kłodawa 66 103 punkt osadniczy 
Pradzieje, Późne 

średniowiecze 
 

 
 

273 
44-11 Kłodawa 67 104 

osada 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Pradzieje 
Późne średniowiecze 

 

 
274 

44-11 Kłodawa 68 105 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Późne średniowiecze 

 

275 44-11 Kłodawa 59 106 osada Wczesna ep. brązu  

 
276 

44-11 Kłodawa 60 107 osada 
Epoka kamienia -

neolit -Wczesna ep. 
brązu 
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277 

44-11 Mironice 9 108 

punkt osadniczy 
 

osada 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia-
neolit - Wczesna ep. 

brązu, Halsztat 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
C) Późne 

średniowiecze 

 

 
278 

44-11 Mironice 10 109 osada 

Epoka kamienia -
neolit, Wczesne 

średniowiecze (faza 
D-E) 

 

279 44-11 Santocko 42 110 osada 
Epoka kamienia -

neolit 
 

 
280 

44-11 Santocko 43 111 osada 
Epoka kamienia -

neolit –Wczesna ep. 
brązu 

 

281 44-11 Santocko 44 112 punkt osadniczy Pradzieje  

 
282 

44-11 Santocko 45 113 
osada 

punkt osadniczy 

Wczesna ep. brązu 
Wczesne 

średniowiecze (faza 
A) 

 

 
283 

44-11 
Santocko-

Kolonia 
46 114 osada 

Epoka kamienia -
neolit, Okr. wpływów 

rzymskich 

 

 
284 

44-11 
Santocko-

Kolonia 
47 115 punkt osadniczy 

Epoka kamienia –
neolit 

 

 
285 

44-11 
Santocko-

Kolonia 
48 116 

punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia -
neolit 

Nowożytność (XVII-
XVIII w.) 

 

 
286 

44-11 Kłodawa 61 117 
osada 

ślad osadnictwa 

Wczesne 
średniowiecze (faza 

A) Późne 
średniowiecze 

 

 
 

287 
44-11 Kłodawa 62 118 

punkt osadniczy 
cmentarzysko 

Epoka kamienia 
V okres ep. brązu-

Halsztat – kult. 
łużycka 

 

 
288 

44-11 Mironice 11 119 osada 
Okr. wpływów 

rzymskich, Późne 
średniowiecze 

551/Ar 
12.12.1974  

 
289 

44-11 Mironice 12 120 
punkt osadniczy 

osada? 

Epoka kamienia, 
Pradzieje 

Okr. wpływów 
rzymskich 

552/Ar 
12.12.1974  

 
290 

44-11 Mironice 8 121 osadnictwo 
Epoka kamienia, 

Okr. wpływów 
rzymskich? 

550/Ar 
12.12.1974 

291 44-11 Kłodawa - 122 cmentarzysko ?  

292 44-11 Kłodawa - 123 cmentarzysko 
Okr. wpływów 

rzymskich? 
 

 
293 

44-11 Santocko - 124 ? 
Epoka kamienia –

neolit, Kult. łużycka 
 

294 44-11 Chwalęcice - 125 ? 
Epoka kamienia -

neolit 
 

295 44-11 Chwalęcice - 126 cmentarzysko ?  

296 44-11 Chwalęcice - 127 osada 
Okr. wpływów 

rzymskich 
 

297 44-11 Chwalęcice - 128 cmentarzysko 
Okr. wpływów 

rzymskich 
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Lp. 

AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

298 44-11 Chwalęcice - 129 cmentarzysko ?  

 
 
 

299 

44-11 Santocko 55 130 
stan. przetwórcze 

krzemienia 
ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
 

Epoka kamienia -
neolit, 

Średniowiecze, 
Nowożytność 

 

300 44-11 Santocko 56 131 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 
Średniowiecze 

 

301 44-11 Mironice 14 132 ślad osadnictwa Kult. łużycka  

302 44-11 Santocko 57 133 ślad osadnictwa Kult. łużycka  

303 44-11 Kłodawa 88 134 osada Pradzieje  

 
 
 

304 

44-11 Kłodawa 89 135 
osada 

 
 

Epoka kamienia - 
mezolit, neolit, Kult. 

łużycka, Okr. 
wpływów rzymskich, 
Pradzieje, Wczesne 

średniowiecze 

L-74/C 
23.02.2005  

305 44-11 Kłodawa 90 138 ślad osadnictwa 
Kult. łużycka, Późne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
306 

44-11 Kłodawa 91 139 ślad osadnictwa 
Późne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
 

307 
44-11 Santocko 67 140 

ślad osadnictwa 
 

Epoka kamienia, 
Pradzieje, Wczesne 

średniowiecze, 
Późne średniowiecze 

- Nowożytność 

 

 
308 

44-11 Santocko 68 145 fragment wsi 
Późne średniowiecze 

- Nowożytność 
 

309 44-12 Różanki 1 21 ślad osadnictwa Pradzieje  

310 44-12 Różanki 2 22 cmentarzysko? Kult. przeworska  

311 44-12 Różanki 3 23 wieś 
Średniowiecze - 

Nowożytność 
 

312 44-12 Różanki 4 24 ślad osadnictwa Pradzieje  

313 44-12 Różanki 5 25 ślad osadnictwa Pradzieje  

314 44-12 Różanki 6 26 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

315 44-12 Różanki 7 27 ślad osadnictwa Średniowiecze  

316 44-12 Różanki 8 28 ślad osadnictwa Pradzieje  

317 44-12 Różanki 9 29 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

318 44-12 Różanki 10 30 ślad osadnictwa Pradzieje  

319 44-12 Wojcieszyce 1 31 ślad osadnictwa Kult. łużycka  

320 44-12 Wojcieszyce 2 32 ślad osadnictwa Pradzieje  

321 44-12 Wojcieszyce 3 33 osada Pradzieje  

322 44-12 Wojcieszyce 4 34 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
323 

44-12 Wojcieszyce 5 35 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia – 
mezolit 

Pradzieje 

 

 
324 

44-12 Wojcieszyce 6 36 
ślad osadnictwa 

osada 

Epoka kamienia 
Kult. łużycka, 

Średniowiecze 

 

325 44-12 Wojcieszyce 7 37 osada 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
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Lp. 

AZP Miejscowość 
Nr stan. 

w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

326 44-12 Wojcieszyce 8 38 ślad osadnictwa Pradzieje  

327 44-12 Wojcieszyce 9 39 ślad osadnictwa Pradzieje  

328 44-12 Wojcieszyce 10 40 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

 
329 

44-12 Wojcieszyce 11 41 
ślad osadnictwa 

osada 
Kult. łużycka 

Średniowiecze 
 

 
330 

44-12 Wojcieszyce 12 42 osada 
Wczesne 

średniowiecze, 
Średniowiecze 

 

331 44-12 Kłodawa 1 53 ślad osadnictwa Pradzieje  

332 44-12 Kłodawa 2 54 ślad osadnictwa Pradzieje  

333 44-12 Kłodawa 3 55 ślad osadnictwa Pradzieje  

334 44-12 Kłodawa 4 56 ślad osadnictwa Pradzieje  

335 44-12 Kłodawa 5 57 ślad osadnictwa Pradzieje  

336 44-12 Wojcieszyce 13 63 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
337 

44-12 Wojcieszyce 14 64 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  

 
338 

44-12 Wojcieszyce 15 65 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  

339 44-12 Wojcieszyce 16 66 ślad osadnictwa Pradzieje  

340 44-12 Wojcieszyce 17 67 ślad osadnictwa Epoka kamienia  

 
341 

44-12 Wojcieszyce 20 71 ślad osadnictwa 
Kult. łużycka, Późne 

średniowiecze 
 

 
342 

44-12 Wojcieszyce 21 72 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  

343 44-12 Wojcieszyce 22 73 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
344 

44-12 Wojcieszyce 23 74 
ślad osadnictwa 

osada 
Epoka kamienia 
Średniowiecze 

 

 
345 

44-12 Wojcieszyce 24 75 
ślad osadnictwa 

osada 
Epoka kamienia 

Pradzieje 
 

346 44-12 Wojcieszyce 25 76 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
 
 

347 

44-12 Wojcieszyce 26 77 

stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

osada 
ślad osadniczy 

Epoka kamienia 
 

Kult. łużycka 
Średniowiecze - 

Nowożytność 

 

348 44-12 Wojcieszyce 27 78 ślad osadniczy Pradzieje  

 
349 

44-12 Wojcieszyce 28 79 
osada 

ślad osadnictwa 

Pradzieje 
Średniowiecze - 

Nowożytność 

 

 
 
 

350 

44-12 Wojcieszyce 29 80 

stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
 

Pradzieje, 
Średniowiecze, 
Nowożytność 

 

351 44-12 Wojcieszyce 30 81 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
352 

44-12 Wojcieszyce 31 82 
osada 

ślad osadnictwa 
Kult. łużycka 

Średniowiecze 
 

 
353 

44-12 Wojcieszyce 32 83 ślad osadnictwa Pradzieje  

354 44-12 Wojcieszyce 33 84 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

355 44-12 Wojcieszyce 34 85 ślad osadnictwa Epoka kamienia  
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Lp. 
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w 
miejsc. 

Nr stan. 
na obsz. 

AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

Nr Rejestru 
Zabytków 

 
356 

44-12 Wojcieszyce 35 86 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze - 
Nowożytność 

 

357 44-12 Wojcieszyce 36 87 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

 
358 

44-12 Wojcieszyce 37 88 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze - 
Nowożytność 

 

 
359 

44-12 Wojcieszyce 38 89 
ślad osadnictwa 
pkt osadniczy 

Pradzieje 
Kult. łużycka?- ep. 

brązu 

 

360 44-12 Wojcieszyce 39 90 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
361 

44-12 Wojcieszyce 40 91 osada 
Pradzieje 

Kult. łużycka- ep. 
brązu 

 

 
362 

44-12 Wojcieszyce 41 92 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia - 
mezolit, Wczesne 

średniowiecze 

 

363 44-12 Wojcieszyce 42 93 ślad osadnictwa Pradzieje  

364 44-12 Wojcieszyce 43 94 osada Kult. łużycka  

 
365 

44-12 Wojcieszyce 44 95 
ślad osadnictwa 

osada 
Epoka kamienia 

Kult. łużycka 
 

 
366 

44-12 Wojcieszyce 45 96 
ślad osadnictwa 

osada 
Epoka kamienia 

Kult. łużycka 
 

 
367 

44-12 Wojcieszyce 46 97 
ślad osadnictwa 

osada 
Epoka kamienia 

Kult. łużycka 
 

368 44-12 Wojcieszyce 47 98 osada Kult. łużycka  

369 44-12 Wojcieszyce 48 99 osada Kult. łużycka  

370 44-12 Wojcieszyce 49 100 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

371 44-12 Wojcieszyce 50 101 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

372 44-12 Wojcieszyce 51 102 ślad osadnictwa Pradzieje  

373 44-12 Wojcieszyce 52 103 ślad osadnictwa Pradzieje  

 
 

374 
44-12 Kłodawa 7 104 

ślad osadnictwa 
 

osada 

Epoka kamienia, 
Wczesne 

średniowiecze 
Kult. przeworska 

 

375 44-12 Kłodawa 8 105 osada Kult. łużycka  

376 44-12 Kłodawa 9 106 osada Kult. łużycka  

 
377 

44-12 Kłodawa 10 107 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
Wczesne 

średniowiecze 

 

378 44-12 Kłodawa 11 108 osada Kult. łużycka  

 
379 

44-12 Kłodawa 12 109 osada 
Kult. przeworska, 

Wczesne 
średniowiecze 

 

380 44-12 Kłodawa 13 110 osada Kult. łużycka  

381 44-12 Kłodawa 14 111 ślad osadnictwa Kult. łużycka  

382 44-12 Kłodawa 15 112 osada Kult. przeworska  

 
383 

44-12 Kłodawa 16 113 
ślad osadnictwa 

osada 
Epoka kamienia 

Pradzieje 
 

 
384 

44-12 Kłodawa 17 114 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  
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Typ stanowiska Chronologia 
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Zabytków 

 
385 

44-12 Kłodawa 18 115 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  

386 44-12 Kłodawa 19 116 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Kult. łużycka 
 

387 44-12 Kłodawa 20 117 ślad osadnictwa Pradzieje  

388 44-12 Kłodawa 21 118 ślad osadnictwa Pradzieje  

389 44-12 Kłodawa 22 119 osada Kult. łużycka  

390 44-12 Kłodawa 23 120 osada Kult. łużycka  

391 44-12 Kłodawa 24 121 osada Kult. przeworska  

 
392 

44-12 Kłodawa 25 122 
stanowisko 
przetwórcze 
krzemienia 

Epoka kamienia  

393 44-12 Kłodawa 26 123 ślad osadnictwa Pradzieje  

394 44-12 Kłodawa 27 124 osada Kult. łużycka  

395 44-12 Wojcieszyce 53 125 ślad osadnictwa 
Epoka kamienia, 

Kult. łużycka 
 

396 44-12 Wojcieszyce 54 126 osada Pradzieje  

397 44-12 Wojcieszyce 55 127 osada 
Epoka kamienia, 

Pradzieje 
 

398 44-12 Wojcieszyce 56 128 osada Kult. łużycka  

399 44-12 Kłodawa 28 129 ślad osadnictwa Pradzieje  

400 44-12 Kłodawa 29 130 osada Kult. przeworska  

 
 

401 
44-12 Kłodawa 30 131 

ślad osadnictwa 
osada 

Epoka kamienia 
Kult. łużycka - ep. 

brązu, Kult. 
przeworska 

 

 
 

402 
44-12 Kłodawa 31 132 

ślad osadnictwa 
osada 

Epoka kamienia 
Kult. łużycka - ep. 

brązu, Kult. 
przeworska 

 

403 44-12 Kłodawa 32 133 osada Pradzieje  

404 44-12 Kłodawa 33 134 ślad osadnictwa Kult. przeworska  

405 44-12 Kłodawa 34 135 osada 
Epoka kamienia- 

mezolit, neolit 
 

 
406 

44-12 Kłodawa 35 136 
ślad osadnictwa 

osada 

Pradzieje 
Kult. łużycka –ep. 

brązu 

 

 
407 

44-12 Wojcieszyce 57 138 ślad osadnictwa 
Pradzieje 

Średniowiecze 
 

 
 

408 
44-12 Wojcieszyce 58 139 

ślad osadnictwa 
osada 

Epoka kamienia 
Wczesne 

średniowiecze, 
Średniowiecze 

 

 
409 

44-12 Wojcieszyce 59 140 wieś 
Średniowiecze-

Nowożytność (XIII-
XX w.) 

 

410 44-12 Kłodawa 36 141 wieś Nowożytność  

 
411 

44-12 Wojcieszyce 60 142 ślad osadnictwa 

Epoka kamienia, 
Wczesne 

średniowiecze, 
Nowożytność 

 

 
412 

44-12 Wojcieszyce 36 143 
osada 

ślad osadnictwa 
Kult. przeworska 

Późne średniowiecze 
 

413 44-12 Wojcieszyce 61 144 ślad osadnictwa Epoka kamienia  
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414 

44-12 Wojcieszyce 62 145 
osada 

ślad osadnictwa 
Pradzieje 

Późne średniowiecze 
 

415 44-12 Wojcieszyce 63 146 ślad osadnictwa Pradzieje  

416 44-12 Wojcieszyce 64 147 osada Pradzieje  

417 44-12 Wojcieszyce 65 148 osada 
Pradzieje, 

Średniowiecze 
 

418 44-12 Wojcieszyce 66 149 osada Kult. łużycka  

 
419 

44-12 Wojcieszyce 67 150 
osada 

ślad osadnictwa 
Kult. łużycka 

Późne średniowiecze 
 

420 44-12 Wojcieszyce 68 151 osada Pradzieje  

 
 

421 
44-12 Wojcieszyce 69 152 

Osada 
 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia-
neolit – kult. 
pucharów 

lejkowatych 
Pradzieje 

 

 
422 

44-12 Wojcieszyce 70 153 
osada 

ślad osadnictwa 
Kult. łużycka 

Późne średniowiecze 
 

423 44-12 Wojcieszyce 71 154 osada Kult. łużycka  

424 44-12 Wojcieszyce 72 155 osada Kult. łużycka  

 
425 

44-12 Wojcieszyce 73 156 
obozowisko 

cmentarzysko 

Epoka kamienia - 
mezolit 

Okr. wpływów 
rzymskich 

 

426 44-12 Wojcieszyce 74 157 cmentarzysko Kult. łużycka  

427 44-12 Wojcieszyce 75 158 osada? Epoka kamienia  

428 44-12 Wojcieszyce 76 159 ślad osadniczy Pradzieje  

 
429 

44-12 Wojcieszyce 77 160 osada 
Epoka kamienia - 

mezolit, Kult. łużycka 
 

430 44-12 Wojcieszyce 78 161 osada 
Kult. łużycka, 

Średniowiecze 
 

431 44-12 Wojcieszyce 79 162 skarb monet 
Średniowiecze (XIII 

w.) 
 

432 44-12 Wojcieszyce 80 163 cmentarzysko Kult. łużycka  

 
433 

44-12 Wojcieszyce 81 164 osada Kult. przeworska 
544/Ar 

12.12.1974 

 
434 

44-12 Wojcieszyce 82 165 osada Kult. przeworska 
539/Ar 

12.12.1974 

 
435 

44-12 Wojcieszyce 83 166 osada Kult. przeworska 
541/Ar 

12.12.1974  

 
436 

44-12 Wojcieszyce 84 167 osada 
Epoka kamienia -

neolit, Kult. 
przeworska 

540/Ar 
12.12.1974  

 
437 

44-12 Kłodawa 38 168 osada 
Epoka kamienia -

neolit, Kult. 
przeworska 

554/Ar 
12.12.1974  

 
438 

44-12 Kłodawa 39 169 osada Kult. przeworska? 
552/Ar 

12.12.1974  

 
 

439 
44-12 Kłodawa 92 170 

obozowisko 
osada 

ślad osadnictwa 

Epoka kamienia 
Kult. łużycka 
Nowożytność 

 

440 44-13 Różanki 31 46 ślad osadnictwa Nowożytność  

441 44-13 Różanki 32 47 ślad osadnictwa 
Pradzieje, 

Nowożytność 
 

 

Skróty: 
Ep. – epoka Kult. – kultura 
Okr. – okres Stan. - stanowisko 
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2. Pomnik historii 
 Na terenie gminy Kłodawa powyższa forma ochrony prawnej nie występuje. 
Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski –                   
o ponadregionalnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla 
dziedzictwa kulturowego kraju. Mogą to być obiekty architektoniczne, krajobrazy 
kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa 
obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub 
postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Na wniosek Ministra Kultury         
i Dziedzictwa Narodowego Pomnik historii ustanawia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
(w drodze rozporządzenia).  
  
3. Park kulturowy 
 Na terenie gminy przedmiotowa forma ochrony prawnej w chwili obecnej nie 
występuje.  
 Park kulturowy to nowa forma ochrony zabytków, wprowadzona na mocy 
cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Park kulturowy powołuje 
mocą uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, rada 
gminy (lub rady gmin, jeśli obszar parku znajduje się na terenie kilku gmin). Utworzenie 
parku kulturowego ma na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowanie 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.  

 
4. Ustalenia ochrony w planach zagospodarowania przestrzennego 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami 
wykonawczymi określa przedmiot, formy i zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi 
określa procedurę sporządzania i zakres merytoryczny miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Obie te ustawy wraz z aktami wykonawczymi dają 
narzędzie ochrony zabytków – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który 
jest aktem prawa miejscowego. Ustawy te stanowią także podstawę uczestnictwa 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w procedurze sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

W myśl art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                     
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określa się zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
 Na terenie gminy Kłodawa uchwalono 54 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Informacje o nich znajdują się na stronie: http://klodawa.e-mapa.net/ 
 
5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 
  
 Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ewidencja 
zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez 
województwa, powiaty i gminy. Art. 22 ust. 4 ustawy zobowiązuje wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart 
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Art. 22 ust. 5 określa zabytki, które 
winny być ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Należą do nich: 1) zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków; 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
 Obowiązujące od 2 czerwca 2011 roku rozporządzenie Ministra Kultury                       
i Dziedzictwa Narodowego 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. z 2011, Nr 113, 
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poz. 661), zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 10 września 2019 roku (Dz. U. z 2019, poz. 1886). 
 Należy podkreślić, iż ewidencja zabytków nie jest dokumentem zamkniętym, 
winna być ona uzupełniana i weryfikowana. Jej zmiany nie powodują nieważności 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki 
nad zabytkami. Ponadto winna ona podlegać okresowej aktualizacji, polegającej m.in. na 
wyłączeniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (np. 
zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów okiennych, likwidacja detalu 
architektonicznego, otynkowanie ceglanych elewacji). Uzupełnienia wymagają także 
zmiany stanu prawnego: wpis do rejestru zabytków, czy ustanowienie parku 
kulturowego.   
 Zestawienie obiektów objętych gminną ewidencją zabytków zawiera poniższy 
wykaz.  
 
* w nawiasach znajdują się dane zawarte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (WEZ) 

 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Rejestr 

zabytków 
Datowanie 

Działka 
nr 

Uwagi 

1. Chwalęcice 
średniowieczny układ 
ruralistyczny – 
owalnica/ wielodrożnica 

Chwalęcice  
poł. X w. 
950-1250 

nie 
dotyczy 

WEZ 

2. Chwalęcice 

kościół rzymsko-
katolicki filialny pw. 
Niepokalanego 
Poczęcia 

ul. Kościelna 
bn 

 pocz. XX w. 201 WEZ 

3. Chwalęcice cmentarz przykościelny 
ul. Kościelna, 
ul. Lipowa 

 poł. XIX w. 201 WEZ 

4. Chwalęcice ogrodzenie kościelne 
ul. Kościelna, 
ul. Lipowa 

 pocz. XX w. 201  

5. Chwalęcice 
cmentarz ewangelicki,  
ob. komunalny 

ul. Parkowa bn  poł. XIX w. 111 WEZ 

6. Chwalęcice budynek mieszkalny ul. Lipowa 42  ok. 1910 r. 195/1 WEZ 

7. Kłodawa 
średniowieczny układ 
ruralistyczny – 
owalnica/ wielodrożnica 

Kłodawa  X w., 1300 r. 
nie 

dotyczy 
WEZ 

8. Kłodawa 
kościół rzymsko-
katolicki parafialny pw. 
MB Różańcowej 

ul. Gorzowska 
bn 

 1858-1860 411 WEZ 

9. Kłodawa cmentarz przykościelny 
ul. Gorzowska 
bn 

 poł. XIX w. 411 WEZ 

10. Kłodawa 
cmentarz komunalny 
(II) 

ul. Gorzowska 
bn 

 1945 r. 28 WEZ 

11. Kłodawa 
cmentarz ewangelicki 
(I),  
ob. nieczynny 

ul. Gorzowska 
bn 

 poł. XIX w. 28 WEZ 

12. Kłodawa 
dwór, ob. siedziba 
Nadleśnictwa Kłodawa 

ul. Gorzowska 
31 

 1 poł. XIX w. 1211 WEZ 

13. Kłodawa 
budynek Nadleśnictwa 
Kłodawa 

ul. Gorzowska 
31 

 1 poł. XIX w. 1211 WEZ 

14. Kłodawa zespół folwarczny 
ul. 
Wojcieszycka, 
ul. Jeziorna 

 XIX/XX w.  WEZ 

15. Kłodawa 
stodoła w zespole 
folwarcznym 

ul. 
Wojcieszycka 

 XIX w. 98/36 WEZ 

16. Kłodawa 
spichlerz w zespole 
folwarcznym 

ul. 
Wojcieszycka 

 XIX/XX w. 98/34 WEZ 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Rejestr 

zabytków 
Datowanie 

Działka 
nr 

Uwagi 

17. Kłodawa chałupa 
ul. Gorzowska 
46 

 pocz. XIX w. 410 WEZ 

18. Kłodawa dom parafialny 
ul. Gorzowska 
50 

 pocz. XX w. 456 WEZ 

19. Kłodawa budynek mieszkalny 
ul. Gorzowska 
61 

 pocz. XX w. 419 WEZ 

20. Kłodawa stodoła 
ul. Gorzowska 
63 

 ok. 1920 r. 461/15 WEZ 

21. Kłodawa 
tablica pamiątkowa na 
elewacji przedszkola 

ul. Kościelna 
15 

 1982 r. 409/3 WEZ 

22. Kłodawa budynek mieszkalny 
ul. Kościelna 
20 

 pocz. XX w. 
1212/1 
(391/4) 

WEZ 

23. Lipy budynek mieszkalny Lipy 1 (2)  1903 r. 
396/4 
(396) 

WEZ 

24. Lipy 
budynek inwentarski,  
ob. magazyn 

Lipy 1 (2)  ok. 1903 r. 
396/4 
(396) 

WEZ 

25. Lipy stodoła Lipy 1 (2)  1929 r. 
396/4 
(396) 

WEZ 

26. Lipy 
budynek mieszkalny – 
leśniczówka 

Lipy 4   kon. XIX w. 419 WEZ 

27. Łośno 
kościół rzymsko-
katolicki filialny pw. św. 
Piotra i Pawła 

Łośno bn  1913 r. 80 WEZ 

28. Łośno cmentarz przykościelny Łośno bn  poł. XIX w. 80 WEZ 

29. Łośno cmentarz komunalny Łośno bn  ok. 1950 r. 49 WEZ 

30. Łośno cmentarz ewangelicki Łośno bn  poł. XIX w. 49 WEZ 

31. Łośno huta, ob. dom  
Łośno, nad 
rzeką Łośnicą 

KOK-I-
479/63 

30.05.1963 
KOK-I-46/76 
26.10.1976 

1746 r. 106/1 
rejestr 

zabytków 

32. Łośno budynek mieszkalny Łośno 7  pocz. XX w. 86/1 WEZ 

33. Łośno 
budynek inwentarsko-
magazynowy 

Łośno 11  pocz. XX w. 83/5 WEZ 

34. Łośno 
plebania ze szkołą,  
ob. dom 

Łośno 12  4 ćw. XIX w. 81/2 WEZ 

35. Łośno budynek mieszkalny Łośno 29  l. 20. XX w. 57 WEZ 

36. Łośno budynek mieszkalny Łośno 33  l. 10. XX w. 51/1 WEZ 

37. Łośno budynek mieszkalny Łośno 35  l. 20. XX w. 24/2 WEZ 

38. Łośno stodoła Łośno 47  kon. XIX w. 33/3 WEZ 

39. Łośno obora Łośno 47  kon. XIXw. 33/3 WEZ 

40. Łośno budynek mieszkalny Łośno 74  kon. XIX w. 155/1 WEZ 

41. Łośno stodoła Łośno 91  kon. XIX w. 87/1 WEZ 

42. Mironice cmentarz przykościelny Mironice bn  pocz. XIX w. 12 WEZ 

43. Mironice 
cmentarz ewangelicki 
(I), 
ob. nieczynny 

Mironice – przy 
drodze do 
Marzęcina 

 poł. XIX w. 6 WEZ 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Rejestr 

zabytków 
Datowanie 

Działka 
nr 

Uwagi 

44. Mironice 
cmentarz ewangelicki 
(II),  
ob. nieczynny 

ul. Mironicka  – 
przy szosie do 
Kłodawy 

 poł. XIX w.  21  

45. Mironice dwór Mironice 

306 z 
20.08.1980, 
L-371/A z 

16.02.2010 

ok. 1830 r. 
35/7 
(3/1) 

rejestr 
zabytków 

46. Mironice park dworski Mironice  XIX w.  WEZ 

47. Mironice zespół folwarczny Mironice 17  XIX/XX w. 
35/2, 
35/8, 
85/1 

WEZ 

48. Mironice budynek mieszkalny Mironice 5  ok. 1900 r. 
388 

(45/2) 
WEZ 

49. Mironice budynek mieszkalny Mironice 6  ok. 1910 r. 46/1 WEZ 

50. Mironice budynek mieszkalny Mironice 9  ok. 1900 r. 
49/6 

(49/1) 
WEZ 

51. Mironice budynek mieszkalny Mironice 10  ok. 1900 r. 50/2 (50) WEZ 

52. Różanki 
średniowieczny układ 
ruralistyczny – 
owalnica/ wielodrożnica  

Różanki  1337 r. 
nie 

dotyczy 
WEZ 

53. Różanki 

aleja lipowa wzdłuż 
drogi krajowej nr 22 od 
granic miasta Gorzowa 
Wlkp. do miejscowości 
Różanki 

wzdłuż drogi 
krajowej nr 22 

2155 z 
01.06.1974 
L-427/A z 

18.04.2011  

1860-1880 200/2 
rejestr 

zabytków 
 

54. Różanki 
kościół rzymsko-
katolicki pw. św. 
Stanisława Kostki 

Różanki 

2108 z 
04.05.1971 
L-341/A z 

28.07.2009 

1735 r. 289 
rejestr 

zabytków 

55. Różanki cmentarz przykościelny Różanki 
KOK-I-
358/91  

25.04.1991 
XVIII/XIX w. 289 

rejestr 
zabytków 

56. Różanki cmentarz komunalny Różanki  poł. XIX w. 280 WEZ 

57. Różanki 
park pałacowy – 
krajobrazowy 

Różanki  2 poł. XIX w. 150/27 WEZ 

58. Różanki zespół folwarczny 
ul. Gorzowska 
5 

2109 z 
04.05.1971, 
L-380/A z 

05.03.2010 

XIX w. 

38/2, 
38/7, 
38/8, 
38/9, 
38/10 

rejestr 
zabytków 

59. Różanki 
budynek mieszkalny w 
zespole folwarcznym 

ul. Gorzowska 
5 

2109 z 
04.05.1971, 
L-380/A z 

05.03.2010 

XIX w. 38/2 
rejestr 

zabytków 

60. Różanki budynek mieszkalny ul. Lipowa 2  ok. 1870 r. 135 WEZ 

61. Różanki stodoła 
ul. 
Niepodległości 
19 

 ok. 1910 r. 256/2 WEZ 

62. Różanki budynek mieszkalny 
ul. 
Niepodległości 
22 

 4 ćw. XIX w. 299 WEZ 

63. Różanki 
poczta, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Wiśniowa 1  l. 30. XX w. 151/1 WEZ 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Rejestr 

zabytków 
Datowanie 

Działka 
nr 

Uwagi 

64. Różanki budynek mieszkalny 

ul. 
Niepodległości 
2  
(ul. 
Wojcieszycka 
2) 

 l. 10. XX w. 34 WEZ 

65. Różanki obora 

ul. 
Niepodległości 
2 
(ul. 
Wojcieszycka 
2) 

 1891 r. 34 WEZ 

66. Różanki stodoła 

ul. 
Niepodległości 
4 
(ul. 
Wojcieszycka 
4) 

 kon. XIX w. 36 WEZ 

67. Rybakowo 

kościół rzymsko-
katolicki filialny  pw. 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

ul. Lipowa 10  ok. 1950 r. 11 WEZ 

68. Rybakowo 
sala wiejska – budynek 
usługowy 

ul. Lipowa 26-
28 

 1910 r. 3/5, 3/6 WEZ 

69. Rybakowo cmentarz ewangelicki ul. Lipowa bn  poł. XIX w. 27/2 WEZ 

70. Rybakowo cmentarz ewangelicki 
ul. Dębowa, ul. 
Polna 

 pocz XX w. 504, 502 WEZ 

71. Rybakowo budynek mieszkalny ul. Dębowa 1  ok. 1920 r. 22 WEZ 

72. Rybakowo budynek mieszkalny 
ul. Sosnowa 7 
(ul. Lipowa 41) 

 ok. 1900 r. 
457 

(547) 
WEZ 

73. Santocko 
średniowieczny układ 
ruralistyczny – 
owalnica/ wielodrożnica 

Santocko  1236 r. 
nie 
dotyczy 

WEZ 

74. Santocko 

kościół rzymsko-
katolicki filialny pw. 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny 

ul. Kościelna 
23 

 1909 r. 213 WEZ 

75. Santocko 
cmentarz ewangelicki, 
ob. nieczynny 

ul. Wiejska, ul. 
Źródlana 

 poł. XIX w. 200/2 WEZ 

76. Santocko budynek mieszkalny 
 ul. Śliwkowa 3 
(Santocko 5) 

 pocz. XX w. 485/1 WEZ  

77. Santocko stodoła 
ul. Śliwkowa 3 
(Santocko 5) 

 ok. 1900 r. 485/1 WEZ 

78. Santocko stodoła 
ul. Wiejska 38 
(Santocko 9) 

 ok. 1900 r. 
481/2 
(481) 

WEZ 

79. Santocko 
budynek mieszkalno-
inwentarsko-
magazynowy 

ul. Wiejska 78 
(Santocko 26) 

 l. 20. XX w. 
221/1 
(221) 

WEZ 

80. Santocko budynek mieszkalny 
ul. Wiejska 86 
(Santocko 28) 

 l. 10. XX w. 
639/2 
(639) 

WEZ 

81. Santocko budynek mieszkalny 
ul. Kościelna 1 
(Santocko 41) 

 1866 r.  113 WEZ 

82. Santocko stodoła 
ul. Kościelna 1 
(Santocko 41) 

 1880 r. 113 WEZ 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Rejestr 

zabytków 
Datowanie 

Działka 
nr 

Uwagi 

83. Santocko budynek mieszkalny 
ul. Kościelna 
8-9  
(Santocko 46) 

 l. 30. XX w. 
126/1, 
126/2 
(126) 

WEZ 

84. Santocko budynek mieszkalny 
ul. Kościelna 
12-13  
(Santocko 47) 

 l. 30. XX w. 
127/1, 

130 
(127) 

WEZ 

85. Santocko budynek mieszkalny 
ul. Kościelna 
26  
(Santocko 55) 

 kon. XIX w. 140 WEZ 

86. Santoczno 
nowożytny układ 
ruralistyczny - 
wielodrożnica 

Santoczno  1765 r. 
nie 

dotyczy 
WEZ 

87. Santoczno 

kościół rzymsko-
katolicki filialny  pw. 
Przemienienia 
Pańskiego 

ul. Parkowa 2 

657 z 
18.12.1963, 
KOK-I-93/76  
05.11.1976, 
L-339/A z 

27.07.2009 

1765 r. 59/1 
rejestr 

zabytków 

88. Santoczno cmentarz przykościelny ul. Parkowa 2  
2 poł. XVIII 

w. 
59/1 WEZ 

89. Santoczno cmentarz komunalny ul. Leśna bn  1950 r. 25 WEZ 

90. Santoczno cmentarz ewangelicki ul. Leśna bn  pocz. XX w. 25 WEZ 

91. Santoczno cmentarz ewangelicki 
ul. Kasztanowa 
bn 

 poł. XIX w. 31/1 WEZ 

92. Santoczno budynek d. szkoły 

ul. Parkowa 
1,3  
(Santoczno nr 
2) 

, KOK-I-
2110/71 z 

04.01.1971 
r., 

 

XVIII w. 
76/2 
76/1 

rejestr 
zabytków 

93. Santoczno budynek mieszkalny ul. Jeziorna 5  ok. 1900 r. 397 WEZ 

94. Santoczno budynek mieszkalny ul. Jeziorna 11  kon. XIX w. 33 WEZ 

95. Wojcieszyce 
średniowieczny układ 
ruralistyczny – 
owalnica/ wielodrożnica 

Wojcieszyce  
2 poł. XIII w. 

1337 r. 
nie 

dotyczy 
WEZ 

96. Wojcieszyce 

kościół rzymsko-
katolicki filialny pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego 

ul. Kasztanowa 
3 

190 z 
16.03.1961  
KOK-I-20/76 
22.10.1976  
L-340/A z 

28.07.2009 

XIII/XIV w. 123 
rejestr 

zabytków 

97. Wojcieszyce cmentarz przykościelny 
ul. Kasztanowa 
3 

 XIII w. 123 WEZ 

98. Wojcieszyce ogrodzenie kościelne  
ul. Kasztanowa 
3 

 XIX/XX w. 123  

99. Wojcieszyce cmentarz ewangelicki ul. Parkowa bn 
 

poł. XIX w. 197 WEZ 

100. Wojcieszyce zespół folwarczny ul. Wspólna 27 
 

pocz. XX w. 118/11 WEZ 

101. Wojcieszyce pałac Wojcieszyce 
 

pocz. XX w. 118/11 WEZ 

102. Wojcieszyce magazyn (1) Wojcieszyce 
 

pocz. XX w. 118/11 WEZ 

103. Wojcieszyce magazyn (2) Wojcieszyce 
 

pocz. XX w. 118/11 WEZ 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Rejestr 

zabytków 
Datowanie 

Działka 
nr 

Uwagi 

104. Wojcieszyce magazyn (3) Wojcieszyce 
 

pocz. XX w. 118/11 WEZ 

105. Wojcieszyce budynek mieszkalny 
ul. Kasztanowa 
2 

 
pocz. XX w. 120 WEZ 

106. Wojcieszyce obora (1) 
ul. Kasztanowa 
2 

 
1881 r. 120 WEZ 

107. Wojcieszyce obora (2) 
ul. Kasztanowa 
2 

 
1892 r. 120 WEZ 

108. Wojcieszyce budynek mieszkalny 
ul. Strzelecka 
13 (39) 

 
ok. 1929 r. 109 WEZ 

109. Wojcieszyce 
budynek inwentarsko-
magazynowy 

ul. Strzelecka 
13 (39) 

 
1929 r. 109 WEZ 

110. Wojcieszyce stodoła ul. Wspólna 11 
 

1898 r. 112 WEZ 

111. Wojcieszyce 
budynek inwentarsko-
magazynowy 

ul. Wspólna 11 
 

ok. 1898 r. 112 WEZ 

112. Wojcieszyce obora 
ul. Wspólna 25 
(48) 

 1888 r. 
118/6, 
118/11 

WEZ 

113. Zdroisko 
cmentarz ewangelicki, 
ob. nieczynny 

ul. Bukowa 6  poł. XIX w. 36/1 WEZ 

114. Zdroisko 
most drogowy na rzece 
Santoczna 

Kanał 
Santoczna 

 1 ćw. XX w. 86 WEZ 

115. Zdroisko budynek mieszkalny ul. Bukowa 27  ok. 1910 r. 
56/5 

(56/2) 
WEZ 

116. Zdroisko młyn wodny ul. Młyńska 6  ok. 1920 r. 33/1 WEZ 
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6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń 
 
 W celu określenia podstawowych priorytetów „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami” konieczne było dokonanie analizy szans i zagrożeń poprzez wskazanie 
mocnych i słabych stron, wynikającej z oceny stanu dziedzictwa kulturowego                           
i uwarunkowań jego ochrony. Podstawowym i powszechnie stosowanym narzędziem 
diagnostycznym jest analiza SWOT, która stanowi zestawienie takich cech, jak: silne                 
i słabe strony, szanse i zagrożenia. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów 
Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse                        
w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).  

Dla potrzeb „Gminnego programu opieki nad zabytkami” wykorzystano analizę 
SWOT, którą opublikowano w „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa. 
Aktualizacja na lata 2016-2025” (s. 156-159). 
 
Mocne strony (najważniejsze atuty) 
Do najważniejszych atutów Gminy, determinujących w dużym stopniu jej potencjał 
rozwojowy należy zaliczyć: 

− bogaty i różnorodny zasób zabytków charakterystycznych i wyróżniających 
gminę;  

− występowanie na terenie gminy cennych, unikalnych zabytków; 

− bogactwo zasobów różnych grup zabytków nieruchomych, w tym 
archeologicznych; 

− interesujące układy przestrzenno-architektoniczne, m.in. średniowieczne układy 
przestrzenne (Kłodawa, Różanki, Santocko, Wojcieszyce); 

− lokalizacja na historycznych traktach komunikacyjno-handlowych; 

− istnienie na terenie gminy instytucji kultury, placówek oświatowych i bazy 
edukacyjnej; 

− zagospodarowane tereny rekreacyjne; 

− wysokie walory i atrakcyjność krajobrazu kulturowego dla mieszkańców, 
gospodarki i turystyki; 

− położenie na terenie Gorzowsko-Barlineckiego Parku Krajobrazowego; 

− występowanie malowniczych i stosunkowo czystych jezior; 

− duża liczba i różnorodność szlaków turystycznych. 
 
Słabe strony 
Do słabych stron Gminy Kłodawa, mogących stanowić istotną barierę rozwojową 
zaliczyć należy: 

− zły stan zachowania znacznej części obiektów zabytkowych; 

− brak środków finansowych na konserwację i rewaloryzację obiektów 
zabytkowych; 

− zbyt powolny proces rewitalizacji budynków zabytkowych i obszarów 
zdegradowanych; 

− zakłócenie pierwotnego układu przestrzennego zabudową typową z okresu po 
1945 roku; 

− zniekształcenie historycznych zespołów zabudowy poprzez wprowadzenie nowej 
zabudowy, nie liczącej się z lokalną tradycją, architekturą i historycznymi 
uwarunkowaniami; 

− zbyt mała liczba systemów zabezpieczeń obiektów zabytkowych (ochrony 
przeciwpożarowej, antywłamaniowych); 

− słaba promocja zasobów oraz edukacja dotyczącą krajobrazu kulturowego gminy; 

− zanikanie tradycyjnej sztuki budowlanej i form budowlanych oraz stosowania 
tradycyjnych materiałów; 

− brak estetyki i dewaloryzujące zagospodarowanie terenów wokół posesji; 
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− narastające zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców budynków 
komunalnych; 

− nadmiar terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, powodujący 
rozpraszanie zabudowy i zwiększanie kosztów ich uzbrojenia oraz degradację 
krajobrazu; 

− ograniczenia formalne wynikające z objęcia znaczących fragmentów Gminy 
ochroną prawną jako park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszary Natura 
2000 i inne. 

 
Zagrożenia 
Największe zagrożenia dla rozwoju Gminy Kłodawa w perspektywie lat 2016-2025  
wiążą się głównie ze wzmożonym wystąpieniem następujących zjawisk: 

− degradacja zabytków poprzez pogarszający się stan techniczny substancji 
zabytkowych spowodowany niewłaściwym użytkowaniem i nieprawidłowo 
przeprowadzonymi remontami; 

− niski poziom świadomości społecznej odnośnie walorów obiektów zabytkowych           
i ich znaczenia dla rozwoju gminy; 

− brak poszanowania dla wartości autentyzmu zabytków (oryginalnej substancji, 
kolorystyki, układu przestrzennego, funkcji, technologii wykonania i materiałów 
budowlanych); 

− spiętrzenie wydatków związane ze złym stanem obiektów zabytkowych 
zagrożonych destrukcją; 

− niedostatek środków publicznych na rewitalizację; 

− niekontrolowana akcja inwestycyjna: remonty i modernizacje budynków 
niewłaściwie przeprowadzone pod względem konserwatorskim oraz budowa 
nowych niezgodnych z lokalną tradycją budowlaną;  

− konflikty na linii właściciel/ użytkownik obiektu zabytkowego – służby 
konserwatorskie; 

− kryzys gospodarczy i spadek poziomu inwestycji w gminie. 
 
Szanse 
Do czynników mogących stanowić największe szanse rozwojowe dla Gminy                                
w szczególności należą: 

− wzrost zainteresowania właścicieli obiektów zabytkowych ochroną i pracami 
konserwatorskimi; 

− udział funduszy prywatnych w pracach związanych z ochroną zabytków; 

− uwzględnianie zagadnień z zakresu ochrony zabytków w dokumentach 
programowych gminy; 

− uwzględnianie zagadnień z zakresu ochrony zabytków w planowaniu 
przestrzennym; 

− możliwość pozyskiwania środków finansowych na prace konserwatorsko-
remontowe obiektów zabytkowych z różnych źródeł: państwowe, samorządowe, 
prywatne, wyznaniowe, środki Unii Europejskiej i inne; 

− kształtowanie tożsamości lokalnej (mała ojczyzna); 

− budzenie świadomości ekologicznej i kulturowo-historycznej mieszkańców 
(budowa ścieżek edukacyjnych, umieszczanie tablic informacyjnych przy 
zabytkach); 

− wzrost zainteresowania turystyką i rekreacją (zwłaszcza mieszkańców Gorzowa 
Wielkopolskiego). 
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7. Założenia programowe   
  
 Warunkiem niezbędnym do realizacji celów i zadań zapisanych w „Gminnym 
programie opieki nad zabytkami” jest zespolenie oraz koordynacja form i metod ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Można je osiągnąć poprzez:  

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

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

• przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania zabudowy; 

• uwzględnianie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania 
przestrzennego problematyki form zabudowy tradycyjnej oraz egzekwowanie 
nawiązywania w nowych budynkach do lokalnych form i materiałów; 

• uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony krajobrazu 
naturalnego związanego przestrzennie z założeniami urbanistycznymi, 
ruralistycznymi i architektonicznymi; 

• wykorzystywanie nowej formy prawnej ochrony zabytków, jaką stanowi park 
kulturowy i pomnik historii. 

 Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że jedną z najistotniejszych staje się 
kwestia stosunku do historycznego dziedzictwa kultury. Tylko umiejętne i harmonijne 
jego włączenie w zmiany cywilizacyjne daje gwarancję jego właściwej ochrony. Ochrona 
oznaczać powinna także mądre i celowe zarządzanie zmieniającym się potencjałem                  
i funkcją – dziedzictwo to zarówno zachowane obiekty zabytkowe, ale także przestrzeń        
i znaczenie symboliczne dziedzictwa, tak sfera sacrum, jak i produktu rynkowego.                 
W tych realiach niezbędne jest konsekwentne łączenie ekonomii z potrzebą umiejętnego 
kształtowania świadomości wobec kultury i obiektów. W społecznej świadomości muszą 
funkcjonować pojęcia takie, jak: ochrona i opieka nad zabytkami, konserwacja, 
rewitalizacja, itp. Znacząca poprawa stanu w tej kwestii objąć musi zarówno instrumenty 
prawne (plany zagospodarowania przestrzennego, wyznaczone obiekty i obszary 
chronione), jak i działania edukacyjne (programy nauczania i samoświadomość 
społeczna) oraz planowanie i orientacja marketingowa (informacja turystyczna oraz 
produkty rynkowe). Miarą realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami” staną 
się wskaźniki wzrostu atrakcyjności gminy Kłodawa wśród mieszkańców oraz 
odwiedzających, a także wzrost liczby zrealizowanych projektów promocyjnych                       
i podniesienie aktywności obywatelskiej. 
 
7.1. Priorytety programu opieki nad zabytkami, ich kierunki działań i omówienie 
zadań 
 
 Priorytety i kierunki zadań sformułowane w „Gminnym programie opieki nad 
zabytkami” powinny pozostać jako normy programowe. Natomiast zadania mogą być 
modyfikowane, w zależności od bieżących uwarunkowań. Przedstawiony katalog zadań 
należy traktować jako propozycję. Przedstawiciele Gminy Kłodawa zdecydują, które               
z tych zadań zdołają zrealizować. Należy pamiętać, że wymogiem ustawowym jest 
sporządzanie co dwa lata sprawozdań z realizacji „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami”.  
 
Priorytet I. 
Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania Gminy 
Kierunek działań:  
I.1. Zapisy dotyczące ochrony zabytków w dokumentach strategicznych i planistycznych 
Gminy 
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Zadania: 

• przyjęcie przez Radę Gminy w Kłodawie „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami dla gminy Kłodawa na lata 2020-2023” oraz okresowe monitorowanie 
jego realizacji – sporządzanie w cyklu dwuletnim sprawozdań z realizacji 
programu (art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 

• aktualizacja „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych” na podstawie otrzymanych aktualizacji od właścicieli                               
i użytkowników obiektów zabytkowych; 

• uzupełnienie dokumentów strategicznych i planistycznych o działania 
ukierunkowane na ochronę zabytków, w tym uwzględnienie zadań „Gminnego 
programu opieki nad zabytkami”. 

 
Kierunek działań: 
I.2. Planowanie przestrzenne 
Zadania: 

• uwzględnianie ochrony zabytków poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego; 

• aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 
względem ochrony krajobrazu kulturowego; 

• w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego należy uwzględnić 
obiekty zabytkowe i objęcie ich nadzorem konserwatorskim w decyzjach                      
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach 
zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzjach 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzjach o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; 

• wspieranie badań i opracowań wykonywanych dla potrzeb planowania 
przestrzennego, programów ochrony dziedzictwa kulturowego gminy, obszarów 
planowanych pod inwestycje. 

 
Kierunek działań: 
I.3. Gminna ewidencja zabytków 
Zadania: 

• wydanie przez Wójta Gminy Kłodawa zarządzenia w sprawie przyjęcia gminnej 
ewidencji zabytków; 

• bieżąca aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków; 

• sukcesywna weryfikacja obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków; 

• uzupełnianie gminnej ewidencji zabytków w przypadku nowych obiektów, które 
dotychczas nie zostały rozpoznane; 

• wykreślanie z gminnej ewidencji zabytków obiektów, które zostały rozebrane, 
zniszczone lub w wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub robót 
budowlanych utraciły walory zabytkowe. 

 
Kierunek działań: 
I.4. Budowa gminnego systemu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
Zadania: 

• współpraca z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Delegaturą 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.; 

• współpraca z Policją w sprawie niszczenia, kradzieży i nielegalnego wywozu 
obiektów zabytkowych za granicę, w tym monitorowanie stanowisk 
archeologicznych; 

• współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie 
ochrony zabytków zagrożonych katastrofą budowlaną, 

• organizowanie szkoleń dla urzędników, nauczycieli i organizatorów życia 
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kulturalnego w zakresie wiedzy o krajobrazie kulturowym regionu oraz metod 
ochrony zabytków i opieki nad nimi. 

 
Priorytet II. 
Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania 
Kierunek działań: 
II.1. Utrzymanie zabytków stanowiących własność Gminy lub użytkowanych przez nią 
Zadania: 

• prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 
stanowiących własność Gminy Kłodawa (w ramach opracowanego planu 
remontów); 

• podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację 
zabytków będących własnością Gminy Kłodawa. 

 
Kierunek działań: 
II.2. Dofinansowywanie z budżetu Gminy zadań związanych z ochroną i opieką nad 
zabytkami 
Zadania: 

• zapewnienie w budżecie Gminy Kłodawa, w miarę możliwości, środków 
finansowych przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad nimi; 

• podjęcie prac nad uchwaleniem przez Radę Gminy Kłodawa nowego trybu i 
nowych zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących 
się na terenie gminy Kłodawa. 

 
Kierunek działań: 
II.3. Zabezpieczenie zabytków przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą 
Zadania: 

• promowanie zasadności odpowiedniego zabezpieczenia zabytków; 

• wspomaganie właścicieli i użytkowników zabytków w prowadzeniu działań 
prewencyjnych i ochronnych. 

 
Kierunek działań: 
II.4. Propagowanie zasad prawidłowej konserwacji i rewaloryzacji zabytków 
Zadania: 

• opracowanie systemu ulg dla właścicieli oraz użytkowników obiektów 
zabytkowych, sprzyjających podejmowaniu przez nich działań; 

• stosowanie działań dyscyplinujących w stosunku do osób, które nie sprawują 
należytej opieki nad zabytkiem, określonej w art. 5 ustawy o ochronie zabytków             
i opiece nad zabytkami; 

• uwzględnianie w umowach sprzedaży/ dzierżawy/ najmu itp. warunków 
właściwego użytkowania obiektów zabytkowych oraz obowiązku 
przeprowadzenia prac remontowych w określonym terminie. 

 
Priorytet III.  
Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych 
Kierunek działań: 
III.1. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym krajobrazie kulturowym 
Zadania: 

• edukacja regionalna – tworzenie programów nauczania uwzględniających 
dziedzictwo kulturowe dla wszystkich poziomów nauczania; 

• wspieranie projektów edukacyjnych poświęconych upowszechnianiu historii                   
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i zabytków; 

• zaangażowanie w organizowaniu imprez upamiętniających wydarzenia 
historyczne (np. wieczornice, akademie). 

 
Kierunek działań: 
III.2. Eksponowanie walorów kulturowych Gminy poprzez turystykę, edukację i promocję 
Zadania: 

• współpraca z lokalnymi izbami pamięci, muzeami, kolekcjonerami pamiątek 
przeszłości;  

• organizacja i pomoc przy realizacji konkursów, wystaw i innych działań 
edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym; 

• wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej; 

• opracowanie i organizacja tras oraz ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem 
zabytków i walorów przyrodniczych; 

• wykonanie nowych oraz uzupełnienie i odnowienie istniejących tablic 
informacyjnych przy obiektach zabytkowych. 

 
Kierunek działań: 
III.3. Badania i studia nad dziedzictwem kulturowym Gminy Kłodawa 
Zadania: 

• współpraca ze środowiskami naukowymi – wspieranie badań i studiów nad 
zasobem kulturowym i jego ochroną; 

• upowszechnianie wyników badań naukowych w wydawnictwach, na 
konferencjach naukowych, seminariach, poprzez multimedia, itp.; 

• współpraca m.in. z ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury w celu 
prowadzenia badań i propagowania dziedzictwa kulturowego Gminy. 

 
Kierunek działań: 
III.4. Promocja i rozbudowa gminnego systemu informacyjnego o zabytkach 
Zadania: 

• bieżąca aktualizacja platformy internetowej Urzędu Gminy Kłodawa pod 
względem wszechstronnej bazy informacji o zabytkach zlokalizowanych na 
terenie gminy oraz wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym; 

• promowanie wydawnictw dotyczących zabytków (pocztówki, mapy, foldery, 
publikacje popularno-naukowe). 

 
Kierunek działań: 
III.5. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki  
Zadania: 

• rozwój tematycznych szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, 
samochodowych, kolejowych, konnych) promujących dziedzictwo kulturowe 
Gminy Kłodawa (w oparciu o wydarzenia historyczne, zespoły zabytków); 

• wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw na rzecz budowy tematycznych 
szlaków turystycznych promujących dziedzictwo kulturowe regionu; 

• wspieranie działań na rzecz włączenia gminy Kłodawa do krajowej i europejskiej 
sieci szlaków kulturowych.  
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8. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
 Zakłada się, że zadania określone w „Gminnym programie opieki nad zabytkami” 
będą realizowane za pomocą następujących instrumentów: 
1. Współpraca władz Gminy Kłodawa z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych, przedstawicielami 
Kościołów i związków wyznaniowych, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 
oraz ośrodkami naukowymi. 
2. Działania własne władz samorządowych: 

• prawne – wynikające z przepisów ustawowych m. in. uchwalanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie parków kulturowych, 
wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów, które winny być objęte 
prawną ochroną konserwatorską, a które stanowią własność Gminy Kłodawa, 
wykonywanie decyzji administracyjnych Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

• finansowe – m. in. należyte utrzymywanie, wykonanie remontów i prac 
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych będących własnością Gminy oraz 
dotacje, system ulg finansowych, nagrody, zachęty podatkowe dla właścicieli                  
i użytkowników obiektów zabytkowych; 

• programowe – realizacja projektów i programów krajowych, wojewódzkich, 
regionalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

3. Inne – działania stymulujące, promocyjne, edukacyjne, itp. 

• działania w ramach programów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej. 
 
 W celu realizacji zadań niniejszego „Gminnego programu opieki nad zabytkami” 
konieczne będzie pozyskanie poparcia społecznego dla działań na rzecz środowiska 
kulturowego, a w dalszej kolejności podjęcie ze strony władz i mieszkańców inicjatyw 
skutkujących konkretnymi działaniami. 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63090D08-2D0A-4BAD-9A2C-4975702192C3. Podpisany Strona 45



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KŁODAWA NA LATA 2021-2024 

46 

 

9. Zasady oceny realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
 Głównym odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która winna odczuć 
bezpośrednio efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników 
obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców, gdyż 
zachowane i należycie pielęgnowane dziedzictwo kulturowe wyróżnia obszar gminy             
i przesądza o jego atrakcyjności. Przyjęty przez Radę Gminę Kłodawa w formie uchwały 
„Gminny program opieki nad zabytkami” jest elementem polityki samorządowej. 
Powinien służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących: inicjowania, wspierania, 
koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Program wykorzystywany 
może być przez inne jednostki samorządu terytorialnego, środowiska badawcze                   
i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, a także osoby 
zainteresowane kulturą i dziedzictwem kulturowym.  
 Opracowanie i uchwalenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami” nie 
powinno być traktowane jedynie jako realizacja przez Gminę Kłodawa zadania 
ustawowego. Program służyć ma bowiem rozwojowi gminy, poprzez dążenie do poprawy 
stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, 
wykorzystania atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, gospodarczych                       
i edukacyjnych. Inne ważne cele „Gminnego programu opieki nad zabytkami” wskazane 
przez ustawodawcę, jak określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków 
eliminujących sytuacje konfliktowe, czy tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami, sprawiają, że program ten może pełnić ważną rolę społeczną, a jego 
konsekwentna realizacja stać się istotnym czynnikiem rozwoju gminy. Program powinien 
pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe regionu. 
Współpraca środowisk samorządowych, konserwatorskich i lokalnych przy realizacji 
„Gminnego programu opieki nad zabytkami” przynieść powinna wszystkim stronom 
wymierne korzyści: zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, 
polepszenie stanu zachowania obiektów zabytkowych, zwiększenie atrakcyjności 
przestrzeni publicznych, rozwój społeczno-gospodarczy. 
 Natomiast gminne programy opieki nad zabytkami sporządzane na kolejne lata 
winny uwzględniać pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, 
zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny                   
i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone okresowo oceny efektów 
wdrażania obowiązującego programu. 
 Projekt „Gminnego programu opieki nad zabytkami”, po zaopiniowaniu przez 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przedstawiony Radzie 
Gminy  w celu przyjęcia go uchwałą. Jest to drugi program, który został opracowany na 
kolejny okres czterech lat i stanowi kontynuację poprzedniego dokumentu, a także jest 
uzupełnieniem w stosunku do innych aktów planowania. Z realizacji zadań „Gminnego 
programu opieki nad zabytkami” co dwa lata Wójt Gminy zobowiązany jest do 
sporządzenia sprawozdań i przedstawienia ich Radzie.   
  Podczas tworzenia sprawozdania z wykonania „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami” mogą być wykorzystane następujące wskaźniki – przykładowe kryteria: 
1. Wskaźnik produktu z zasady definiowany jest jako rzeczy materialne, które powstają 
w ramach realizacji jakiegoś zadania dzięki zaangażowaniu w zadanie środków 
finansowych, rzeczowych itp. Wskaźnik ten dotyczy wyłącznie okresu realizacji danego 
zadnia, z tego też względu mogą być podawane tylko za te lata, w których projekt jest 
realizowany (nie powinny wykraczać poza planowany termin zakończenia realizacji 
zadania). Liczone są w jednostkach mierzalnych (materialnych, monetarnych itp.). 
Kryteriami służącymi prowadzeniu oceny realizacji „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami” w aspekcie wskaźników produktu mogą być: 

• procentowy poziom wydatków budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami; 

• wartość finansowa zrealizowanych kompleksowych programów rewaloryzacji                
i rewitalizacji oraz liczba (bądź inny miernik) obiektów poddanych rewaloryzacji; 
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• wartość finansowa wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy 
zabytkach oraz liczba obiektów poddanych tym pracom; 

• procentowy poziom objęcia obszaru gminy opracowanymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego; 

• wykonana waloryzacja zasobu kulturowego poprzez np.: weryfikację gminnej 
ewidencji zabytków, złożenie wniosków o wpis do rejestru zabytków, itp.; 

• liczba utworzonych szlaków turystycznych, tras rowerowych, konnych, wodnych 
itp.; 

• liczba utworzonych, zmodernizowanych elementów infrastruktury służących 
funkcjonowaniu i rozwojowi turystyki kulturowej, itp. 

2. Wskaźniki rezultatu odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom 
wynikającym z realizacji przedmiotowego zadania. Wskaźniki rezultatu należy 
przedstawić za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, z uwagi na to, że zawsze 
są ich wynikiem. Kryteriami służącymi prowadzeniu oceny realizacji „Gminnego 
programu opieki nad zabytkami” w aspekcie wskaźników rezultatu (będących skutkiem 
realizacji kryteriów oceny wskaźników produktu) mogą być: 

• liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków; 

• liczba wniosków o uznanie obiektów i obszarów za pomnik historii; 

• zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami społecznymi, 
itp.; 

• liczba opracowanych prac badawczych i studialnych; 

• liczba zrealizowanych konkursów, wystaw, działań edukacyjnych na terenie 
gminy; 

• liczba opracowanych wydawnictw w tym folderów promocyjnych, przewodników; 

• liczba osób zwiedzających muzea i korzystających z oferty gminnych instytucji 
kultury, itp.; 

• liczba szkoleń lub liczba pracowników biorących udział w szkoleniach związanych 
z ochroną dziedzictwa kulturowego, itp. 
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10. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
 „Gminny program opieki nad zabytkami” jest zbiorem celów i zadań dla gminy 
jako terytorium administracyjnego, a nie wyłącznie dla władz samorządowych, także 
źródła finansowania nie odnoszą się wyłącznie do środków, którymi dysponować może 
samorząd. Podstawowym źródłem finansowania zabytków w Polsce są środki publiczne 
pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych samorządów.  

Zgodnie z art. 73 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Osoba 
fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca 
właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki 
zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy tym zabytku.”  

Dysponentami powyższych środków są: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

− środki publiczne pochodzące z budżetu państwa – główna forma finansowania 
opieki nad zabytkami, z którego korzystają właściciele lub posiadacze zabytków, 

− środki są rozdzielane przez odpowiednie departamenty ministerstwa właściwego 
ds. kultury w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Dziedzictwo kulturowe”; celem programu jest ochrona polskiego dziedzictwa 
kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów, popularyzacja 
kultury ludowej. 

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020 
 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

− w oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami ustala kryteria i sposób naboru wniosków oraz rozdziału środków 
finansowych na cele związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami                 
w ramach środków przyznanych przez wojewodę, pozostających w jego 
dyspozycji, 

− wojewódzki konserwator zabytków (podobnie jak MKiDN) udziela dotacji na 
pokrycie kosztów wykonania planowanych prac w roku udzielania dotacji, 
dofinansowuje także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostały 
przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. 
refundacja) 

źródło: http://www.lwkz.pl/web/page/show/id/33 
 
Samorząd województwa lubuskiego 

− uchwała Nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 
października 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
lubuskiego,  

− na jej podstawie samorząd województwa lubuskiego przeznacza środki na 
działania związane z opieką nad zabytkami w województwie lubuskim;                       
w ostatnich latach do rozdysponowania jest kwota 1 mln zł; dotacja może być 
udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków; jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową lub stan zachowania zabytku wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac 
konserwatorskich, restauratorskim lub robót budowlanych, dotacja może być 
udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 
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lub robót. 
źródło: https://bip.lubuskie.pl/537/Ochrona_Zabytkow/ 
 
Programy unijne 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
wdrażać będzie następujące działania: 
1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

poddziałanie – „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową      
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego 
i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów 
społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” 

operacja typu – „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 
źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-
2020-prow-2014-2020 
 
2. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

poddziałanie – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje m.in. – zachowanie dziedzictwa 
lokalnego, musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone                   
w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 

źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-
liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020/m-192-wsparcie-dla-
rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader.html 
 
3. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 

Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura 
Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego 

− wsparcie dla działań mających na celu ochronę i zachowanie obiektów 
zabytkowych i zasobów kultury; możliwość dofinansowania inwestycji w zakresie 
poprawy stanu technicznego obiektów, zespołów zabytkowych i zasobów kultury; 
wsparcie dla projektów służących poprawie funkcjonowania instytucji kultury,               
a także projektów polegających na dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych 
funkcji kulturalnych i edukacyjnych; wsparcie przedsięwzięć dotyczących 
wyposażenia (zakup sprzętu i trwałego wyposażenia), wykorzystanie i rozwój 
aplikacji TIK oraz treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki; 

źródło: 
https://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/287421/Szczeg%C3%B3%C5%82owy+Opis+O
si+Priorytetowych+RPO+Lubuskie+2020/7595a92d-1a63-498c-926b-0c789c45f247 
 
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

− wsparcie ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa – dotyczy prac związanych 
z renowacją, konserwacją, rewaloryzacją, restauracją obiektów zabytkowych                
(i ich zespołów), a także przebudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych; 
dofinansowanie projektów związanych z konserwacją i restauracją zabytków 
ruchomych. 

źródło: http://poiis.mkidn.gov.pl/ 
 
5. Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 
Oś I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
Priorytet inwestycyjny 6.c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 
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− wsparcie dla działań promujących dostępność wspólnego dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego. 

źródło: https://interregva-bb-pl.eu/pl/ 
 
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 
8.2.7.3.5. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 
Poddziałanie 7.6 – Wsparcie na badania inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową 
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego                
i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów 
społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. 
źródło: https://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/dzialanie-7-podstawowe-
uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich.html 
 
Inne źródła finansowania 
1. Fundusz Kościelny  

− usytuowany jest w strukturze Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych 
MSWiA, od 1990 roku jedynym źródłem finansowania Funduszu jest budżet 
państwa, 

− działa na rzecz wszystkich Kościołów oraz związków wyznaniowych 
posiadających uregulowany status prawny w RP, 

− cele Funduszu to m.in. remonty i konserwacja obiektów sakralnych o wartości 
zabytkowej, w związku z czym dotacje udzielane są na remonty i konserwację 
zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym (wyłącznie na wykonywanie 
niezbędnych prac zabezpieczających obiekt, takich jak remonty dachów, 
stropów, ścian i elewacji, osuszanie, odgrzybianie, izolację, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, 
przeciwwłamaniowej itp.) 

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny 
 

2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

− Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze, 

− fundusz krajowy – powołany do realizacji zadań w innych obszarach, np. 
wspieranie prac leczniczo-pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach,                         
a szczególnie przy pomnikach przyrody oraz założeniach parkowych i ogrodach, 

− współpraca NID i NFOŚiGW w zakresie wspierania procesu rewaloryzacji 
najbardziej prestiżowych założeń ogrodowych – Lista zabytkowych założeń 
ogrodowych (właściciele i użytkownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze 
środków funduszu); część stała – „Lista najcenniejszych zabytkowych założeń 
ogrodowych Polski”, część ruchoma (ustalana w cyklu trzyletnim) – Lista 
preferencyjna zabytkowych parków i ogrodów dla NFOŚiGW,  

− środki Wojewódzkiego Funduszu (oraz NFOŚiGW) mogą być przeznaczone na: 
edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (w tym 
urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków), 
dofinansowywanie działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków                  
i ogrodów, będących przedmiotem ochrony. 

źródło: https://www.wfosigw.zgora.pl/informacje-o-funduszu 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63090D08-2D0A-4BAD-9A2C-4975702192C3. Podpisany Strona 50



Uzasadnienie

Wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem samorządów.
W art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz.713
ze zm.) określone zostały zadania własne gminy, które obejmują sprawy m. in. ładu przestrzennego, kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki na zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710  ze zm.).
Jest on opracowywany na okres 4 lat.

Program opieki nad zabytkami gminy Kłodawa dotyczyć będzie tych działań, które mają na celu
poprawę funkcjonowania materialnego dziedzictwa kulturowego, decydującego w dużym stopniu
o zasobach i walorach gminy.

Przyjęcie programu opieki nad zabytkami umożliwi samorządowi gminy realizację działań związanych
z opieką nad zabytkami stanowiących jeden z kierunków polityki prorozwojowej Gminy Kłodawa.
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