
UCHWAŁA NR 290/XXXVI/2014
RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia „ Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice na lata 2014- 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 87 ust 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje 

§ 1. Przyjmuje się „ Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice na lata 2014-2017”, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Włodowice 

Mirosława Jęderko
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1. Wstęp 

 

 Niniejsze opracowanie – a takŜe towarzysząca mu Gminna Ewidencja Zabytków 

(GEZ) – ma na celu udokumentowanie i ocenę stanu zachowania dziedzictwa 

kulturowego gminy Włodowice, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków 

nieruchomych, a takŜe wskazanie kierunków i zadań słuŜących opiece nad zabytkami, 

które gmina podejmuje do realizacji w latach 2014-2017.  

 Gmina Włodowice jest gminą wiejską połoŜoną w centralnej części WyŜyny 

Krakowsko-Częstochowskiej. Usytuowana jest w granicach województwa śląskiego,      

w powiecie zawierciańskim. Sąsiaduje z gminami Kroczyce (powiat zawierciański), 

Niegowa (powiat myszkowski) i śarki (powiat myszkowski), a takŜe gminami miejskimi 

Zawiercie i Myszków. NaleŜą do niej sołectwa: Włodowice, Góra Włodowska - wieś, 

Góra Włodowska - kolonia, Hucisko, Skałka i Kopaniny, Morsko, Parkoszowice, 

Rudniki, Rzędkowice i Zdów. Siedzibą gminy jest miejscowość Włodowice, połoŜona    

w odległości ok. 10 km na północny wschód od Zawiercia i ok. 12 km na południowy 

wschód od Myszkowa. Od stolicy województwa – Katowic – miejscowość dzielą          

ok. 62 km. Gmina zajmuje obszar 7679 ha i jest zamieszkana przez 5306 osób. Zgodnie    

z danymi z 2011 roku wydatki z budŜetu gminy przeznaczone na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego stanowiły 7,6%1. Na terenie gminy znajduje się przedszkole (we 

Włodowicach), dwie szkoły podstawowe (SP we Włodowicach wraz z filią w Zdowie; SP 

w Rudnikach) oraz jedno gimnazjum (we Włodowicach). Działa takŜe Gminny Ośrodek 

Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowane we Włodowicach. W 2012 roku 

przy GOK powstała Izba Tradycji i Pamięci, której utworzenie sfinansowano częściowo 

ze środków Unii Europejskiej. Wraz z siedmioma innymi gminami powiatu 

zawierciańskiego gmina Włodowice naleŜy do Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”. 

Inną formą współpracy z gminami połoŜonymi na terenie Jury Krakowsko-

Częstochowskiej jest przynaleŜność do Związku Gmin Jurajskich. W 2004 roku gmina 

przystąpiła takŜe do Jurajskiej Organizacji Turystycznej. 

 W obrębie gminy istnieją trzy parafie rzymskokatolickie. Jest to parafia p.w.     

św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach, p.w. św. Franciszka z AsyŜu w Górze 

Włodowskiej oraz p.w. św. Barbary w Rudnikach. Aktywność społeczna przejawia się 
                                                           
1 http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_zawiercianski/gmina_wlodowice.pdf, 
13.07.2013 r. 
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m.in. w funkcjonowaniu sześciu Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia 

Przyjaciół Harcerstwa i Skautów Skauting Jurajski. 

 Dbałość o stan zachowania zabytków, o poprawę ich kondycji, o trwanie               

i ciągłość kultury niematerialnej jest wartością cenną samą w sobie, co zostało 

uwzględnione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 5 ust. 1 stwierdza,    

iŜ kultura jest „źródłem toŜsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. 

Jednocześnie jednak w wypełnieniu tych samych zadań tkwi istotny potencjał 

gospodarczy – dobrze zachowane dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej 

regionu podnosi jego walory turystyczne, przyczyniając się do rozwoju ekonomicznego,  

a przez to wpływając korzystnie na warunki Ŝycia i funkcjonowania lokalnych 

społeczności. Te trzy wartości – kulturowa, ekonomiczna i społeczna – przyświecać mają 

zapisom zawartym w niniejszym programie.  

 Zarówno Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice, jak             

i Gminna Ewidencja Zabytków, muszą podlegać okresowej aktualizacji i modyfikacji 

zaleŜnie od zmieniającego się stanu zachowania obiektów zabytkowych, a takŜe sytuacji 

gospodarczej i społecznej na terenie gminy. Taki obowiązek – opracowywania gminnego 

programu opieki nad zabytkami w cyklu czteroletnim – jest nie tylko zaleceniem 

nałoŜonym na jednostki samorządu terytorialnego przez polskie prawo, ale jest równieŜ 

zabiegiem mającym na celu ściślejsze włączenie zagadnień związanych z ochroną 

dziedzictwa kulturowego w szerszy kontekst społeczny i ekonomiczny. 

 

2. Podstawa prawna opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Włodowice. 

 

 Ochrona i opieka nad zabytkami, jako jedna z form „zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty”, została uznana za jedno z zadań własnych gminy w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.            

z 2013 r., poz. 594). Z przytoczonego zapisu wynikają określone powinności 

spoczywające na wójcie oraz Radzie Gminy, a które zostały doprecyzowane w innych 

aktach prawnych.  

 Zadanie przygotowania czteroletniego programu opieki nad zabytkami zostało 

nałoŜone na gminy na mocy art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). W tym 
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samym artykule ustawodawca doprecyzował takŜe szczegółowe cele opracowania 

wspomnianych programów. Są 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; 

• 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 oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

• podejmowanie przedsięwzięć umoŜliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami; 

 Po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków program przyjmuje 

uchwałą Rada Gminy, a jego treść ogłaszana jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Aby zapewnić skuteczniejszą kontrolę realizacji zapisów umieszczonych w programie,  

co dwa lata wójt składa Radzie Gminy odpowiednie sprawozdanie, które następnie 

przekazywane jest Generalnemu Konserwatorowi Zabytków oraz właściwemu 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków .  

 Podstawą do opracowania programu opieki nad zabytkami jest Gminna Ewidencja 

Zabytków. Art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stwierdza,           

iŜ do jej prowadzenia obligowany jest wójt. Ewidencja zawierać ma karty adresowe 

zabytków nieruchomych: 

• wpisanych do rejestru zabytków; 

• nieobjętych wpisem do rejestru, ale włączonych do Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków; 
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• wyznaczonych przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków; 

   

3. Uwarunkowania prawne opieki i ochrony nad zabytkami w Polsce 

 

 Problem ochrony dziedzictwa kulturowego, szczególnie na wypadek wojny, został 

podjęty w wielu dokumentach prawa międzynarodowego ratyfikowanych takŜe przez 

Polskę. Do najwaŜniejszych wciąŜ obowiązujących aktów naleŜą: 

• Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 

1954 roku (Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), podpisana w Hadze; przewiduje 

m.in.:  

� przygotowanie w czasie pokoju opieki nad dobrami kultury na wypadek 

konfliktu zbrojnego (m.in.: oznakowanie obiektów; utworzenie w siłach 

zbrojnych zespołów posiadających odpowiednie kwalifikacje                     

i czuwających nad ochroną dóbr kultury); 

� poszanowanie dóbr kultury i powstrzymywanie się od wszelkich 

nieprzyjacielskich aktów wobec nich; 

� zakaz kradzieŜy, rabunku, rekwizycji i bezprawnego przywłaszczania 

sobie dóbr kultury; 

� w razie okupacji, wspieranie przez stronę okupującą wysiłków 

podejmowanych przez właściwe władze narodowe i zmierzających         

do ochrony dóbr kultury; 

• Drugi Protokół z 26 marca 1999 roku o ochronie i poszanowaniu dóbr kultury 

w czasie konfliktów zbrojnych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 248) – stanowiący 

uzupełnienie przytoczonej wyŜej konwencji, podpisany w Hadze; zawiera on 

m.in. następujące postanowienia: 

� do środków przygotowawczych podejmowanych w czasie pokoju naleŜy 

m.in. sporządzenie inwentarzy, planowanie środków doraźnych dla 

ochrony przed ogniem lub zniszczeniem strukturalnym, wyznaczenie 

kompetentnych władz odpowiedzialnych za zabezpieczenie dóbr 

kulturalnych; 
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� celowe ataki na dobra kultury objęte ochroną wzmocnioną, powodowanie 

rozległych zniszczeń dóbr kultury, rabunek, kradzieŜ, akty wandalizmu 

przeciw dobrom kultury traktowane są jako przestępstwo; 

• Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego                   

i naturalnego z 16 listopada 1972 roku (Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190) – 

przyjęta w ParyŜu przez Konferencję Generalną UNESCO; wśród zobowiązań, 

jakie w tym dokumencie przyjęto, znajdują się m.in. postanowienia o: 

� wyznaczeniu dziedzictwu kulturowemu stosownego miejsca w Ŝyciu 

zbiorowym i włączeniu jego ochrony do programów planowania 

ogólnego; 

� rozwijaniu studiów oraz badań naukowych i technicznych, doskonaleniu 

metod inwentaryzacyjnych; 

� przedsiębraniu odpowiednich środków prawnych, naukowych, 

technicznych, administracyjnych i finansowych w celu identyfikacji, 

ochrony, rewaloryzacji i odtwarzania dziedzictwa kultury; 

� utworzeniu przy UNESCO Międzynarodowego Komitetu Ochrony 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyjątkowej Powszechnej 

Wartości, a takŜe Funduszu Dziedzictwa Światowego; 

• Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego (Dz.U.          

z 2012 r. Nr 0, poz. 212) – podpisana w Grenadzie 3 października 1985 roku; 

zgodnie z jej ustaleniami strona polska zobowiązuje się do: 

� zapobiegania niszczeniu, rujnowaniu lub burzeniu dóbr podlegających 

ochronie; 

� zapewnienia przez organy publiczne pomocy finansowej na utrzymanie      

i restaurację dziedzictwa architektonicznego; 

� poprawy ogólnego stanu środowiska w otoczeniu zabytków; 

� rozwijania społecznej świadomości znaczenia ochrony dziedzictwa 

architektonicznego; 

• Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego z 16 stycznia 

1992 roku (Dz.U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564) – podpisana w La Valletcie; do jej 

postanowień naleŜą: 
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� obowiązek zgłaszania przez znalazcę uprawnionym organom 

przypadkowego odkrycia przedmiotów naleŜących do dziedzictwa 

archeologicznego i udostępniania ich dla przeprowadzenia badań; 

� zapobieganie wszelkim nielegalnym wykopaliskom oraz przemieszczeniu 

przedmiotów dziedzictwa archeologicznego, a takŜe zapewnienie,         

aby archeologiczne wykopaliska i poszukiwania były przeprowadzane           

w sposób naukowy; 

� prowadzenie działalności edukacyjnej w celu wzbudzania i rozwijania      

w opinii publicznej świadomości o wartości dziedzictwa archeologicznego 

dla zrozumienia przeszłości i niebezpieczeństw, jakie mu zagraŜają; 

• Europejska konwencja krajobrazowa z 22 października 2000 roku (Dz.U.         

z 2006 r. Nr 14, poz. 98) – podpisana we Florencji; postanawia się w niej     

m.in. o: 

� podejmowaniu działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa 

obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów publicznych             

w zakresie wartości krajobrazów i ich roli; 

� promowaniu w nauce szkolnej w odnośnych dziedzinach 

przedmiotowych wartości związanych z krajobrazami oraz ich ochroną, 

gospodarką i planowaniem; 

 W związku z istnieniem na terenie gminy miejsc pamięci narodowej – 

pochówków Ŝołnierzy armii niemieckiej, austro-węgierskiej oraz Armii Czerwonej – 

naleŜy przywołać takŜe zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe: 

• Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji 

Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji (Dz.U. z 1994 r. 

Nr 112, poz. 543) – podpisaną w Krakowie 22 lutego 1994 roku, w której strona 

polska zobowiązuje się m.in. do sporządzenia wykazu wszystkich znanych 

rosyjskich miejsc pamięci i spoczynku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

zapewnienia im ochrony, postawienia nagrobków lub znaków pamięci; 

• Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej (M.P.           

z 2005 r. Nr 55, poz. 749) – podpisaną w Warszawie 8 grudnia 2003 roku, na 

mocy której Polska przyjęła zobowiązanie do m.in.: renowacji, porządkowania              
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i pielęgnowania na własny koszt niemieckich grobów i cmentarzy ofiar wojen 

znajdujących się na jej terytorium, a takŜe do sprzyjania zakładaniu ośrodków 

dokumentacyjnych, informacyjnych lub spotkań w pobliŜu cmentarzy 

wojennych, jako elementu edukacji na rzecz wzajemnego zrozumienia                 

i pojednania;  

 

 

  

 Ochrona dziedzictwa narodowego została zadeklarowana w art. 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku jako jeden z obowiązków państwa. W art. 86 

ustawy zasadniczej umieszczono zapis nakładający na kaŜdego obywatela 

odpowiedzialność za stan środowiska, a co za tym idzie takŜe krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego. 

 Najistotniejsze zapisy dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce zostały 

zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). W art. 3 ustawy zapisane 

zostały definicje podstawowych terminów, z których dla celów niniejszego opracowania 

kluczowe są następujące pojęcia: 

• zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leŜy w interesie społecznym 

ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

• historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne załoŜenie 

miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki           

i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych 

podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 

• zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 

podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 

złoŜoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich 

śladów [...]; 

• krajobraz kulturowy  – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku 

działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy 

przyrodnicze; 
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 Ustawa w art. 4 i 5 wprowadza takŜe rozróŜnienie pojęć opieka nad zabytkami   

i ochrona zabytków: 

• opieka nad zabytkami – sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza 

polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: naukowego badania              

i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 

otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający 

trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania i upowszechniania wiedzy      

o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury; 

• ochrona zabytków – polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej (a więc takŜe samorząd gminny) działań mających         

na celu: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

umoŜliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie             

i utrzymanie; zapobieganie zagroŜeniom mogącym spowodować uszczerbek      

dla wartości zabytków; udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania       

z zabytków; przeciwdziałanie kradzieŜy, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 

zabytków za granicę; kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska; 

 Ostatni z wymienionych w powyŜszej definicji punktów został rozwinięty w art. 

18, 19 i 20 ustawy. Zgodnie z nimi zapisy o ochronie i opiece nad zabytkami naleŜy 

uwzględnić przy sporządzaniu i aktualizowaniu strategii rozwoju gminy, studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.  

 Z kolei art. 6 ustawy wymienia zabytki, które podlegają ochronie i opiece,       

przy czym wyraźnie stwierdza się, Ŝe nie ma w tym miejscu znaczenia stan zachowania 

obiektu. Dla potrzeb niniejszego opracowania naleŜy w szczególności przywołać kilka 

kategorii wskazanych przez ustawę; są to: 

a) zabytki nieruchome: 

• układy urbanistyczne i zespoły budowli; 

• dzieła architektury i budownictwa; 
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• cmentarze; 

• parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni; 

 b) zabytki archeologiczne: 

• pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa; 

• relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej; 

 Wymienione kategorie zabytków nieruchomych i archeologicznych mogą zostać 

objęte róŜnymi formami ochrony, które w art. 7 ustawy są określone jako: 

• wpis do rejestru zabytków; 

• uznanie za pomnik historii; 

• utworzenie parku kulturowego; 

• ustalenie 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 uŜytku publicznego; 

 NaleŜy przy tym dodać, iŜ utworzenie parku kulturowego w celu ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróŜniających się krajobrazowo terenów        

z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej        

i osadniczej jest działaniem, które moŜe zostać podjęte przez Radę Gminy                      

po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Szczegóły związane        

z postępowaniem samorządu gminnego w tym zakresie precyzuje art. 16 ustawy              

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 
 

 Zapisy istotne z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego zawiera 

ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst ujednolicony: Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 647), szczególnie:  

� art. 10 ust. 1 i 2: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy naleŜy uwzględnić stan dziedzictwa kulturowego     

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a takŜe określić obszary           

i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 11



12 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 

 

� art. 11: przystępując do przygotowania studium wójt występuje o opinię  

na temat przyjętych rozwiązań do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków; 

�  art. 15 ust. 2: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej uwzględnia się w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego; 

� art. 17: projekt planu miejscowego winien być uzgodniony                         

z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

� art. 39: obszary ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr 

kultury współczesnej muszą być uwzględnione w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa; 

� art. 47: wymagania z zakresu ochrony zabytków muszą być określone      

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

� art. 53 ust. 4 oraz art. 60: przy ustaleniu przez wójta lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy         

w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony 

zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków   i opiece 

nad zabytkami oraz ujętych w GEZ konieczne jest uzgodnienie decyzji     

z wojewódzkim konserwatorem zabytków;   

 W zapisach ustawy (art. 2) pojawia się określenie dobra kultury współczesnej, 

które oznacza „niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, 

budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, załoŜenia urbanistyczne                         

i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie Ŝyjących pokoleń, jeŜeli 

cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”. Zgodnie ze stanowiskiem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwestii ochrony dóbr kultury 

współczesnej z 19 października 2011 roku ochrona tej kategorii obiektów jest zadaniem 

własnym gminy, choć opierać się ma na innych zasadach niŜ te, które przewidziano dla 

zabytków. Władze gminne odpowiedzialne są za wskazanie takich obiektów oraz 

określenie zasad ich ochrony2. 

 

 

                                                           
2 http://www.wkz.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=152:stanowisko-ministra-
kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-kwestii-ochrony-dobr-kultury, 25.07.2013 r. 
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 Uregulowania prawne dotyczące zadań ochrony i opieki nad zabytkami zawarte 

zostały takŜe w innych aktach prawnych, z których naleŜy wymienić: 

• ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.          

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), szczególnie: 

� art. 5: obiekt budowlany naleŜy projektować i budować uwzględniając 

ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską; 

� art. 9: odstępstwo od ustalonych przepisów techniczno-budowlanych        

w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków 

oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych 

ochroną konserwatorską jest moŜliwe tylko w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego 

konserwatora zabytków; 

� art. 29 ust. 2: instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia               

na budowę; 

� art. 30 ust. 7: jeśli wykonanie określonego obiektu lub roboty budowlane 

objęte obowiązkiem zgłoszenia mogą spowodować pogorszenie stanu 

zachowania zabytku, właściwy organ moŜe nałoŜyć, w drodze decyzji, 

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę;   

� art. 39: 

� ust. 1: prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym  

do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu           

na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, 

wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków; 

� ust. 2: pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego 

do rejestru zabytków moŜe być wydane po uzyskaniu decyzji 

Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków; 
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� ust. 3: w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów 

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu                      

z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

� ust. 4: wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć 

stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3,          

w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska 

w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeŜeń do przedstawionych 

we wniosku rozwiązań projektowych; 

� art. 67: obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków nie 

dotyczy obowiązek nałoŜony na właściwe organy dotyczący wydania 

właścicielowi lub zarządcy nakazu rozbiórki obiektu nieuŜytkowanego lub 

niewykończonego, który nie nadaje się do remontu, odbudowy lub 

wykończenia oraz nakazu uporządkowania terenu (ust. 1 i 2).                     

W przypadku obiektów znajdujących się w takim stanie, nieujętych          

w rejestrze zabytków, ale objętych ochroną w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, powyŜszą decyzję wydaje się              

po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który powinien 

wyrazić swoje stanowisko w ciągu 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym 

terminie uznaje się za uzgodnienie (ust. 3 i 4);   

� art. 71: jeśli planowana zmiana sposobu uŜytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części moŜe spowodować niedopuszczalne 

pogorszenie stanu zachowania zabytków, właściwy organ wnosi sprzeciw;   

• ustawę z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.  

z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), szczególnie: 

� art. 1: za groby wojenne uwaŜane są m.in. miejsca pochówku osób 

wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych,       

bez względu na narodowość; 

� art. 2: groby wojenne mają być pielęgnowane i otaczane naleŜnym tym 

miejscom szacunkiem i powagą; 

� art. 6: groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką państwa; 
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� art. 7: bezpośredni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi 

sprawują gminy;  

• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), szczególnie: 

� art. 101: ochrona powierzchni ziemi polega m.in. na zachowaniu wartości 

kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych; 

� art. 238: zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków   

i opiece nad zabytkami istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, powinny zostać 

uwzględnione w przeglądzie ekologicznym instalacji; 

� art. 400a: finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

m.in.: przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz 

działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, 

będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami;     

• ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2013 r. Nr 0, poz. 627), szczególnie: 

� art. 83 ust. 2: zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki 

konserwator zabytków; 

� art. 86: jeśli usunięcie drzew jest związane z odnową i pielęgnacją drzew 

rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie 

pobiera się za nie opłat;  

• ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), szczególnie: 

� art. 6: opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a takŜe 

ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej są celami publicznymi; 

� art. 13 ust. 4: sprzedaŜ, zamiana, darowizna lub oddanie w uŜytkowanie 

wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a takŜe 
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wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepienięŜnych (aportów)   

do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

� art. 29 ust. 2: jeŜeli przedmiotem umowy o oddanie nieruchomości 

gruntowej w uŜytkowanie wieczyste jest nieruchomość wpisana do rejestru 

zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tej nieruchomości moŜna 

nałoŜyć, w razie potrzeby, na nabywcę obowiązek odbudowy lub remontu 

połoŜonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie 

określonym w umowie; 

� art. 45 ust. 2a: w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 

w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu moŜna nałoŜyć, w miarę 

potrzeby, na jednostkę organizacyjną obowiązek odbudowy lub remontu 

połoŜonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów budowlanych,   

w terminie określonym w decyzji; 

� art. 68 ust. 3: ustaloną, zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 

zabytków obniŜa się o 50%. Właściwy organ moŜe, za zgodą odpowiednio 

wojewody albo rady lub sejmiku, podwyŜszyć lub obniŜyć tę bonifikatę; 

� art. 73 ust. 4: ustalone, zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 5 ustawy                   

o gospodarce nieruchomościami, opłaty z tytułu uŜytkowania wieczystego 

obniŜa się o 50%, jeŜeli nieruchomość gruntowa została wpisana              

do rejestru zabytków. Właściwy organ moŜe, za zgodą odpowiednio 

wojewody albo rady lub sejmiku, podwyŜszyć lub obniŜyć tę bonifikatę; 

� art. 96 ust. 1a: decyzję o podziale nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków; 

� art. 97: do wniosku o podział nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków naleŜy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków; 

� art. 155 ust. 1: dane zawarte w rejestrach zabytków oraz w planach 

miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy                           

i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę naleŜy 

uwzględnić przy szacowaniu nieruchomości; 
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• ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493), 

szczególnie: 

� art. 1 ust. 1: działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega 

na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury; 

 

 
 

 Oprócz wymienionych ustaw naleŜy takŜe przywołać rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw kultury: 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie wzoru 

znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych              

do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród 

za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, 

poz. 650); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie 

organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 75, 

poz. 706); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie 

rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U.           

z 2004 r. Nr 124, poz. 1302);  

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie 

organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego              

i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153);  

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 r.         

Nr 112, poz. 940); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca  

2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
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działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987);  

  

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków       

i opieki nad zabytkami 

 
 Realizując konstytucyjny obowiązek ochrony dziedzictwa narodowego, władze 

państwowe – a konkretnie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków – przyjmują na siebie 

zadanie przygotowania krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

na okres czterech lat. O takiej powinności stosownych organów władzy mówią art. 84, 85 

i 86 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z zapisami ustawy 

dokument ma określać cele, kierunki działań, zadania związane z ochroną i opieką nad 

zabytkami, jak równieŜ harmonogram realizacji oraz warunki i sposób finansowania 

podjętych załoŜeń. Co dwa lata minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego zobowiązany jest takŜe do przedstawienia Radzie Ministrów 

sprawozdania ze sposobu realizacji programu. 

 Prace nad stworzeniem wspomnianego programu w dalszym ciągu trwają, a jego 

opracowanie zostało przedstawione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

jako jeden z priorytetów działań ministerstwa na lata 2012-20153. W 2004 roku Rada 

Ochrony Zabytków opracowała jedynie wstępny dokument Tezy do opracowania 

krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami4. W dokumencie tym 

jako podstawowy cel programu krajowego określono „wzmocnienie ochrony i opieki nad 

[...] istotną częścią dziedzictwa kulturowego oraz poprawę stanu zabytków w Polsce”,      

a takŜe „stworzenie wykładni porządkującej sferę ochrony zabytków”. Wskazano siedem 

zasad konserwatorskich, które – jak wyraźnie podkreślono – dotyczą nie tylko osób 

zawodowo zajmujących się zagadnieniami ochrony i konserwacji zabytków, ale równieŜ 

„właścicieli i uŜytkowników”. Do zasad tych naleŜą następujące wskazania: 

                                                           
3 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/plany-mkidn-na-lata-2013-2015-ndash-konferencja-prasowa-w-
kprm-3373.php?searchresult=2&sstring=krajowego_programu_ochrony, 15.07.2013 r. 
4 http://www.kobidz.home.pl/pliki/tezy.pdf, 15.07.2013 r. 
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• primum non nocere; 

• maksymalne poszanowanie oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego 

wartości (materialnych i niematerialnych); 

• minimalna niezbędna ingerencja (powstrzymanie się od działań niekoniecznych); 

• usuwanie tego (i tylko tego), co na oryginał działa niszcząco; 

• czytelność i odróŜnialność ingerencji; 

• odwracalność metod i materiałów; 

• wykonywanie wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyŜszym 

poziomie; 

 Treść wspomnianego dokumentu narzuca równieŜ określone tezy, które powinny 

zostać uwzględnione i rozwinięte w krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. Są to: 

• określenie stanu poszczególnych kategorii zabytków (nieruchomych, ruchomych, 

archeologicznych, zabytków techniki, pomników historii i obiektów wpisanych  

na listę światowego dziedzictwa), aby ocenić kategorię i stopień zagroŜeń;           

w związku z tym działaniem ma zostać zaplanowana i podjęta m.in.: aktualizacja 

inwentaryzacji zabytków, a w przypadku zabytków techniki rozpoznanie 

zasobów, utworzenie krajowej ewidencji zabytków w systemie cyfrowym oraz 

monitoring stanu i sposobu wykorzystania zabytków; 

• ocenę sposobu funkcjonowania słuŜb konserwatorskich i wypełniania przez nie 

zadań wynikających z ochrony i opieki nad zabytkami; cel ten ma być 

realizowany poprzez m.in.: wzmocnienie kadrowe, organizacyjne i finansowe 

słuŜb ochrony zabytków; 

• ocenę stanu opieki nad zabytkami w celu podniesienia efektywności                       

i skuteczności zarówno instytucjonalnej, jak i społecznej opieki nad zabytkami;   

to dąŜenie ma być urzeczywistniane poprzez m.in.: promowanie skutecznych form 

ochrony i opieki nad zabytkami, doskonalenie współpracy ze związkami 

wyznaniowymi oraz społecznymi opiekunami zabytków; 

• ocenę stanu uregulowań prawnych, co ma doprowadzić do udoskonalenia 

warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych w zakresie ochrony i opieki 

nad zabytkami; dla zrealizowania tego celu naleŜy m.in.: przeprowadzić korektę 

przepisów prawnych w taki sposób, aby zwiększyć społeczną rangę zabytków        
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i umoŜliwi ć odpowiedzialne kreowanie i realizowanie ochrony dziedzictwa przez 

samorządy terytorialne; 

• określenie celów i kierunków działań zmierzających do stworzenia systemowej 

ochrony i opieki nad zabytkami; oznacza to z jednej strony powiązanie ochrony 

zabytków z polityką ekologiczną, architektoniczną i przestrzenną, celną, 

bezpieczeństwa państwa, a takŜe z ochroną przyrody, a z drugiej wypracowanie 

strategii ochrony dziedzictwa i wprowadzenie jej do polityk sektorowych; 

• opracowanie efektywnego, stabilnego i przejrzystego systemu finansowania 

ochrony zabytków, poprzez m.in.: ustalenie czytelnych kryteriów i usprawnienie 

systemu rozdziału środków finansowych czy wypracowanie metody doradztwa 

dla uŜytkowników i właścicieli obiektów zabytkowych;  

• wskazanie celów i kierunków działań zmierzających do stworzenia baz informacji 

o zabytkach w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem baz elektronicznych), 

systemu monitorowania stanu zabytków i sposobu ich wykorzystania; 

• określenie celów i kierunków działań związanych z kształceniem i edukacją 

dotyczącą ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno poprzez odpowiednie 

przygotowanie kadry specjalistycznej, jak i prowadzenie działań edukacyjnych     

w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli i uŜytkowników 

obiektów zabytkowych; 

• uwzględnienie zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami             

we współpracy międzynarodowej; 

 Obok krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami drugim 

istotnym dokumentem wyznaczającym cele oraz kierunki działań państwa w zakresie 

ochrony dziedzictwa kulturowego jest Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 

2004-2013, której przedłuŜenie stanowi dokument zatytułowany Uzupełnienie 

Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Dokumenty te powstały tuŜ po 

wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i stąd „wśród działań określonych w strategii 

znalazły się tylko takie, które w bezpośredni sposób przekładają się na wymierny rozwój 

kultury, a takŜe społeczno-ekonomiczny rozwój regionów. Pociąga to za sobą moŜliwość 

wykorzystania środków strukturalnych i innych funduszy europejskich do realizacji tak 

zakreślonych działań” 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona    

                                                           
5 http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf oraz 
http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617nsrk-uzupelnienie.pdf, 15.07.2013 r. 
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i rewaloryzacja zabytków, zostały wyznaczone w tych dokumentach jako jeden              

ze strategicznych obszarów planowania. Zwraca się w nich takŜe uwagę, iŜ rolą jednostek 

samorządu terytorialnego jest motywowanie społeczności do partycypacji                        

w funkcjonowaniu sfery kultury. Priorytety i działania przyjęte w Narodowym Programie 

Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego”  wymienione zostały                   

w poniŜszej tabeli: 

 

Tab. 1 Podsumowanie priorytetów i działań w ramach Narodowego Programu Kultury „Ochrona zabytków 
i dziedzictwa kulturowego” 

Priorytety i działania przyj ęte w Narodowym Programie Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa 
kulturowego” 

 
Priorytet 1: 
 
Aktywne zarządzanie 
zasobem stanowiącym 
materialne dziedzictwo 
kulturowe 

 
Działanie 1.1 
 
Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych w sferze 
ochrony zabytków (poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych              
i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabytków; zrównowaŜone 
„urynkowienie zabytków”; wykształcenie zachęt dla przedsiębiorców i osób 
fizycznych do inwestowania w zabytki); 

 
 
Działanie 1.2: 
 
Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, 
turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne 
 
 
Działanie 1.3: 
 
Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości 
poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych 
 

 
Priorytet 2: 
 
Edukacja  
i administracja na rzecz 
ochrony i zachowania 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
Działanie 2.1: 
 
Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej          
w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego (nawiązanie współpracy              
z instytucjami badawczymi w Europie; szkolenia i kursy z zakresu aktywnych 
technik zarządzania dziedzictwem oraz nowoczesnych metod dokumentacji       
i rewaloryzacji zabytków; podnoszenie zainteresowania społeczeństwa 
problematyką ochrony zabytków); 
 
 
Działanie 2.2: 
 
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym 
wwozem, wywozem i przewozem przez granice 
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4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego w dokumentach wykonanych    

na poziomie województwa, powiatu oraz związków i stowarzyszeń 

międzygminnych 

 

 Program Opieki nad Zabytkami opracowany dla gminy Włodowice na lata 2014-

2017 jest zgodny z załoŜeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020”6. W celu strategicznym określonym jako Silny ośrodek nauki i kultury, dokument 

ten przewiduje kierunek działań Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 

regionu. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ rewitalizacja historycznych i zabytkowych obiektów,        

w tym dla celów turystycznych, została wyszczególniona jako jeden z głównych typów 

działań w tym kierunku. Istotnym dla gmin wiejskich – do których zalicza się takŜe 

gmina Włodowice – jest wymieniony w omawianym dokumencie cel strategiczny 

Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni. Przewidziano tutaj bowiem 

taki kierunek działania jak Kształtowanie ośrodków wiejskich, które polegać ma m.in.           

na ochronie i wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego wsi. Natomiast w ramach 

kierunku Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu jako jedno z kluczowych działań 

podano „identyfikację, ochronę i turystyczne zagospodarowanie obiektów dziedzictwa 

kulturowego”.  

 Drugim dokumentem opracowanym na poziomie województwa jest Strategia 

Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim. RównieŜ i tutaj podkreślono fakt istnienia 

bogatego dziedzictwa materialnego województwa, które przejawia się m.in.                     

w występowaniu zabytków unikatowych, ale jednocześnie zwraca się uwagę na „zły         

i bardzo zły stan zachowania wielu zabytków” oraz na „niewystarczającą świadomość 

konieczności ich ochrony”7. Wśród celów strategicznych wyróŜnionych w tym 

dokumencie naleŜy odnieść się przede wszystkim do Upowszechniania i zachowania 

dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz jego lepszego 

wykorzystywania do celów turystycznych. Jako kierunki działań wymieniono m.in.: 

• rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego i prowadzenie projektów 

badawczych na jego temat; 

• inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego; 

                                                           
6 http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2011/12/14/1323869804.pdf, 15.07.2013 r. 
7 http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2009/07/24/1248425779/1248425854.pdf, 15.07.2013 r. 
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• popularyzowanie dziedzictwa kulturowego; 

• rewitalizacja i renowacja obiektów zabytkowych; 

• wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki; 

 Dla województwa śląskiego przygotowany równieŜ został stosowny Wojewódzki 

Program Opieki nad Zabytkami, obejmujący lata 2010-20138. Wśród zapisów tego 

dokumentu zwraca uwagę m.in. zdefiniowanie dziedzictwa kulturowego jako elementu 

gospodarki i „fundamentu rozwoju przemysłu kultury”, który ma podstawowe znaczenie 

dla rozwoju turystyki. Program w 2014 roku traci swoją aktualność, poniewaŜ jednak 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 jest pierwszym tego typu 

dokumentem przygotowywanym przez gminę Włodowice, warto przypomnieć główne 

załoŜenia kończącego się programu wojewódzkiego i nawiązać do nich w zadaniach 

podejmowanych przez gminę. W programie wyróŜniono cele strategiczne, operacyjne      

i kierunki działań, które podsumowuje poniŜsza tabela. 

 

Tab. 2 Cele strategiczne, operacyjne, kierunki działań i zadania zawarte w Wojewódzkim Programie Opieki 
nad Zabytkami Województwa Śląskiego na lata 2010-2013. 

 

Cel strategiczny I:   Kształtowanie kulturowego obrazu województwa. Kształtowanie pozytywnych postaw 
społeczeństwa wobec dziedzictwa kulturowego regionu 

 
Cel operacyjny I.1: 
 
Ustalenie potencjału 
zasobów zabytkowych 
województwa 
 

 
Kierunek działań I.1.A: 
 
Weryfikacja zabytków 
województwa 

 
Zadania: 

• dokumentowanie i inwentaryzacja 
zabytków; 

• opracowania studialne; 
 

 
Kierunek działań I.1.B: 
 
Rozwój badań i studiów nad 
zabytkami województwa 
 

 
Zadania: 

• inwentaryzacja i dokumentowanie 
zabytków; 

• wspieranie i upowszechnianie badań 
naukowych nad zabytkami, historią  
i tradycją; 

• badania analityczne i studialne; 
 
 
 

 
Cel operacyjny I.2: 
 
Budowa systemu 
zarządzania zabytkami 

 
Kierunek działań I.2.A: 
 
Tworzenie nowoczesnych 
struktur zarządzania zabytkami 

 
Zadania: 

• tworzenie elektronicznej bazy 
danych o zabytkach; 

 
 

                                                           
8 http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2010/03/18/1248425643/1268905545.pdf, 15.07.2013 r. 
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Kierunek działań I.2.B: 
 
Zarządzanie zabytkami 

 
Zadania: 

• monitoring i kontrola działalności 
inwestycyjnej; 

• ochrona zabytków w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego; 

• rekomendacja obiektów 
zabytkowych do objęcia ochroną; 
 
 

 
Kierunek działań I.2.C: 
 
Marketing markowych 
produktów kulturowych              
i kulturowo-gospodarczych 

 
Zadania: 

• przygotowanie informacji o ofercie 
turystyczno-kulturowej regionu; 

• promocja; 
 
 

 
Cel operacyjny I.3: 
 
Włączenie zabytków           
w procesy gospodarcze 
 

 
Kierunek działań I.3.A: 
 
Integracja działań społeczno-
gospodarczych na rzecz opieki 
nad zabytkami 
 

 
Zadania: 

• tworzenie i realizacja programów 
rewitalizacji, opartych                     
na istniejących zasobach 
zabytkowych; 

• tworzenie sprzyjających warunków 
do zatrudnienia w sektorze usług 
turystyczno-kulturowych, 
wykorzystujących zasoby 
zabytkowe; rozwój infrastruktury 
publicznej, w tym turystycznej; 
 
 

 
Kierunek działań I.3.B: 
 
Konserwacja i adaptacja 
zabytków 
 

 
Zadania: 

• zagospodarowanie, konserwacja       
i adaptacja obiektów zabytkowych 
wraz z otoczeniem; 

• zabezpieczenie zabytków przed 
zniszczeniem; 
 
 

 
Kierunek działań I.3.C: 
 
Kształtowanie obszarów 
zabytkowych i krajobrazów 
kulturowych 
 

 
Zadania: 

• konserwacja, rewitalizacja, 
rewaloryzacja i ekspozycja 
zabytkowych centrów miast i wsi 
oraz zabytkowych terenów zieleni; 

• tworzenie systemu ścieŜek 
przyrodniczo-kulturowych; 
 
 

 
Kierunek działań I.3.D: 
 
Nowoczesna i efektywna opieka 
nad zbiorami zabytków i ich 
udostępnianiem 
 
 

 
Zadanie: 

• digitalizacja starodruków, 
archiwaliów, księgozbiorów 
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Cel strategiczny II: Kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec dziedzictwa kulturowego 
regionu 

 
Cel operacyjny II.1: 
 
Propagowanie wiedzy          
o zabytkach oraz sposobach 
opieki nad zabytkami 
 

 
Kierunek działań II.1.A: 
 
Wzmocnienie edukacji              
o dziedzictwie kulturowym 
 
 
 

 
Zadania: 

• opracowanie i realizacja programów 
edukacyjnych dotyczących 
zabytków i rozwijających 
świadomość historyczną; 

• wsparcie dla doskonalenia 
zawodowego i kształcenia kadr; 
 

 
Kierunek działań II.1.B: 
 
Popularyzacja i promocja 
zabytków i wiedzy o zabytkach 
 

 
Zadania: 

• organizacja konferencji, spotkań         
i sesji popularnonaukowych, 
mających na celu popularyzację 
wiedzy o zabytkach; 

• upowszechnianie walorów 
zabytkowych województwa               
i zabytkach regionu poprzez środki 
multimedialne, publikacje i akcje 
społeczne; 
 

 
Cel operacyjny II.2: 
 
Aktywizacja społeczności 
lokalnych na rzecz opieki 
nad zabytkami 
 

 
Kierunek działań II.2.A: 
 
Wspieranie działań na rzecz 
poznania dziedzictwa 
kulturowego regionu 

 
Zadanie: 

• budowa toŜsamości lokalnej               
i regionalnej; 

• wspieranie przedsięwzięć mających 
na celu przybliŜenie zabytków          
i historii regionu; 
 

 
Kierunek działań II.2.B: 
 
Promowanie przykładów 
dobrych praktyk w sferze opieki 
nad zabytkami 
 

 
Zadanie: 

• uhonorowanie przykładów 
właściwej opieki nad zabytkami; 

• nagradzanie i wspieranie lokalnych 
propagatorów wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym; 
 

 

 Zagadnienia ochrony zabytków zostały wzięte pod uwagę w Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego przyjętym w 2004 roku 

(uchwała nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 roku 

wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Sejmiku nr III/56/1/2010 z dnia 22 września 2010 

roku), w którym równieŜ odnajdujemy potwierdzenie istotnego znaczenia zasobów 

dziedzictwa kulturowego dla toŜsamości regionu, a takŜe dla kształtowania gospodarczej 

i turystycznej atrakcyjności województwa śląskiego9. Wymagania ochrony i opieki nad 

                                                           
9 http://www.slaskie.pl/przest_plan/pzpws.pdf, 15.07.2013 r. 
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zabytkami zostały w tym dokumencie uwzględnione wśród zasad o podstawowym 

znaczeniu dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią. W przyjętym celu 

szczegółowym Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa, zawarty został 

kierunek polityki przestrzennej Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu 

turystycznego. Jednym z zaplanowanych działań w tym kierunku stało się m.in. 

podnoszenie rangi obiektów dziedzictwa kulturowego. W innych celach i kierunkach 

wzięto równieŜ pod uwagę rewitalizację i rewaloryzację obiektów zabytkowych, 

skupiając się jednak głównie na obszarach miejskich.   

 Część obszaru gminy Włodowice znajduje się w zasięgu Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd” . Ustalenia dotyczące tych właśnie terenów zawiera Rozporządzenie 

Wojewody Śląskiego nr 18/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz.Urz. z 2006 r. Nr 51, poz. 1415). Jako jeden         

z celów wymieniono w tym dokumencie ochronę „walorów krajobrazowych, w tym 

elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego z ruinami warowni jurajskich 

oraz krajobrazu rolniczego, w celu popularyzacji tych wartości w warunkach 

zrównowaŜonego rozwoju”. 

 

 

 

 Program gminny dostosowany jest takŜe do załoŜeń zawartych w dokumentach 

strategicznych powiatu. W Strategii Rozwoju Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-

2020 bogactwo zabytków kultury materialnej (zamki i ruiny zamków, pałace, kościoły) 

zostało wskazane jako jedna z mocnych stron analizy aktualnej sytuacji powiatu, 

decydująca o wysokich walorach i atrakcyjności turystycznej regionu10. Nawiązując       

do wymienionych wyŜej celów strategicznych i kierunków działań wyznaczonych dla 

województwa śląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Zawierciańskiego wprowadza zapis 

o kierunku działań Inicjowanie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych         

i ochrony dóbr kultury na terenie powiatu, które polegać ma na nadaniu nowych funkcji, 

w tym uŜytkowych, zabytkom powiatu zawierciańskiego, np. poprzez tworzenie parków 

kulturowych i tematycznych. Kierunek ten ma być realizowany głównie na poziomie 

lokalnych samorządów, w ramach lokalnych programów rewitalizacji. 

                                                           
10 http://www.zawiercie.powiat.pl/File/file_4d6e1cbec2b48.pdf, 15.07.2013 r. 

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 26



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 27 

 

 
 

 Ścisłe powiązanie między istniejącymi zasobami dziedzictwa kulturowego ziemi 

zawierciańskiej a rozwojem turystyki w regionie dostrzeŜone zostało takŜe z przyjętej     

w 2004 roku Strategii rozwoju turystyki powiatu zawierciańskiego11. W analizie SWOT 

jako jedno z zagroŜeń uwzględniono jednak postępujące niszczenie obiektów 

zabytkowych. Budowa i modernizacja dróg powiatowych ułatwiających dostęp do gmin 

turystycznych oraz obiektów zabytkowych została wyznaczona jako jeden                        

z podstawowych kierunków działań.  

 W momencie przygotowywania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Włodowice na lata 2014-2017 nie został jeszcze opracowany i udostępniony 

odpowiedni program na poziomie powiatowym.   

 

 

  
 Statut Związku Gmin Jurajskich, do którego naleŜy takŜe gmina Włodowice, 

wśród celów działania tej organizacji wymienia m.in. rozwój świadomości kulturowej   

na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, rozwój kultury, sztuki i ochronę dóbr 

kultury oraz turystyczne promowanie terenów jurajskich i wspieranie rozwoju turystyki 

na terenie gmin członkowskich. 

 RównieŜ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” określa            

w statucie, iŜ w swojej działalności uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki             

oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. W ramach działalności 

stowarzyszenia opracowano Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2008-2013. Zabytki        

z terenu gminy Włodowice, szczególnie obiekty sakralne i pałacowo-parkowe, zostały     

w tym dokumencie wymienione jako istotne elementy wspólnego dziedzictwa 

kulturowego regionu. Jednocześnie wykorzystanie miejsc historycznych, ochrona 

krajobrazu i zabudowy wsi czy renowacja obiektów sakralnych (m.in. kapliczek) 

traktowane są jako wyzwania, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój obszaru „Perły 

Jury”. Wśród spodziewanych rezultatów działań związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego, wymieniono poprawę jakości środowiska naturalnego i kulturowego, 

efektywniejsze wykorzystanie bogactwa kulturowego do celów turystycznych.  

 

                                                           
11 http://www.zawiercie.powiat.pl/art,dokumenty-strategiczne,35.html, 15.07.2013 r. 
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5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego         

w gminie Włodowice 

 

5.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego w dokumentach wykonanych       

na poziomie gminy 

  

 Dla gminy Włodowice przyjęto w 2002 roku Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 216/XXIX/02 Rady Gminy Włodowice    

z dnia 30 sierpnia 2002 roku), które zostało zmienione na podstawie uchwały                   

nr 206/XXX/2010 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 lutego 2010 roku. W tym miejscu 

naleŜy jednak zaznaczyć, iŜ 4 marca 2013 roku, na podstawie uchwały nr 200/XXV/2013, 

Rada Gminy Włodowice uznała wspomniane studium za nieaktualne. Decyzja taka 

została podjęta po przyjęciu Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Włodowice dla potrzeb oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Włodowice. W podsumowaniu tego dokumentu stwierdzono: 

„Nieaktualność studium [...] związana jest przede wszystkim ze zmianami                       

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, to znaczy ze zmianami uwarunkowań 

faktycznych, a nie uwarunkowań prawnych. Stwierdzenie nieaktualności studium lub 

planu jest wyrazem konieczności zmiany polityki przestrzennej gminy w związku            

z zaistniałymi zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym”. Biorąc pod uwagę 

kwestię ochrony dziedzictwa kulturowego, naleŜy zauwaŜyć, iŜ Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, juŜ po zmianach wniesionych w 2010 

roku, opiera się na nieaktualnej podstawie prawnej. Przytaczana jest w nim bowiem 

ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 roku (Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 

48  z późn. zm.). Nowe studium musi być zatem dostosowane do obowiązującej podstawy 

prawnej. 

 W chwili opracowywania niniejszego programu nie podjęto jeszcze prac nad 

przygotowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Włodowice, obowiązującym dokumentem w tym zakresie jest 

studium przyjęte w roku 2002.    
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 W dokumencie tym uwzględniono przede wszystkim obecność na terenie gminy 

zabytków wpisanych do rejestru, dostrzegając w nich potencjał dla rozwoju ruchu 

turystycznego, badań naukowych, a takŜe dla tworzenia programów edukacyjnych            

i dydaktycznych. Warto przy tym zaznaczyć, iŜ wśród zabytków objętych tą formą 

ochrony nie zostały wymienione np. pozostałości parku przypałacowego. Sformułowano 

takŜe wniosek, iŜ „dla zachowania toŜsamości regionu i lokalnych tradycji ochroną    

na mocy prawa miejscowego objęte winny być obiekty i obszary niewpisane do rejestru 

zabytków”. Jednocześnie zauwaŜa się, iŜ dobra kultury – wraz z istniejącymi na obszarze 

gminy stanowiskami archeologicznymi – stanowić mogą przeszkodę i ograniczenie 

działalności inwestycyjnej. Dotyczy to nie tylko zakazów i zaleceń związanych                   

z obszarami i obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, ale takŜe potrzeby 

odpowiedniego eksponowania wartościowych obiektów i obszarów (m.in.: kościoła 

parafialnego we Włodowicach). Jako główne kierunki rozwoju w zakresie środowiska 

kulturowego przyjęto następujące załoŜenia: 

• utrzymanie i odpowiednie eksponowanie obiektów i układów wpisanych             

do rejestru zabytków; 

• utrzymanie obiektów architektonicznych pozostających w ewidencji w dobrym 

stanie technicznym, dokonywanie koniecznych rozbiórek tylko po sporządzeniu 

dokumentacji rozbiórkowej; 

• pozostawienie terenów wskazanych do ochrony jako terenów otwartych              

(w przypadku terenów ekspozycji) lub dopuszczonych do zmiany sposobu 

zagospodarowania tylko na określonych warunkach (tereny występowania 

stanowisk archeologicznych, reliktów historycznych i obszarów o domniemanej 

zawartości reliktów archeologicznych); 

 Zawarte w Studium... zasady związane z zagospodarowaniem obszarów                

i obiektów objętych ochroną podsumowuje poniŜsza tabela. 
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Tab. 3 Zasady zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych ze względu na wartość kulturową 
zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice 

Obszar/obiekt objęty ochroną Zasady zagospodarowania 

 
układ urbanistyczny  
we Włodowicach 

 
• utrzymanie zachowanego rozplanowania dawnego miasta 

Włodowice, w tym linii podziałów i zabudowy                 
w pierzejach rynku i wychodzących z rynku ulic              
w granicach wskazanych na rysunku studium;  

• zabudowa o dopuszczalnych gabarytach do dwóch 
kondygnacji (nie więcej niŜ 6 m) z dwuspadowymi 
dachami;  

• stosowanie w elewacjach zewnętrznych materiałów 
zbliŜonych do tradycyjnych co najmniej do wysokości 
jednej kondygnacji; 

• zakaz stosowania sidingu;  
• przekształcanie rynku w kierunku przywracania 

pierwotnych funkcji; 
• zakaz wprowadzania ogrodzeń z paneli betonowych;  
• nakaz stosowania reklam, szyldów, oświetlenia, a takŜe 

detali architektonicznych nadających rynkowi                    
i przyległym ulicom jednolity charakter;  

• uzgadnianie lokalizacji i projektów inwestycji                   
z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 
 

 
układy przestrzenne wsi 

 
• zachowanie typowych układów zabudowy osiedli 

wiejskich w miejscowościach Góra Włodowska, Morsko, 
Parkoszowice, Rzędkowice, Włodowice, Zdów,              
na terenach wskazanych na mapie, poprzez sytuowanie 
zabudowy na działce w nawiązaniu do tradycji danej wsi 
(utrzymanie linii zabudowy) oraz dokonywanie rozbiórek 
starych domów po sporządzeniu uproszczonej 
dokumentacji rozbiórkowej; dla nowych domów - 
zabudowa do jednej kondygnacji z poddaszem 
uŜytkowym; 
 

 
obszary komponowane (np. zespół 
dworski w Rudnikach wraz z aleją 

dojazdową) 
 

 
• przywrócenie dawnego kształtu i czytelności w terenie; 

 
stanowiska archeologiczne 

 
• ochrona stanowisk archeologicznych przed dewastacją, 

spowodowaną pracami naruszającymi strukturę gruntu      
z wyłączeniem prac polowych; 

• powiadamianie z wyprzedzeniem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o wszelkiej działalności 
inwestycyjnej na terenie stanowisk;  
 

 
tereny występowania reliktów 
historycznych i domniemanych 

reliktów archeologicznych 

 
• ochrona terenów związanych z reliktami historycznego 

osadnictwa, obecnie juŜ nieistniejącego lub znacznie 
ograniczonego (dotyczy to dawnej zabudowy wsi, 
folwarków czy dworów oraz pojedynczych obiektów)  
oraz obszarów o domniemanej zawartości reliktów 
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archeologicznych, polegająca na prowadzeniu działalności 
inwestycyjnej tylko pod nadzorem archeologiczno – 
konserwatorskim; 
 

 
tereny ekspozycji 

 
• wyłączenie terenów z zabudowy i dolesień oraz lokalizacji 

urządzeń infrastruktury technicznej mogących stanowić 
zagroŜenie dla walorów widokowych; 
 

 
obiekty 

architektury, 
cmentarze 

Włodowice 
(cmentarz 

rzymskokatolicki, 
plebania, 

pozostałości zespołu 
pałacowo-

parkowego, domy 
mieszkalne: ul. 

Krakowska 10, ul. 
śarecka 53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ochrona na mocy prawa miejscowego pojedynczych 
obiektów oraz cmentarzy stanowiących dobra kultury 
gminy, dokonywanie koniecznych rozbiórek starych 
domów po sporządzeniu dokumentacji rozbiórkowej, 
zachowanie nagrobków o charakterze zabytkowym            
i utrzymanie rozplanowania cmentarza i starodrzewu      
(o ile nie stanowi zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Góra Włodowska 
(kapliczka słupowa 
przy ul. Polnej, dom 

przy ul. Ogrodowej 1, 
zagroda przy ul. 

Myszkowskiej 35) 
Hucisko  

(dom drewniany nr 59) 
 

Morsko 
(kapliczka słupowa) 

Parkoszowice 
(domy mieszkalne 

przy ul. Wiejskiej nr 
18, 21, 25, 29, 68 

oraz przy ul. 
Krakowskiej 12, 26) 

Rzędkowice 
(domy mieszkalne nr 
25, 52, 56, 58, 64, 87, 

94, 138, 159, 162) 
Zdów 

(domy mieszkalne nr 
11 (wraz z piwnicą), 
20, 25, 27, 47, 61) 

 

 

 

 Wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy Włodowice objęte są 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), w których 

uwzględniono takŜe zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

nieruchomych oraz wymienione w powyŜszej tabeli zalecenia dotyczące zasad 
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zagospodarowania obiektów i obszarów chronionych. Odpowiednie zapisy umieszczone 

są  w wymienionych uchwałach Rady Gminy Włodowice z dnia 7 grudnia 2004 roku: 

• m.p.z.p. dla miejscowości Morsko – uchwała nr 132/XIX/2004 (wraz                     

z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko 

w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Morsko 

przyjętym w uchwale nr 236/XXXVII/2010 Rady Gminy Włodowice z dnia       

27 października 2010 roku);  

• m.p.z.p. dla miejscowości Hucisko – uchwała nr 133/XIX/2004 (wraz                   

z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hucisko 

w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Hucisko 

przyjętym w uchwale nr 235/XXXVII/2010 Rady Gminy Włodowice z dnia       

27 października 2010 roku); 

• m.p.z.p. dla miejscowości Włodowice – uchwała nr 134/XIX/2004 (wraz                    

z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Włodowice w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości 

Włodowice, przyjętym w uchwale nr 26/V/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 

30 marca 2011 roku); 

• m.p.z.p. dla miejscowości Góra Włodowska – uchwała nr 135/XIX/2004; 

• m.p.z.p. dla miejscowości Rudniki – uchwała nr 136/XIX/2004 (wraz                    

z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki 

w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Rudniki, 

przyjętym w uchwale nr 25/V/2011  Rady Gminy Włodowice z dnia 30 marca 

2011 roku); 

• m.p.z.p. dla miejscowości Skałka – uchwała nr 137/XIX/2004; 

• m.p.z.p. dla miejscowości Rzędkowice – uchwała nr 138/XIX/2004; 

• m.p.z.p. dla miejscowości Zdów – uchwała nr 139/XIX/2004 (wraz z Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zdów w gminie 

Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Zdów, przyjętym        

w uchwale nr 24/V/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 marca 2011 roku); 

• m.p.z.p. miejscowości Parkoszowice – uchwała nr 140/XIX/2004; 

 

 

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 32



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 33 

 

 
 

 Realizując art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rada 

Gminy Włodowice zapewniła moŜliwość udzielania z budŜetu gminy dotacji celowych   

na dofinansowanie kosztów prac remontowych i konserwatorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 

który znajduje się na terenie gminy Włodowice, jest dostępny publicznie oraz posiada 

istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy. 

Zgodnie z zapisami ustawy wyznaczono szeroki zakres wykorzystania środków 

finansowych pochodzących z dotacji, które mogą być przeznaczone na:  

• sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;  

• przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;  

• wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  

• opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;  

• wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;  

• sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  

• zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;  

• stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie           

w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku;  

• odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 

kolorystyki;  

• odtworzenie zniszczonej przynaleŜności zabytku, jeśli odtworzenie to nie 

przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynaleŜności;  

• odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic i okiennic, 

zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 

spustowych;  

• modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, 

które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynaleŜności;  

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  

• uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;  

• działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu;  
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• zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania 

prac i robót budowlanych przy zabytku;  

• zakup i montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoŜarowej                    

i odgromowej;   

 O dotacje mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami lub posiadaczami 

zabytku oraz podmioty posiadające do zabytku tytuł prawny wynikający z uŜytkowania 

wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku 

zobowiązaniowego. Środki finansowe przydzielane w ramach dotacji są udzielane            

do wysokości 50% ogólnych nakładów na wykonywane prace lub roboty. W niektórych 

przypadkach (wyjątkowa wartość historyczna, artystyczna lub naukowa zabytku, 

konieczność przeprowadzenia złoŜonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych, konieczność niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych) 

przewiduje się moŜliwość udzielenia dotacji w wysokości 100% nakładów.  

 

 

 

 Wśród dokumentów strategicznych przyjętych dla gminy Włodowice, naleŜy 

zwrócić uwagę takŜe na Plan Rozwoju Lokalnego, którego zakres czasowy obejmuje lata 

2004-2013. W dokumencie tym podkreślono fakt, iŜ baza zabytkowa gminy stanowić 

moŜe jeden z elementów podnoszących jej atrakcyjność turystyczną. Scharakteryzowano 

takŜe pokrótce historię i stan zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków        

w miejscowości Włodowice. Zagadnienia związane z ochroną i opieką nad zabytkami 

winny zostać uwzględnione w tego typu dokumencie przygotowywanym na kolejne lata. 

 W 2008 r. został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Włodowice, 

obejmujący okres kolejnych 7 lat. Przyjęto go uchwałą nr 110/XVI/2008 Rady Gminy 

Włodowice z dnia 27 czerwca 2008 r. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę 

najwaŜniejszych obiektów zabytkowych wsi (ruiny pałacu, kościół, rynek), a dziedzictwo 

kulturowe miejscowości uznano za jeden z elementów mogących korzystnie wpłynąć na 

jej rozwój. Jednocześnie autorzy opracowania podkreślają konieczność estetycznego 

zagospodarowania rynku, otoczenia kościoła oraz terenu, na którym usytuowane są ruiny 

pałacu. Jest to czynnik, który moŜe w zdecydowany sposób wpłynąć na poprawę 
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atrakcyjności turystycznej wsi. W 2013 r. do planu dodano zapis12, zgodnie z którym 

wyznaczone zostało zadanie odnowienia kamiennego cokołu na elewacji zabytkowego 

kościoła. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014. Podobny plan odnowy 

został opracowany dla Zdowa. Obejmuje on lata 2010-2017 i został przyjęty przez Radę 

Gminy Włodowice uchwałą nr 239/XXXVII/2010 z dnia 27 października 2010 roku. 

Wymieniono w nim „chłopską chatę” jako jeden z elementów dziedzictwa kulturowego 

wsi. W chwili przygotowywania niniejszego programu zaawansowane są takŜe prace nad 

przygotowaniem Planu Odnowy Miejscowości Rudniki.  

  

5.2 Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego gminy 

 

5.2.1 Walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne gminy 

 

 PołoŜenie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej zapewnia gminie 

wyjątkowo korzystne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rzeźba terenu jest 

urozmaicona, a wśród okolicznych wzniesień wyróŜnić moŜna m.in.: Białą Górę (ok. 417 

m n.p.m.), Górę Włodowską (ok. 410 m n.p.m.), Górę Rudnicką (ok. 394 m n.p.m.), góry 

Grdyń (ok. 390 m n.p.m.), Skałka (ok. 386 m n.p.m.), Kamyk (ok. 378 m n.p.m.) czy 

Górę Głowienną (ok. 373 m n.p.m.).  

 W budowie geologicznej terenu dominującymi typami skał są wapienie skaliste, 

wapienie płytowe, margle oraz wapienie kredowe. Jednym z charakterystycznych 

elementów krajobrazu jurajskiego są liczne wapienne ostańce, których wyjątkowym 

przykładem jest grupa tzw. Skał Rzędkowickich, objętych od 2009 roku ochroną jako 

pomnik przyrody13. Wśród nich uwagę zwracają m.in.: tzw. Okiennik, skała Wysoka czy 

Turnia Lechwora. Średnia wysokość skał wynosi 10-20 metrów, choć w niektórych 

miejscach osiągają one nawet do 35 metrów. Skały Rzędkowickie są obecnie jednym       

z najbardziej popularnych w Polsce miejsc uprawiania wspinaczki skałkowej, z około 

trzystoma asekurowanymi drogami skalnymi. 

                                                           
12 Uchwała nr 226/XXIX/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013 r. 
13 Rozporządzenie nr 4/09 Wojewody Śląskiego z dnia 25.02.2009 roku (Dz.Urz. z 2009 r. Nr 35, poz. 
799); por. takŜe: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewpomnikprzyrody.jsf?fop=42301, 14.07.2013 r. 
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 Według danych z 2011 roku 2970,3 ha – a więc 38,7% - powierzchni gminy 

stanowią lasy, przede wszystkim bory sosnowe oraz buczyny. Obszar gminy jest raczej 

ubogi w wody powierzchniowe. Do największych rzek płynących na tym terenie naleŜy 

zaliczyć Białkę, dopływ Krztyni. Jej początek dają na terenie Zdowa źródła, których 

zespół zajmujący ok. 1,34 ha uznano za pomnik przyrody14. Ze względów przyrodniczych 

i historycznych waŜne miejsce zajmuje takŜe rzeka Rak, od której pochodzi nazwa osady 

stanowiącej dziś południowo-wschodnią część Rudnik. Wśród innych wód 

powierzchniowych moŜna wymienić potok Budzisko oraz Potok Parkoszowicki. Istnieje 

równieŜ charakterystyczna dla krajobrazu jurajskiego sieć cieków okresowych. Rzeźba 

krasowa terenu związana jest z występowaniem wywierzysk i ponor.  

 Walory krajobrazowe i przyrodnicze są chronione poprzez włączenie terenów 

gminy w zasięg Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. NaleŜy przy tym 

zaznaczyć, iŜ obszar objęty tą formą ochrony stanowi aŜ 89% powierzchni gminy (41,6% 

terenów w granicach PKOG, 47,4% w jego otulinie). Oprócz wymienionych juŜ 

obiektów, za pomniki przyrody zostały uznane takŜe m.in.: „Źródło spod Skałki”            

w Zdowie15 czy grupa sześciu dębów szypułkowych w Zdowie-Młynach16.  

 Pozytywnym zjawiskiem, świadczącym o wzrastającej wśród mieszkańców 

świadomości dotyczącej ochrony zasobów naturalnych gminy, jest funkcjonowanie 

gospodarstw rolnych oraz pasiek opartych na metodach ekologicznych. 

 Zainteresowanie turystów terenami tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

wzrasta w ciągu ostatnich lat. Przez gminę przebiega kilka szlaków pieszych (szlak 

„Orlich Gniazd” i szlak „Zamonitu” w Zdowie; szlak „Warowni Jurajskich” w Zdowie     

i w pobliŜu Morska; szlak Mrzygłód - Góra Zborów we Włodowicach i Rzędkowicach; 

szlak Kroczyce - zamek Morsko w Rzędkowicach) oraz rowerowych (szlak „Orlich 

Gniazd” w Zdowie; szlak Hotelu „Ostaniec” w Rzędkowicach i Zdowie; szlak Czarny    

w Górze Włodowskiej i Rzędkowicach). Wyznaczono równieŜ sieć tras rowerowych. 

Przez obrzeŜa gminy, we wsi Zdów, biegnie fragment Transjurajskiego Szlaku Konnego. 

NaleŜy takŜe zauwaŜyć, iŜ gmina znajduje się na popularnej trasie pielgrzymkowej 

przebiegającej między Krakowem a Częstochową, co oznacza, iŜ w miesiącach letnich 

                                                           
14 Rozporządzenie nr 10/04 Wojewody Śląskiego z dnia 16.03.2004 roku (Dz.Urz. z 2004 r. Nr 19, poz. 
750). 
15 Rozporządzenie nr 37/04 Wojewody Śląskiego z dnia 2.07.2004 roku (Dz.Urz. z 2004 r. Nr 58, poz. 1857); 
por. takŜe: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewpomnikprzyrody.jsf?fop=40217, 14.07.2013 r. 
16 Decyzja nr 11/80 Wojewody Częstochowskiego z 12.08.1980 roku; rozporządzenie nr 4/96 Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 6.02.1996 roku (Dz.Urz. z 1996 r. Nr 2, poz. 5). 
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okoliczne miejscowości są odwiedzane – choć jedynie na pobyt krótkotrwały – przez 

bardzo liczne grupy. 

 Infrastruktura turystyczna najlepiej rozwinięta jest we wsi Rzędkowice i obejmuje 

obiekty hotelowe, pole namiotowe i kilka ośrodków agroturystycznych. NaleŜy 

odnotować funkcjonujące tu takŜe szkoły wspinaczki skałkowej. Oferta dostępna            

w innych miejscowościach gminy jest skromniejsza i w jej skład wchodzą zarówno 

obiekty hotelarskie, agroturystyczne, gastronomiczne, jak i ośrodki jeździeckie czy 

zbiornik retencyjno-wędkarski.     

 Atrakcyjność gminy zwiększa równieŜ połoŜenie w pobliŜu znanych ośrodków 

turystycznych, obiektów historycznych oraz miejsc kultu religijnego, jak m.in.: zamków 

w Morsku, Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu, klasztoru paulinów w Leśniowie czy 

zespołu Skał Kroczyckich.  

  

5.2.2 Zarys historii gminy Włodowice 

 

 Wsie połączone aktualnie w ramach tej samej jednostki administracyjnej, 

historycznie naleŜały do kilku odrębnych majątków ziemskich, a takŜe kilku gmin. O ile 

bowiem Rudniki, Parkoszowice, Skałka i Góra Włodowska odnotowywane są w źródłach 

jako przynaleŜne do dóbr Włodowice, o tyle miejscowość Zdów naleŜała do klucza 

bobolickiego i wraz z Huciskiem objęta była zasięgiem gminy Niegowa. Historia wsi 

Morsko związana jest z kolei z dziejami pobliskiego zamku Bąkowiec, a takŜe z dobrami 

skarŜyckimi. Rzędkowice natomiast przynaleŜały niegdyś do gminy Kroczyce. 

 Historia miejscowości połoŜonych w obrębie gminy jest dla nas uchwytna           

w źródłach pisanych od pierwszej połowy XIII wieku. Warto jednak zaznaczyć,              

iŜ badania archeologiczne przynoszą informacje o wcześniejszej historii tych ziem.        

W 1954 roku w schronisku skalnym w Rzędkowicach (tzw. Rzędkowski Okiennik) 

przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe17. Ślady obecności człowieka odkryte    

w trakcie tych prac pochodziły z okresu neolitu (kultura ceramiki sznurowej), z późnego 

okresu halsztackiego (kultura łuŜycka), a takŜe z późnego średniowiecza18. Zabytki 

datowane na tą ostatnią fazę zasiedlenia schroniska związane były według badaczy          

                                                           
17 M. Chmielewska, ŁuŜyckie i scytyjskie zabytki znalezione w schronisku skalnym w miejscowości 
Rzędkowice, pow. Zawiercie, „Wiadomości archeologiczne” 1 (1956), s. 81. 
18 TamŜe, s. 83. 
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z przylegającym do skały gródkiem. Do najciekawszych znalezisk zaliczają się jednak te 

pochodzące z wczesnej epoki Ŝelaza. Obok skorup naczyń związanych z kulturą łuŜycką, 

odnaleziono bowiem scytyjskie grociki strzał wykonane z brązu i kości. Nosiły one 

wyraźne ślady uszkodzeń, które musiały powstać w czasie, gdy najeźdźcy scytyjscy 

ostrzeliwali z łuków grupę ludności chroniącej się w tym miejscu, a strzały uderzały        

o skałę19. 

 Istnieją jedynie niepotwierdzone badaniami naukowymi hipotezy dotyczące 

początków samej miejscowości Włodowice. Badacz dziejów Zagłębia Dąbrowskiego, 

Marian Kantor-Mirski, wyraził opinię, iŜ pierwotna słowiańska osada mogła być 

zlokalizowana bardziej na wschód w stosunku do swojego dzisiejszego połoŜenia, o czym 

świadczyć miały pozostałości wałów i fos20. Sugeruje on takŜe, iŜ duŜe znaczenie (m.in. 

kultowe) mogła mieć Góra Głowienna (Główienna)21.    

 Warto podkreślić, iŜ od średniowiecza teren ten związany był z ziemią krakowską. 

To właśnie biskup Krakowa, Iwo OdrowąŜ, w dokumencie wydanym w 1220 roku 

wymienia Włodowice jako jedną z wsi ksiąŜęcych oddających dziesięciny klasztorowi 

kanoników regularnych w Mstowie. Jeszcze w XIII wieku miejscowość – a szczególnie 

tutejsza drewniana świątynia – została zniszczona w wyniku najazdów tatarskich. Kościół 

odbudowano w 1305 roku. Przełomowy dla historii Włodowic był wiek XIV. W 1327 

roku nastąpiła zmiana właściciela dóbr. Król Władysław Łokietek przekazał wówczas 

klasztorowi w Mstowie wsie Komorniki, Morsko i SkarŜyce, przejmując w zamian 

Włodowice i Parkoszowice. Obie miejscowości przeszły w 1386 roku w posiadanie rodu 

Włodków herbu Sulima. Prawdopodobnie osada dysponowała juŜ wówczas prawami 

miejskimi, choć dokładna data ich nadania nie jest znana. Przypuszczalnie fakt ten 

naleŜałoby datować – podobnie jak powstanie parafii – na panowanie króla Kazimierza 

Wielkiego. Po roku 1373 parafia Włodowice, naleŜąca do dekanatu lelowskiego, jest juŜ 

odnotowywana w źródłach pisanych. Obejmowała ona początkowo wszystkie 

miejscowości połoŜone w obrębie dzisiejszej gminy, choć w ostatniej ćwierci XVI wieku 

wieś Zdów naleŜała juŜ do parafii Niegowa22. 

                                                           
19 TamŜe, s. 84 i 88-89. 
20 M. Kantor-Mirski, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy: szkice monograficzne, t. 3, z. 11 i 12, 
Sosnowiec 1932, s. 143. Por. takŜe: U. Górski, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu i okolica, Sosnowiec 
1993, s.137. 
21 Kantor-Mirski, Z przeszłości..., s. 142-143; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 2, Warszawa 1881, s. 609. 
22 Słownik..., t. 14, Warszawa 1895, s. 541-542.  

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 38



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 39 

 

 
 

 Właściciele dóbr włodowickich, w tym Włodowic, Rudnik, Parkoszowic i Góry 

Włodowskiej, zmieniali się dość szybko na przestrzeni kolejnych stuleci. Wypada tu 

wymienić przede wszystkim rajców krakowskich, Imbrama i Piotra Salomonowiczów    

herbu Łabędź, którzy w 1470 roku nabyli wymienione miejscowości od Bartosza Włodka      

z Ogrodzieńca. Klucz bobolicki naleŜał w tym czasie najpierw do księcia Władysława 

Opolczyka (lata 1370-1385), a następnie był dzielony między kolejnych spadkobierców23. 

Właścicielami wsi Zdów byli więc pod koniec XIV wieku i w XV stuleciu Andrzej 

Schoen z Barlabas herbu Amadej (po 1385 roku), Stanisław Szafraniec herbu Starykoń, 

Mściwój z Wierzchowiska herbu Lis, Andrzej Trestka herbu Gryf i jego synowie           

(w latach 1447-1484) i rodzina Rzeszowskich, która jednak dość szybko (1486 roku) 

odsprzedała dobra, wraz ze Zdowem, Mikołajowi Krezie herbu Ostoja24. Od 1625 roku 

dobra bobolickie naleŜały do rodziny Myszkowskich herbu Jastrzębiec. Ród 

Rzeszowskich w drugiej połowie XV wieku przejął takŜe Włodowice z przyległymi 

wsiami, choć majątek ten pozostał w ich rękach tylko do roku 1492, gdy przeszedł          

w posiadanie rodziny Pileckich. Od nich w 1523 roku dobra włodowickie nabyli 

Bonarowie, wywodzący się z niemieckiego rodu mieszczańskiego, który osiadł w Polsce   

i uzyskał tutaj duŜy majątek, znaczenie oraz polskie szlachectwo. Na swoich ziemiach 

Bonarowie próbowali wprowadzać arianizm, przekształcając w roku 1571 kościoły         

w Ogrodzieńcu, Włodowicach, Kromołowie i Bydlinie w zbory. Dopiero w 1594 roku, 

kiedy właścicielem rozległego majątku (w tym Włodowic, Rudnik, Parkoszowic, Góry 

Włodowskiej) był wojewoda krakowski Mikołaj Firlej, miejscowa świątynia została 

przywrócona Kościołowi katolickiemu25. W 1629 roku została wzniesiona nowa 

świątynia, do której budowy ponownie uŜyto drewna. W tym samym czasie miały takŜe 

miejsce zmiany własności wsi Morsko, na początku XVII wieku została ona bowiem 

włączona do klucza bąkowieckiego i wraz z zamkiem znalazła się w rękach rodziny 

Giebułtowskich, a następnie Heppenów26.     

 Oprócz informacji o zmieniających się posesorach poszczególnych majątków 

ziemskich, ze źródeł pisanych moŜemy zaczerpnąć takŜe dane na temat obiektów 

połoŜonych na terenie dzisiejszej gminy. W czasach Kazimierza Wielkiego w Zdowie 

                                                           
23 J. Sperka, Dzieje zamku i klucza bobolickiego w średniowieczu, „Biuletyn Informacyjny Komisji 
historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach” 8 (2011), s. 8-10. Za: 
http://www.historia.us.edu.pl/drupal/pliki/Biuletyn%20PAN%208.pdf, 25.07.2013 r. 
24 Słownik..., t. 14, Warszawa 1895, s. 541-542; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 12, Warszawa 1908, s. 278. 
25 Słownik..., t. 13, Warszawa 1893, s. 714.  
26 Boniecki, Herbarz..., t. 6, Warszawa 1903, s. 32 oraz t. 7, Warszawa 1904, s. 256. 
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miały istnieć dwa młyny na rzece, która dziś nazywana jest Białką, a która wówczas 

nosiła nazwę Zdów27. U schyłku XVI wieku (a być moŜe i wcześniej) istniała                

we Włodowicach szkoła, w której nauczyciel opłacany był przez miejscowego 

proboszcza28. Nowy budynek szkolny został wystawiony po 1781 roku przez księdza 

Ignacego Czechowskiego29. We Włodowicach istniał takŜe szpital. Ufundował go w 1603 

roku, na działkach kupionych od Stanisława Porka z Góry Włodowskiej, ksiądz Henryk 

Firlej, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, zarządzający wówczas dobrami swojego 

zmarłego brata, Mikołaja30. Po prawej stronie drogi prowadzącej z Włodowic do Góry 

Włodowskiej miał istnieć kościół p.w. św. Barbary. Czas jego powstania nie jest znany. 

Jeszcze w 1723 roku został tam ufundowany nowy ołtarz, jednak w 1782 roku kościół był 

juŜ bardzo zniszczony31.  

 W XVI i pierwszej połowie XVII wieku na pewno istniała juŜ we Włodowicach 

siedziba właścicieli lub zarządców dóbr. Informacje, które o niej posiadamy są jednak 

szczątkowe. Została ona wzniesiona z drewna modrzewiowego na miejscu, na którym 

obecnie usytuowane są ruiny pałacu.  

 W posiadaniu rodziny Firlejów Włodowice pozostawały do 1669 roku, kiedy        

w wyniku zawartej transakcji przeszły wraz z przyległościami na własność kasztelana 

krakowskiego Stanisława Warszyckiego herbu Abdank. Zapewne to właśnie jego naleŜy 

uwaŜać za fundatora pałacu wzniesionego w miejscu dawnego drewnianego dworu. 

Okolicznością, która niewątpliwie przyczyniła się do podjęcia decyzji o wzniesieniu 

nowej siedziby, był fakt, iŜ Włodowice – i sam drewniany dwór – ucierpiały w wyniku 

„potopu” szwedzkiego. Poprzez spadki i posagi dobra włodowickie przejęła u schyłku 

XVII wieku rodzina Męcińskich herbu Poraj. Do rodziny naleŜały takŜe pobliskie śarki 

oraz dobra bobolickie wraz ze Zdowem. Warto nadmienić, Ŝe w okresie XVII i XVIII 

wieku pałac we Włodowicach dwukrotnie miał gościć królów Polski – w 1683 roku     

Jana III Sobieskiego zmierzającego w kierunku Wiednia i w roku 1734 Augusta III Sasa, 

który po koronacji udawał się do Częstochowy. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku 

Włodowice wraz z przyległymi terenami znalazły się pod władzą pruską32. Na mocy 

kolejnych podziałów dokonanych po krótkim funkcjonowaniu Księstwa Warszawskiego 

                                                           
27 Sperka, Dzieje..., s. 8. 
28 J. Wiśniewski, Włodowice. Szkic historyczny miasta i kościoła, Marjówka Opoczyńska 1937, s. 21. 
29 TamŜe, s. 15. 
30 TamŜe, s. 17. 
31 TamŜe, s. 16-17. 
32 Słownik..., t. 8, Warszawa 1887, s. 207. 
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oraz po kongresie wiedeńskim (1815 rok) region znalazł się w granicach Królestwa 

Polskiego, a zarazem pod zaborem rosyjskim. 

 W 1816 roku majątek włodowicki znalazł się częściowo drogą dziedziczenia, 

częściowo wykupu w rękach rodziny Szembeków herbu własnego. Po śmierci Ignacego 

Józefa Szembeka w 1835 roku, a następnie zawarciu małŜeństwa między jego córką, 

Ludwiką, a Józefem Poleskim w 1837 roku, Włodowice  stały się własnością rodziny 

Poleskich herbu Poraj. Nie jest więc przypadkiem, iŜ w obecnym herbie gminy 

Włodowice figuruje pięciopłatkowa srebrna róŜa na czerwonym polu, czyli herb 

szlachecki uŜywany zarówno przez rodzinę Męcińskich, jak i Poleskich. W tym samym 

czasie (pierwsza połowa XIX wieku) właścicielem majątku w Rudnikach była rodzina 

Taszyckich herbu Strzemię. Dobra rudnickie przejął prawdopodobnie najpierw Józef 

Taszycki, następnie generał Gabriel Taszycki, a po nim jego syn, Michał i córka, 

Aniela33. ZaangaŜowaniu Michała Taszyckiego Rudniki zawdzięczają utworzenie           

w latach 1817-1818 trzyklasowej szkoły elementarnej. Sam fundator zmarł młodo w 1832 

roku, szkoła jednak funkcjonowała dalej, choć jej pierwotna siedziba istniejąca w pobliŜu 

dworu została zniszczona w czasie drugiej wojny światowej (w 1940 roku). 

 Podobnie jak wiele innych miasteczek Królestwa Polskiego, w wyniku represji    

po powstaniu styczniowym, w 1870 roku Włodowice utraciły prawa miejskie. Druga 

połowa XIX wieku związana była z działalnością na tym terenie Michała Poleskiego 

(1839-1917). Po ukończeniu studiów przyrodniczych (m.in. we Francji), udziale             

w powstaniu styczniowym i uwolnieniu z Cytadeli Warszawskiej, Poleski osiadł             

w rodzinnym majątku, a w pałacu urządził laboratorium fizyczne, chemiczne, bibliotekę, 

zgromadził tutaj takŜe zbiory obrazujące bogactwo przyrodnicze najbliŜszej okolicy. 

Kolekcja ta została przeniesiona następnie do dworu Poleskich w Rokitnie Szlacheckim, 

co nastąpiło najprawdopodobniej w pierwszych latach XX wieku. W czasie pierwszej 

wojny światowej rodzina Poleskich przeniosła się do Warszawy, a majątek                     

we Włodowicach został odsprzedany hrabinie Marii Elwirze O’Rourke. 

 W międzyczasie nastąpiły zmiany podziału administracyjnego w Królestwie 

Polskim. Początkowo teren obecnej gminy wchodził w skład województwa 

krakowskiego, przemianowanego następnie na gubernię krakowską a później kielecką.   

W 1845 roku została ona włączona do guberni radomskiej. Istotne zmiany wprowadziła 

                                                           
33 J. Wiśniewski, Diecezja Częstochowska: opis historyczny kościołów i zabytków w Dekanatach 
Będzińskim, Dąbrowskim, Sączowskim, Zawierckim i śareckim oraz parafji Olsztyn, Kielce 2000, s. 58. 
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reforma z 1867 roku. W obrębie nowej guberni piotrkowskiej powstał powiat (ros. ujezd) 

będziński, obejmujący gminę Włodowice (miasto Włodowice oraz m.in. wsie Rudniki, 

Parkoszowice, Skałka, Góra Włodowska) i gminę Niegowa (wraz z Huciskiem                  

i Zdowem). Gmina Kroczyce połoŜona była w tej samej guberni, lecz w powiecie 

olkuskim.  

 W XVIII i XIX stuleciu obszar dzisiejszej gminy zdecydowanie nie był zamoŜny, 

nie posiadał takŜe wielu mieszkańców. W samych Włodowicach, liczących pod koniec 

XIX wieku ok. 1341 mieszkańców34, poza pałacem i kościołem, wybudowanym w 1703 

roku, wszystkie budynki były drewniane. W ostatnich dekadach XIX stulecia wieś Góra 

Włodowska liczyła 418 mieszkańców (dodatkowo 14 w folwarku)35, Parkoszowice 319 

mieszkańców (i 10 w folwarku)36, Rudniki 497 mieszkańców (i 33 w folwarku)37, Skałka 

153 mieszkańców38, Hucisko 196 mieszkańców39, Zdów 286 osób (i 16 w folwarku)40, 

Rzędkowice 44 mieszkańców (istniały tu dwa folwarki – Rzędkowice i Wygoda)41.        

W latach 20-tych XIX wieku Morsko liczyło 108 mieszkańców42. 

 Intensywny rozwój przemysłu w drugiej połowie XIX wieku nieco zmienił 

strukturę gospodarczą najbliŜszej okolicy. NaleŜy zaznaczyć, iŜ nazwy miejscowe – 

przede wszystkim Rudniki i Hucisko – z jednej strony są dość popularne na ziemiach 

polskich, z drugiej strony świadczą o tym, iŜ w okresie średniowiecza w regionie 

wydobywano i przetapiano występujące tu rudy Ŝelaza. U schyłku XIX stulecia rozkwit 

fabryk i huty w Zawierciu, a takŜe bliskość duŜych ośrodków przemysłowych Śląska 

sprzyjały w sposób szczególny eksploatacji miejscowych bogactw mineralnych. Między 

innymi we Włodowicach i Rudnikach powstały kopalnie rudy Ŝelaza oraz węgla 

brunatnego. Dobra ziemskie w Rudnikach, naleŜące niegdyś do Taszyckich, przejął        

w połowie XIX wieku ksiąŜę Hugo von Hohenlohe zu Oehringen, który następnie 

odsprzedał znaczną część swojego majątku Towarzystwu Górniczo-Przemysłowemu 

„Saturn”. W Rudnikach funkcjonowała takŜe naleŜąca do wspomnianego towarzystwa 

Fabryka Portland – Cementu, opierająca swoją produkcję na wydobywanym w okolicy 

                                                           
34 Słownik..., t. 13, Warszawa 1895, s. 714. 
35 TamŜe. 
36 Słownik..., t. 7, Warszawa 1886, s. 867. 
37 Słownik..., t. 9, Warszawa 1888, s. 936.  
38 Słownik..., t. 10, Warszawa 1889, s. 646. 
39 Słownik..., t. 1, Warszawa 1880, s. 654 (pod hasłem: Chucisko). 
40 Słownik..., t. 14, Warszawa 1895, s. 541-542. 
41 Słownik..., t. 10, Warszawa 1889, s. 164. 
42 Słownik..., t. 6, Warszawa 1885, s. 684. 
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kamieniu wapiennym. Ślady stosunkowo niedawno działających kopalń, a takŜe tradycji 

górniczych są na terenie gminy dostrzegalne do dziś (np. obecność hałd i wyrobisk, 

rozwinięty kult św. Barbary).   

 W czasie pierwszej wojny światowej tereny naleŜące do gminy były obszarem 

intensywnych działań zbrojnych43, czego śladem jest wydzielona w obrębie 

włodowickiego cmentarza kwatera Ŝołnierzy armii niemieckiej i austro-węgierskiej 

poległych juŜ na początku działań wojennych w 1914 roku. Warto zaznaczyć,                 

iŜ cmentarze z okresu pierwszej wojny światowej istniały do połowy lat 30-tych równieŜ 

w innych miejscowościach gminy (m.in. w Hucisku, Parkoszowicach, Morsku)44.                

Po przeprowadzeniu akcji komasacyjnej, pochowani na nich Ŝołnierze róŜnych 

narodowości zostali przeniesieni na wspólny cmentarz w Kotowicach. Obszar gminy 

Włodowice znalazł się w czasie wojny w strefie okupowanej przez Niemców. W 1916 

roku przeprowadzono zmiany administracyjne, polegające na utworzeniu powiatu 

dąbrowskiego, do którego naleŜały m.in. ówczesne gminy Włodowice i Niegowa.   

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości gmina Włodowice znalazła się           

w granicach województwa kieleckiego, powiatu będzińskiego, a od 1927 roku została 

włączona do nowopowstałego powiatu zawierciańskiego. W czasie drugiej wojny 

światowej przez teren obecnej gminy przebiegała granica III Rzeszy. W obrębie 

Generalnej Guberni znalazły się wsie Zdów i Hucisko, będące częścią gminy Niegowa, 

okręgu Radomsko, dystryktu Radom; miejscowość Góra Włodowska (oraz Góra 

Włodowska kolonia), jako część gminy śarki w tym samym okręgu i dystrykcie, a takŜe 

Morsko i Rzędkowice, będące częścią gminy Kroczyce, okręgu miechowskiego              

w dystrykcie Kraków45. Natomiast ówczesna gmina Włodowice, nazywana przez 

Niemców Woldenstein, została wcielona do państwa niemieckiego, w ramach okręgu 

Zawiercie (Warthenau), rejencji Opole, prowincji Śląsk. W latach 1939-1940 obszar 

gminy znalazł się w strefie działania ogrodzienieckiego oddziału SłuŜby Zwycięstwu 

Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej, dowodzonego przez Jana Pakułę. Jedną        

z ofiar wojny był nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej we Włodowicach, 

Władysław Kowal, który w 1940 roku został aresztowany przez gestapo i umieszczony 

najpierw w obozie w Dachau, a następnie Mauthausen-Gusen, gdzie zginął. Jego imię 

                                                           
43 P. Orman, K. Orman, Wielka Wojna na Jurze, Kraków 2008, passim.  
44 TamŜe, s. 152-154. 
45 Amtliches Gemeinde- und Dorfverzeichnis für das Generalguvernement auf Grund der Summarischen 
Bevölkerungsbestandsaufnahme am 1. März 1943, Krakau 1943, s. 27, 64 i 65. 

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 43



44 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 

 

nosi obecnie włodowickie gimnazjum. Zamieszkujący gminę śydzi umieszczani byli 

przez Niemców głównie w getcie w Myszkowie, a następnie w śarkach. Większość z 

nich zginęła w 1941 roku w obozie zagłady w Treblince46. 

 Po zakończeniu wojny gmina wraz z całym powiatem zawierciańskim została 

włączona do województwa śląsko-dąbrowskiego, do którego w 1951 roku dodano takŜe 

gminę Kroczyce. Miejscowość Góra Włodowska w latach 1956-1973 naleŜała do powiatu 

myszkowskiego, później jednak została przywrócona w granice powiatu 

zawierciańskiego. Wraz ze zlikwidowaniem powiatów na mocy reformy administracyjnej 

z 1975 roku cała gmina Włodowice została włączona do województwa 

częstochowskiego. Po kolejnych zmianach dokonanych w 1999 roku gmina znalazła się 

w granicach powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim. 

 

5.2.3 NajwaŜniejsze zabytki nieruchome na terenie gminy 

 

a) Historyczny układ urbanistyczny we Włodowicach  

 

 W okresie średniowiecza (prawdopodobnie około połowy XIV wieku) 

ukształtował się charakterystyczny układ centrum Włodowic, które aŜ do 1870 roku 

posiadały prawa miejskie. Ten dawny układ urbanistyczny uchwytny jest w obrębie rynku 

oraz przylegających do niego i rozchodzących się od niego ulic.  

 Rynek przyjmuje zarys czworoboku z rozchodzącymi się od jego naroŜników 

ulicami: ul. Krakowską od strony południowo-wschodniej, ul. śarecką od strony 

północno-wschodniej, ul. Koziegłowską od strony północno-zachodniej oraz                  

ul. Zawiercką od naroŜnika południowo-zachodniego. Wokół rynku rozmieszczona jest 

obecnie – i zapewne była od początku – zabudowa mieszkalna. Zgodnie z zasadami, 

jakimi kierowano się w kształtowaniu tego typu załoŜeń w okresie średniowiecza,           

w pobliŜu jednego z naroŜników (południowo-wschodniego) ulokowany został kościół 

parafialny p.w. św. Bartłomieja. W zachodniej części rynku, w miejscu zajętym obecnie 

przez teren zieleni, mieściła się takŜe siedziba władz miasta, która po 1870 roku utraciła 

swoją właściwą funkcję, dalej jednak nazywana była „ratuszem”. W 1934 roku budynek 

                                                           
46 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wlodowice/5,historia/, 26.07.2013 r. 
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ten, odkupiony od właścicieli 

Został on rozebrany w 1940 roku

 Niewątpliwie, tak jak współcze

centralną część przeznaczon

komunikacyjny przecina rynek po przek

zachodniej do północno-wschodniej. Z powstałych w ten sposób dwóch cz

przybierających kształt trójk

tradycyjne funkcje jako plac handlowy, druga natomiast zaj

Zwraca uwagę fakt, iŜ mimo niewielkich rozmiarów samej miejscowo

stosunkowo duŜy obszar. Mo

w stosunkach ekonomicznych i handlowych w regionie.

 

 Układ urbanistyczny Włodowic został po raz pierwszy wpisany do rejestru 

zabytków ówczesnego województwa katowickiego decyzj

(nr R/407/53). Wpis dla województwa cz

1 marca 1978 roku (nr A/121

 NaleŜy zaznaczyć

przestrzennego objęte są

Parkoszowic, Rzędkowic oraz Zdowa.

 

 

                                                          
47 http://www.wlodowice.osp.org.pl/historia.php
48 TamŜe. 
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ścicieli Ŝydowskich, stał się siedzibą ochotniczej stra

rozebrany w 1940 roku48. 

tpliwie, tak jak współcześnie, wzdłuŜ boków rynku biegły ulice, otaczaj

 przeznaczoną do celów handlowych. Obecnie główny szlak 

komunikacyjny przecina rynek po przekątnej, prowadząc od strony południowo

wschodniej. Z powstałych w ten sposób dwóch cz

cych kształt trójkątny, jedna (północno-zachodnia) w dalszym ci

tradycyjne funkcje jako plac handlowy, druga natomiast zajęta jest przez tereny zieleni

Ŝ mimo niewielkich rozmiarów samej miejscowoś

y obszar. MoŜe to świadczyć o dawnej istotnej roli Włodowic 

w stosunkach ekonomicznych i handlowych w regionie. 
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na rynku we Włodowicach 
(głównie w cz
południowo
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Układ urbanistyczny Włodowic został po raz pierwszy wpisany do rejestru 

zabytków ówczesnego województwa katowickiego decyzją z dnia 31 

). Wpis dla województwa częstochowskiego potwierdzono decyzj

A/121). 

y zaznaczyć, iŜ ochroną w miejscowych planach zagospodarowania 

te są takŜe układy przestrzenne Góry Włodowskiej, Morska, 

dkowic oraz Zdowa. 

                   

http://www.wlodowice.osp.org.pl/historia.php, 26.07.2013 r. 
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 ochotniczej straŜy poŜarnej47. 

 boków rynku biegły ulice, otaczając 

 do celów handlowych. Obecnie główny szlak 

c od strony południowo-

wschodniej. Z powstałych w ten sposób dwóch części rynku, 

zachodnia) w dalszym ciągu pełni 

przez tereny zieleni. 

 mimo niewielkich rozmiarów samej miejscowości, rynek zajmuje 

 o dawnej istotnej roli Włodowic                 

  

Ryc. 1 Budynek 
mieszczący się do 1940 r. 

ynku we Włodowicach 
(głównie w części 
południowo-zachodniej). 
Za: Kantor-Mirski,   Z 
przeszłości..., s. 153. 

Układ urbanistyczny Włodowic został po raz pierwszy wpisany do rejestru 

31 marca 1953 roku 

stochowskiego potwierdzono decyzją z dnia    

 w miejscowych planach zagospodarowania 

e układy przestrzenne Góry Włodowskiej, Morska, 
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b) Zespół pałacowo-parkowy we Włodowicach

 

 Pierwsze informacje o istniej

ziemskiego dotyczą połowy wieku 

rezydencje istniały tutaj juŜ znacznie wcze

został z drewna modrzewiowego i powa

szwedzkiej w latach 1655-1660.

budynek został rozebrany a na jego miejscu 

właściciela, Stanisława Wars

wapiennego i cegły. MoŜliwe jest tylko przybli

mogło ono nastąpić między rokiem 1669, kiedy dobra włodowickie zostały kupione przez 

Warszyckiego, a rokiem 1681, gdy kaszte

a takŜe w początkach XX wieku był w nieznacznym stopniu przebudowywany przez 

rodziny Męcińskich i Poleskich, m.in. poprzez urz

piętrze zachodniego skrzydła oraz zmian

właścicielką pałacu była hrabina Elwira Maria O’Rourke, która wkrótce jednak 

odsprzedała majątek miejscowe

zniszczeniom w wyniku dwóch po

znaczących uszkodzeń, parter był w dalszym ci

i gospodarczych aŜ do lat 70-tych XX wieku

 

 
Ryc. 2 Rysunek autorstwa Adriana Gł

Federowski, 

 

 Budowla utrzymana była głównie w stylu barokowym, cho

cechy klasycystyczne (głównie w elementach wystroju), a tak

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 

parkowy we Włodowicach 

Pierwsze informacje o istniejącej we Włodowicach siedzibie właściciela maj

 połowy wieku XVII, choć naleŜy się domyślać, 

Ŝ znacznie wcześniej. Siedemnastowieczny dwór wzniesiony 

modrzewiowego i powaŜnie ucierpiał w wyniku wojny polsko

1660. Po sprzedaŜy majątku przez rodzinę Firlejów, 

budynek został rozebrany a na jego miejscu – najprawdopodobniej z inicjatywy nowego 

ciciela, Stanisława Warszyckiego – wzniesiono pałac murowany z kamienia 

Ŝliwe jest tylko przybliŜone określenie daty tego wydarzenia: 

dzy rokiem 1669, kiedy dobra włodowickie zostały kupione przez 

Warszyckiego, a rokiem 1681, gdy kasztelan krakowski zmarł. Pałac w XVIII, XIX 

tkach XX wieku był w nieznacznym stopniu przebudowywany przez 

i Poleskich, m.in. poprzez urządzenie laboratoriów w salach na 

trze zachodniego skrzydła oraz zmianę konstrukcji dachu. W latach 20-

 pałacu była hrabina Elwira Maria O’Rourke, która wkrótce jednak 

tek miejscowej rodzinie Filipeckich. Budowla uległa powa

zniszczeniom w wyniku dwóch poŜarów, które nastąpiły w roku 1935 oraz 1956. Mimo 

, parter był w dalszym ciągu uŜytkowany w celach mieszkalnych    

tych XX wieku. 

   
Rysunek autorstwa Adriana Głębockiego ukazujący pałac we Włodowicach w roku 1865 (za: 

Federowski, Wspomnienie..., s. 21) oraz widok ruin pałacu. 

Budowla utrzymana była głównie w stylu barokowym, choć nadano jej pó

cechy klasycystyczne (głównie w elementach wystroju), a takŜe neogotyckie 

cej we Włodowicach siedzibie właściciela majątku 

ślać, iŜ tego typu 

niej. Siedemnastowieczny dwór wzniesiony 

nie ucierpiał w wyniku wojny polsko-

 Firlejów, drewniany 

najprawdopodobniej z inicjatywy nowego 

wzniesiono pałac murowany z kamienia 

lenie daty tego wydarzenia: 

dzy rokiem 1669, kiedy dobra włodowickie zostały kupione przez 

Pałac w XVIII, XIX         

tkach XX wieku był w nieznacznym stopniu przebudowywany przez 

dzenie laboratoriów w salach na 

-tych XX wieku 

 pałacu była hrabina Elwira Maria O’Rourke, która wkrótce jednak 

j rodzinie Filipeckich. Budowla uległa powaŜnym 

piły w roku 1935 oraz 1956. Mimo 

ytkowany w celach mieszkalnych    

  
Włodowicach w roku 1865 (za: 

 nadano jej później 

cechy klasycystyczne (głównie w elementach wystroju), a takŜe neogotyckie                

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 46



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 47 

 

 
 

(np. schodkowe ściany szczytowe). Została ona wzniesiona na planie prostokąta                

o wymiarach 38,5 x 19,5 m. Posiadała zwartą bryłę, z której na dłuŜszych bokach 

wyodrębniały się ryzality. Początkowo pałac kryty był dachem mansardowym. 

Prawdopodobnie u schyłku XIX lub na początku XX wieku zmieniono jego konstrukcję 

na dwuspadową i wzniesiono wówczas schodkowe ścianki szczytowe wieńczące krótsze 

boki pałacu. Podobny kształt nadano takŜe szczytom ryzalitów, które do tej pory były 

zaokrąglone. Elewacja frontowa i tylna były jedenastoosiowe, natomiast krótsze boki 

pałacu trzyosiowe. Główne wejście do budynku znajdowało się po stronie północnej. 

Prowadziło ono do sieni, podzielonej arkadami na trzy nawy i dzielącej budynek na dwa 

symetrycznie rozplanowane skrzydła. Z sieni dwa ciągi schodów wiodły na piętro,          

w nawie wschodniej ulokowane było takŜe zejście do piwnic. Zarówno parter, jak i piętro 

budynku były dwutraktowe. Pomieszczenie usytuowane na piętrze ponad sienią, miało 

prawdopodobnie najbardziej reprezentacyjny charakter i zaopatrzone było w wyjście     

na balkon. Fragmenty Ŝeliwnej balustrady i ozdobnych wsporników balkonu są do tej 

pory widoczne ponad głównym wejściem do pałacu.   

 

 

Ryc. 3 Zdjęcie archiwalne ukazujące piec kaflowy we wnętrzu pałacu 
(prawdopodobnie w jednej z sal na piętrze). Za: M. Wnuk, Kościół parafialny 
p.w. św. Bartłomieja we Włodowicach (1708-2008), Sopot 2008, s. 17. 

 

 Pałac stanowił jeden z elementów większego załoŜenia, 

utrzymanego w typie entre cour et jardin. Przed nim rozciągał się 

więc dziedziniec, natomiast na tyłach, wzdłuŜ obecnej ul. Jana III 

Sobieskiego, na skarpie opadającej w kierunku południowo-zachodnim, rozmieszczony 

był park. Ogród lub park musiały towarzyszyć miejscowej rezydencji od początku, jednak 

jego forma niewątpliwie zmieniała się w kolejnych epokach. W chwili obecnej teren ten 

jest zaniedbany, porośnięty w znacznym stopniu samosiejkami. W dalszym ciągu jednak 

moŜna dopatrywać się trójdzielnego i tarasowego układu dawnego załoŜenia. Pierwszy     

z tarasów, przylegający bezpośrednio do ruin pałacu, ma niewielkie nachylenie. Spadek 

terenu zauwaŜalny jest wyraźniej w centralnej części, stanowiącej taras drugi. Trzeci taras 

połoŜony był od strony południowej, na granicy działki. W tej części parku znajdowała 

się niegdyś sadzawka, obecnie dostrzegalna w terenie jako zagłębienie o nieregularnym 
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kształcie. Plan folwarku Włodowice wykonany w 1853 roku, a takŜe ślady widoczne      

w terenie w postaci nagromadzenia kamienia wapiennego, wskazują, Ŝe w pobliŜu 

sadzawki, przy zachodnim boku parku, mieściła się niewielka budowla na planie 

kwadratu. Być moŜe był to rodzaj ogrodowej altany. Wśród nasadzeń uwagę zwraca 

przede wszystkim grab rosnący na pierwszym tarasie, od strony zachodniej. Nosi on ślady 

cięć ozdobnych. Widoczne są takŜe szpalery drzew owocowych, stanowiących 

pozostałość po sadzie. 

 Przed pałacem, po zachodniej stronie dziedzińca usytuowana była oficyna. Był to 

budynek murowany, parterowy, kryty dachem dwuspadowym i podzielony na dwa 

pomieszczenia. UŜytkowany był jeszcze do lat 70-tych XX wieku, jednak w ciągu 

kolejnych dekad uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. Obecnie w terenie widoczne są 

jedynie fragmenty murów. 

 Na mocy decyzji z dnia 17 czerwca 1967 roku zespół pałacowo-parkowy został 

wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego (ówczesny numer wpisu 

791/67). Po zmianach administracyjnych wpis powtórzono dla województwa 

częstochowskiego (numer A/122). W 1977 roku teren przejęto na własność państwa. 

Postępująca destrukcja pałacu sprawiła, iŜ w 1989 roku podjęto decyzję o wykreśleniu go 

z rejestru zabytków. Takie samo postanowienie wydano w 2010 roku w odniesieniu       

do oficyny. Pozostałości parku w dalszym ciągu objęte są tą formą ochrony. 

Właścicielem obiektu jest obecnie Skarb Państwa reprezentowany przez powiat 

zawierciański.  

 

c) Dwór wraz z parkiem w Rudnikach 

 

 Zespół dworsko-parkowy zlokalizowany jest w północno-zachodniej części wsi 

Rudniki, przy ul. Pomowskiej. Jego powstanie moŜe być datowane na początek XIX 

wieku i związane jest z rodziną Taszyckich herbu Strzemię. Majątek został przejęty 

najprawdopodobniej w latach 80-tych XVIII wieku przez Józefa Taszyckiego, a następnie 

przekazany jego synowi, Gabrielowi. Po jego śmierci w 1809 roku dobra dziedziczyli 

syn, Michał, oraz córka, Aniela, w ich rękach nie pozostawały one jednak długo. Michał 

Taszycki zmarł młodo w 1832 roku, natomiast jego siostra takŜe nie osiadła w Rudnikach 

na stałe. JuŜ w latach 40-tych XIX wieku (prawdopodobnie po 1843 roku) jako właściciel 

wymieniany jest Florian Jaszewski, ale ta zmiana była jedynie tymczasowa, poniewaŜ 
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około 1852 roku Jaszewski zmarł. O tym, iŜ został on pochowany na cmentarzu             

we Włodowicach świadczy fakt, iŜ jeszcze w 1987 roku odnotowywano istnienie tutaj 

fragmentu jego nagrobka (krzyŜ z cokołem, na którym umieszczona była inskrypcja). 

Wśród kolejnych posesorów znalazł się Aleksander Trzciński, a następnie Adam 

Jabłoński. W drugiej połowie XIX wieku majątek został przejęty przez księcia Hugona 

von Hohenlohe zu Oehringen, a u schyłku tego samego stulecia odsprzedany 

Towarzystwu Górniczo-Przemysłowemu „Saturn”. W posiadaniu towarzystwa dobra 

znajdowały się do czasów drugiej wojny światowej. Po zakończeniu wojny aŜ do połowy 

lat 90-tych XX wieku dwór naleŜał do Państwowego Ośrodka Maszynowego. Obecnie 

pozostaje on w rękach prywatnych. 

 Zespół obejmował dwór wraz z zabudową gospodarczą oraz park. Dwór 

wzniesiony został na szczycie skarpy opadającej w kierunku południowym. Jego oś 

podłuŜna przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, natomiast fasada 

zorientowana jest w kierunku północno-wschodnim. Do budowy uŜyty został miejscowy 

kamień wapienny oraz cegła, a cały budynek został takŜe otynkowany. WzdłuŜ 

wszystkich ścian zewnętrznych, pod dachem, biegnie ornament arkadkowy. Dwór 

nawiązuje do stylu klasycystycznego, posiada ganek wsparty na czterech kolumnach 

toskańskich i zwieńczony tympanonem. Częścią oryginalnego budynku są na pewno 

takŜe dwa wysunięte w kierunku północnym boczne skrzydła. Ta główna część dworu 

posiadała jedną kondygnację. Natomiast dwukondygnacyjne budynki połączone               

z dworem przy jego krótszych bokach od strony południowej mogły zostać do niego 

dobudowane później. Przy skrzydle zachodnim została takŜe wzniesiona tzw. stróŜówka. 

Dwór jest dwutraktowy, podziały na poszczególne pomieszczenia są jednak raczej 

przypadkowe. Wnętrza są mocno zniszczone i przekształcone. W obu skrzydłach, a takŜe 

w obrębie pierwszej kondygnacji przybudówki wschodniej zachowały się sklepienia 

kolebkowe. Park dworski – utrzymany najprawdopodobniej w tzw. stylu angielskim – 

rozciągał się za budynkiem, na skarpie. Na dawnych mapach najbliŜszej okolicy, 

widoczne są rozchodzące się gwiaździście alejki. Obecnie układ parku jest niemal 

całkowicie zatarty. Widoczna jest jedynie prowadząca od strony południowej                     

i południowo-zachodniej aleja dojazdowa do dworu. Do oryginalnych nasadzeń naleŜą 

zapewne takŜe drzewa na dziedzińcu przed dworem.  

 Zespół został wpisany do rejestru zabytków województwa częstochowskiego 

(następnie śląskiego) decyzją z dnia 30 marca 1995 roku z numerem A/560.  
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d) Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach  

 

 Ze względu na powaŜne zniszczenia drewnianego kościoła we Włodowicach, 

jakie były efektem „potopu” szwedzkiego, konieczne stało się wzniesienie nowego 

budynku, który tym razem miał być murowany i postawiony został w innym miejscu niŜ 

kościoły wcześniejsze. Kamień węgielny pod jego budowę został połoŜony 17 kwietnia 

1701 roku, natomiast prace budowlane przeprowadzono w 1703 roku49. Proboszczem 

parafii był wówczas ks. Marian Kępski, który jako budowniczy kościoła został po śmierci 

w 1721 roku pochowany w krypcie pod ołtarzem głównym. Uroczysta konsekracja 

kościoła nastąpiła 16 września 1708 roku, a dokonał jej biskup Michał Szembek. 

Wykończenie wnętrz trwało jednak w ciągu kolejnych dekad. W 1787 roku 

konsekrowano cztery ołtarze: Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, św. Anny,        

św. Józefa oraz KrzyŜa Świętego50. W ołtarzach umieszczono relikwie świętych. W tym 

samym okresie naprawy wymagała takŜe kościelna wieŜa, uszkodzona w 1772 roku        

w wyniku uderzenia pioruna. Odnowiono ją i podwyŜszono w 1796 roku. Prace te 

sfinansował ówczesny właściciel dóbr włodowickich i kolator kościoła, Adam Męciński, 

wykonawcą był natomiast Walenty Urbański. Istniejąca obecnie kaplica boczna                

i zakrystia zostały wzniesione w czasie kolejnej rozbudowy kościoła w latach 1898-1911, 

gdy proboszczem parafii był ks. Jan Opara. W XX wieku podejmowano kolejne prace 

budowlane i remontowe, m.in. zelektryfikowano kościół, dach pokryto blachą cynkową, 

odnowiono kaplicę boczną oraz wieŜę. Do najnowszych prac renowacyjnych 

wykonanych w kościele naleŜy odnowienie ołtarza głównego, a w najbliŜszym czasie 

planowane jest takŜe zainstalowanie systemu ogrzewania budynku.   

 Kościół usytuowany jest w niewielkim oddaleniu od południowo-wschodniego 

naroŜnika rynku we Włodowicach, przy ul. Krakowskiej 1. Podstawowym budulcem 

uŜytym przy jego konstrukcji był kamień wapienny, a takŜe cegła. Ściany świątyni 

zostały otynkowane. Budynek jest zorientowany na osi wschód-zachód, z głównym 

wejściem prowadzącym poprzez kruchtę od strony zachodniej i ołtarzem głównym        

od strony wschodniej. W bryle budowli od strony północno-zachodniej wyróŜnia się 

kaplica boczna, a od południowego wschodu zakrystia. Dach ponad nawą główną             

i prezbiterium jest dwuspadowy, od zachodu mieści się wieŜa z dzwonnicą                        

                                                           
49 Wiśniewski, Włodowice..., s. 7. 
50 TamŜe. 
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i eklektycznym hełmem, natomiast od wschodu sygnaturka z hełmem aŜurowym, 

barokowym. Kaplica boczna oraz zakrystia zostały zwieńczone dachami kopulastymi      

z wielobocznymi wieŜyczkami. Hełm w przypadku kaplicy ma formę ostrosłupową,        

w przypadku zakrystii cebulastą. Kościół posiada kryptę, do której wejście otwierało się 

niegdyś w centralnej części nawy. Główne wejście do świątyni obramowane jest 

ozdobnym portalem. Jest ono zwieńczone łukiem i flankowane przez jońskie pilastry,     

na których spoczywa archiwolta oraz przyczółek. Po bokach wejścia, we wnękach, 

umieszczono figury św. Rozalii i św. Rocha. W obrębie elewacji zachodniej znajdują się 

takŜe dwa balkoniki. PowyŜej głównego wejścia mieszczą się okna: prostokątne                  

i zamknięte odcinkowo; wyŜej okno w kształcie biforium, flankowane przez dwie pary 

pilastrów, i najwyŜej połoŜone – metalowe – zamontowane w 1995 roku. Dodatkowe 

wejścia do kościoła, równieŜ z ozdobnymi portalami, mieszczą się w zachodniej części 

ściany południowej oraz od strony zakrystii. 

 Świątynię postawiono na planie prostokąta o długości ok. 36,10 m i szerokości    

od 15 metrów (od strony kruchty) do 24,10 m (od strony prezbiterium). W przyziemiu 

wieŜy oprócz kruchty znajdują się takŜe dwa pomieszczenia dostępne z zewnątrz.          

W samej kruchcie ulokowane jest wejście na chór i wieŜę. Kościół jest jednonawowy. 

Jego prezbiterium ma kształt ściętego przy naroŜnikach prostokąta i jest węŜsze od nawy 

głównej (ok. 10,10 m szerokości). Z nawy otwiera się od strony północnej przejście       

do kaplicy bocznej. Natomiast prezbiterium połączone jest od strony południowej            

z zakrystią. Zarówno kaplica, jak i zakrystia posiadają plan sześcioboku, choć naleŜy 

dodać, iŜ właściwa kaplica poprzedzona jest takŜe prostokątnym przedsionkiem. 

 

                      

 

Ryc. 4 Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach. Po lewej - zdjęcie archiwalne 
ze strony internetowej parafii (www.wlodowice.wiara.org.pl, 27.07.2013 r.); po prawej – stan aktualny 

(widok od strony ul. Krakowskiej).  
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 Prezbiterium posiada sklepienie krzyŜowe i trzy okna. Mieszczący się w jego 

obrębie drewniany i polichromowany ołtarz główny jest późnobarokowy. Został on 

wykonany na początku XVIII wieku w warsztacie Jerzego Hankisa. Obejmuje obraz 

Chrystusa ze św. Bartłomiejem i św. Janem Chrzcicielem, flankowany przez figury      

św. Piotra i Pawła oraz przez dwie pary kolumn, których kapitele łączą motywy 

korynckie i jońskie. W górnej części znajduje się obraz św. Barbary, rzeźby 

przedstawiające świętych (św. Bartłomiej, Jan Chrzciciel), putta, a takŜe zwieńczenie      

z wizerunkiem Boga Ojca. W nawie głównej, która przykryta jest sklepieniem 

kolebkowym na gurtach z lunetami i sześcioma oknami, znajduje się pięć ołtarzy 

bocznych. Dwa – XVIII-wieczne – zostały ulokowane po bokach łuku tęczowego 

oddzielającego prezbiterium od nawy głównej (południowy z obrazami Matki Boskiej 

Częstochowskiej i Matki Boskiej Pocieszenia51 oraz w górnej części obrazem                   

św. Stanisława Kostki ze św. Barbarą, a takŜe figurami świętych (najprawdopodobniej 

św. Franciszka i św. Jana od KrzyŜa); północny z obrazami Zwiastowania i św. Anny 

Samotrzeciej oraz w górnej części obrazem św. Marii Magdaleny, a takŜe figurami       

św. Andrzeja Apostoła oraz najprawdopodobniej św. Joachima). Kolejne dwa ołtarze – 

datowane na drugą połowę XIX wieku – usytuowano na południowym boku świątyni 

(wschodni z obrazami św. Franciszka i Świętej Rodziny oraz w górnej części z obrazem 

Matki Boskiej; zachodni z obrazem św. Józefa i św. Walentego oraz Pietą w górnej 

części). Natomiast jeden ołtarz z XIX stulecia połoŜony jest na boku północnym i 

obejmuje obrazy św. Antoniego Padewskiego i św. Andrzeja Boboli oraz w górnej części 

wizerunek Matki Boskiej ze św. Katarzyną Sieneńską i św. Dominikiem. RównieŜ na 

ścianie północnej, od strony zachodniej, usytuowana jest marmurowa chrzcielnica, a przy 

wejściu do kaplicy bocznej drewniana ambona z figurą św. Krzysztofa na zwieńczeniu. 

Dodatkowy ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego umieszczony został w bocznej kaplicy.   

 Przed kościołem ulokowana jest figura Matki BoŜej oraz krzyŜ misyjny. Poza 

ogrodzeniem, od strony zachodniej, znajduje się teŜ figura Chrystusa Frasobliwego 

umieszczona na drewnianej kolumnie. Teren kościoła ogrodzony jest murem kamiennym 

z metalowymi przęsłami. Główna brama prowadzi od strony zachodniej. Dodatkowe 

mieszczą się od północnego wschodu (od strony ul. Jurajskiej), od południowego 

wschodu (od strony ul. Krakowskiej) oraz od wschodu. Ostatnia z wymienionych bram 

prowadzi w kierunku plebani. 
                                                           
51 TamŜe, s. 9.  
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 Kościół został umieszczony w rejestrze zabytków juŜ 18 listopada 1948 roku      

(nr 61). Decyzję powtórzono 17 czerwca 1967 roku (nr 792/67) i 17 marca 1978 roku. 

Obecny numer w rejestrze zabytków województwa śląskiego to A/123. NaleŜy dodać,     

iŜ Katalog zabytków sztuki w Polsce wymienia liczne zabytki ruchome (feretrony, 

monstrancje, ornaty) znajdujące się w kościele i stanowiące jego wyposaŜenie52. 

 Plebania, połoŜona na wschód od kościoła, powstała pod koniec XIX wieku (po 

1888 roku53) i została wybudowana ze składek mieszkańców. Jest to budynek murowany, 

otynkowany, parterowy, kryty dachem dwuspadowym, obecnie odnowiony. Główne 

wejście prowadzi od strony zachodniej poprzez ganek. Posiadamy informacje,                 

iŜ wcześniejsza plebania została wystawiona w tym miejscu w 1778 roku przez 

proboszcza Leona Męcińskiego54.  

 

e) Cmentarz rzymskokatolicki we Włodowicach 

 

 Cmentarz rzymskokatolicki we Włodowicach połoŜony jest we wschodniej części 

wsi, w pobliŜu kościoła parafialnego. Został załoŜony najprawdopodobniej w początkach 

XIX wieku. W latach 1898-1911 nekropola została powiększona i ogrodzona przez 

ówczesnego proboszcza ks. Jana Oparę55. Zajmuje ona obszar o kształcie mocno 

wydłuŜonego prostokąta o powierzchni ok. 3 ha, z aleją główną biegnącą na linii wschód-

zachód. Brama główna znajduje się od strony ul. Wschodniej, dodatkowe wejście mieści 

się na boku północno-wschodnim. W centrum cmentarza, po północnej stronie głównej 

alei, wzniesiono prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku kaplicę, murowaną        

z kamienia wapiennego i cegły. Nosi ona tradycyjną nazwę Kaparnia, której źródłosłów 

do tej pory nie jest jasny. Na cmentarzu zachowało się kilka grobów z XIX wieku, 

naleŜących głównie do okolicznego ziemiaństwa. Najstarszy grób datowany jest na rok 

1843. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ te najstarsze pochówki rozlokowane są przede wszystkim       

w zachodniej części cmentarza. We wschodniej natomiast dominują groby z pierwszych 

dwóch dekad XX wieku (szczególnie z lat 20-tych). W północno-wschodniej części 

nekropoli wydzielona została kwatera wojenna, stanowiąca miejsce pochówku Ŝołnierzy 

                                                           
52 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 6: Województwo katowickie, z. 15: Powiat zawierciański, red. K. 
DŜułyńska, A. M. Olszewski, Warszawa – Katowice 1962, s. 27. 
53 Tydzień, nr 24 (10.06.1888 r.), s. 4.  
54 Wiśniewski, Włodowice..., s. 14. 
55 TamŜe, s. 16. 
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głównie z armii niemieckiej i austro-węgierskiej poległych w czasie walk w 1914 roku. 

Na cmentarzu odnaleźć moŜna takŜe groby ofiar drugiej wojny światowej, które 

wymienione są w tabeli miejsc pamięci. PoniewaŜ wiele elementów zabytkowych 

nagrobków (krzyŜe, ogrodzenia) wykonanych zostało z metalu, waŜnym problemem jest 

ochrona przed kradzieŜą.   

 NaleŜy nadmienić, iŜ cmentarze rzymskokatolickie znajdują się równieŜ               

w Rudnikach (przy ul. Cegielnianej) oraz w Zdowie (zachodnia część wsi,                      

na przedłuŜeniu ul. Topolowej). Powstały one jednak juŜ w czasach współczesnych 

(Rudniki – 1983 r.; Zdów – 1992 r.) dlatego po konsultacji z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków nie zostały uwzględnione w GEZ. 

  

Tab. 4 Nagrobki z XIX i początku XX wieku zachowane na cmentarzu rzymskokatolickim we 
Włodowicach 

 
Informacja o zmarłym 

 

 
Zdj ęcie – stan na lipiec 2013 roku 

 
 

Konrad Schirmer (ur. 
27.11.1834 r., zm. 10.07.1843)  

i Alfred Schirmer  (ur. 
10.07.1830 r., zm. 14.08.1843 r.) 

 

 
 

 
 
 

 
Zofia Jabłońska (ur.  

w Krakowie 20.09.1828 r.; zm. 
we Włodowicach 24.07.1854 r.), 
zaślubiona w Zabłędzy 1.02.1854 

r., córka Leonarda i Anny 
Wojciechowskich 
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Paulina z Rekneszów 

Popławska (zm. 11.07.1862 r.), 
burmistrzowa miasta Włodowice 

 

 

 
 

 
Magdalena Hada (zm. 

14.11.1877 r.) 
 

 

 
 

 
Ks. Stanisław Gądzikiewicz (ur. 
13.02.1842 r.; zm. 12.03.1886), 
proboszcz parafii Włodowice od 

roku 1867 
(nagrobek odnowiony) 

 

 

 
 

 
Anna z Radkowskich 
Błeszyńska, l. 67, zm. 

18.02.1899 r. 
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Zygmunt Krawczyński (zm. 
24.05.1904 r.), l. 23; Karola 

Krawczyńska (data nieczytelna) 

 

 

 

 
Franciszka Janikowska (zm. 

6.03.1908 r.), l. 52 
 

 

 
 

 
Antoni Mucha (zm. 9.01.1913 
r.), l. 63; Anastazja z Mygów 

Mucha (zm. 14.05.1913 r.), l. 68 
 

 

 
 

 
Konstanty Poznański (zm. 1913 

r.), l. 73 
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f) Domy mieszkalne 

 

 Wśród obiektów wpisanych do GEZ znajduje się duŜa liczba domów 

mieszkalnych. Część z nich są to budynki wzniesione z drewna, z podmurówką lub 

posiadające mieszaną konstrukcję drewniano-murowaną. Domy murowane wznoszone 

były zwykle z lokalnego kamienia wapiennego z uzupełnieniami wykonanymi z cegły. 

Tylko w jednym wypadku (dom we Włodowicach, ul. Rynek 21) dominującym budulcem 

była cegła. Są to budynki parterowe, kryte dachami dwuspadowymi. NaleŜy podkreślić, 

iŜ ustalenie ich dokładnego datowania przysparza trudności, są to bowiem konstrukcje 

bezstylowe, a tradycyjny sposób ich wznoszenia pozostawał ten sam na przestrzeni        

co najmniej kilku dekad. Informacje dotyczące daty powstania domów zapisane              

w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków róŜniły się od dat podanych przez ich 

mieszkańców i właścicieli. Zgodnie z uzyskanymi od nich informacjami część domów 

pierwotnie datowanych na okres międzywojenny mogła zostać wybudowana juŜ            

po drugiej wojnie światowej (późne lata 40-te lub początek 50-tych XX wieku).                 

Do najstarszych obiektów naleŜy wspomniany dom ceglany przy ul. Rynek 21               

we Włodowicach, który powstał po 1907 roku na miejscu wcześniejszego budynku 

zniszczonego przez poŜar56. Z początków XX wieku moŜe teŜ pochodzić dom w Górze 

Włodowskiej (ul. Myszkowska 35), jednak tutejsza zabudowa znajduje się w złym stanie 

zachowania.  

 

g) Budynki gospodarcze 

  

 Wśród interesujących obiektów gospodarczych z terenu gminy naleŜy wymienić 

młyn we Włodowicach, znajdujący się przy ul. Ogrodowej 31 (rozjazd z ul. Polną).         

Jest to budynek dwukondygnacyjny z dwuspadowym dachem. W jego przypadku równieŜ 

zaistniały róŜnice w dacie powstania zapisanej w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków       

a tej, podanej przez właścicieli. Według ich relacji drewniany młyn został wybudowany 

w 1952 roku, a znajdujący się za nim dom mieszkalny (tzw. dom młynarza) wzniesiono 

dwa lata później. 

 

                                                           
56 Fragment domu jest widoczny na zdjęciu archiwalnym z 1915 roku, zamieszczonym w ksiąŜce: Orman, 
Orman, Wielka Wojna..., ryc. 19. 
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5.2.4 Zabytki archeologiczne 

 

 Według informacji udzielonej przez Śląski Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków (Delegatura w Częstochowie) na terenie gminy odnotowano trzynaście 

stanowisk archeologicznych: jedno we Włodowicach, trzy na obszarze Morska, po cztery 

w Parkoszowicach i Rzędkowicach, jedno w Rudnikach. Jest to efekt badań 

przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Wymienione stanowiska 

znajdują się w większości w obszarze 92-52, jedno (Rudniki) w obszarze 92-51. Są to 

wyłącznie ślady osadnictwa, obejmujące chronologicznie okres od epoki kamienia         

po wczesny okres nowoŜytny. Stanowisko odnotowane w Rudnikach ma charakter 

archiwalny i nie posiada dokładnej lokalizacji. Na uwagę zasługuje stanowisko 

archeologiczne we Włodowicach, obejmujące obszar, na którym niegdyś zlokalizowany 

był drewniany dwór, a więc na miejscu, gdzie obecnie znajdują się ruiny pałacu.            

Ze względu na posiadane przez nas jak dotąd skąpe informacje na temat budynków 

dworskich istniejących w tym miejscu przed powstaniem pałacu, ciekawych rezultatów 

mogłyby dostarczyć przeprowadzone na tym stanowisku badania archeologiczne. 

PoniewaŜ dane zaczerpnięte ze źródeł historycznych pozwalają datować drewniany dwór 

na wiek XVII, a nie XVIII, taka data powstania stanowiska została umieszczona w karcie 

adresowej GEZ.  

 

5.2.5 Zabytki ruchome 

 

 W poszczególnych miejscowościach gminy znajdują się liczne krzyŜe i kapliczki 

przydroŜne. Ich datowanie nie zawsze jest moŜliwe do ustalenia. Do obiektów, których 

datę powstania moŜna precyzyjnie określić, naleŜy krzyŜ ustawiony we Włodowicach,     

na skrzyŜowaniu ulic śareckiej i Ogrodowej. Towarzysząca mu tablica informuje,          

Ŝe krzyŜ został wystawiony 11 listopada 1928 roku jako upamiętnienie dziesiątej rocznicy 

odzyskania niepodległości. 

 Wśród kapliczek słupowych zwraca uwagę obiekt stojący na granicy wsi 

Włodowice i Morsko, datowany na 1846 rok. Data powstania obiektów znajdujących się 

w Górze Włodowskiej (rozjazd ul. Polnej i Ogrodowej) oraz Morsku (ul. Leśna) nie 

została ustalona. Kapliczki ustawione na polanach leśnych są obiektami szczególnie 
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ciekawymi jako wyraz ludowej religijno

NaleŜałoby podjąć działania zwi

oznakowaniem. 

 Do zbioru zabytków ruchomych z terenu gminy nale

kościoła parafialnego p.w. ś

 

Tab. 5 Zabytkowe krzyŜe przydro

 
Lokalizacja 

 
Włodowice 

(rozjazd ulicy 
Ogrodowej i śareckiej) 
 

 
K

niepodległo

 
Włodowice 

(las na granicy 
Włodowic i Morska) 

 

 
Kapliczka słupowa; „latarnia” 

czterospadowym daszkiem. 
Obok zniszczona figura Matki 

 
Góra Włodowska 

(rozjazd ul. Polnej i 
Ogrodowej) 

 

 
Kapli
z wn

daszkiem. Zwie
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ciekawymi jako wyraz ludowej religijności, a co za tym idzie są warte wyeksponowania. 

 działania związane z ich odnowieniem, a tak

ytków ruchomych z terenu gminy naleŜy tak

cioła parafialnego p.w. św. Bartłomieja. 

przydroŜne i kapliczki słupowe z terenu gminy Włodowice

 
Obiekt 

 
Zdj ęcie – stan na lipiec 

KrzyŜ przydroŜny z tablicą 
upamiętniającą dziesiątą 

rocznicę odzyskania 
niepodległości (11.11.1928 r.) 

 

 

Kapliczka słupowa; „latarnia”  
z obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, kryta 

czterospadowym daszkiem. 
Obok zniszczona figura Matki 

Boskiej. Przypuszczalne 
datowanie - 1846 r. 

 

 

 

Kapliczka słupowa: „latarnia”  
z wnękami i czterospadowym 

daszkiem. Zwieńczona krzyŜem. 
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 warte wyeksponowania. 

zane z ich odnowieniem, a takŜe odpowiednim 

Ŝy takŜe wyposaŜenie 

Włodowice  

 
stan na lipiec 2013 r. 
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Morsko 

(las, w pobliŜu ul. 
Leśnej) 

 

 
Kapliczka słupowa: „latarnia”  

z obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, kryta 

daszkiem czterospadowym  
i zwieńczona krzyŜem. 

 

 
 

 
5.2.6 Zabytki w zbiorach muzealnych i innych 
 

 W gminie Włodowice brak jest placówki muzealnej, jednak w 2012 roku             

w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach powstała Izba Tradycji i Pamięci. 

Została ona utworzona z myślą o gromadzeniu pamiątek dostarczonych przez 

mieszkańców. W dalszym ciągu istnieją moŜliwości i plany powiększania ekspozycji 

przy udziale lokalnej społeczności. 

 Na szczególną uwagę zasługują takŜe archiwalia przechowywane w Szkole 

Podstawowej w Rudnikach, związane z dziejami tej placówki. Najstarsze z nich sięgają 

początków XIX wieku. Szkoła w Rudnikach powstała z inicjatywy rodziny Taszyckich, 

właścicieli tutejszego majątku ziemskiego, i stąd zawarte we wspomnianych 

dokumentach informacje, są cenne takŜe dla rozpoznania historii dóbr rudnickich.          

Ze względu na wyjątkową wartość zbioru dla historii regionu, przydatne byłoby podjęcie 

zadania jego digitalizacji. 

 

5.2.7 Miejsca pamięci 

 

 Zewidencjonowane w obszarze gminy Włodowice miejsca pamięci związane są   

z ofiarami obydwu wojen światowych. Uwagę zwraca szczególnie dobrze utrzymana          

i zadbana kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym we Włodowicach, w obrębie której 

pochowano Ŝołnierzy armii niemieckiej i austro-węgierskiej (takŜe dwóch Ŝołnierzy 

rosyjskich o nieustalonej toŜsamości) poległych w 1914 roku57. W obrębie kwatery 

znajdują murowane nagrobki z metalowymi krzyŜami i tabliczkami, a takŜe tablica 

                                                           
57 Spis nazwisk osób zidentyfikowanych zawiera ksiąŜka: Orman, Orman, Wielka Wojna..., s. 265-266. 
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pamiątkowa. Całość została obsadzona nowymi nasadzeniami i zamknięta metalowym 

ogrodzeniem. Pozostałe pochówki stanowiące miejsca pamięci, w większości równieŜ 

usytuowane na cmentarzu we Włodowicach, naleŜą do ofiar drugiej wojny światowej.   

W Morsku, w pobliŜu uczęszczanych szlaków turystycznych, mieszczą się dwie leśne 

mogiły Ŝołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku. Jeden z nich oznaczony jest 

kamiennym krzyŜem, drugi natomiast przykryty płytą i zaopatrzony w tablicę. 

Upamiętnieniu osób poległych mają słuŜyć takŜe tablice pamiątkowe we Włodowicach    

i Parkoszowicach.  

 NaleŜy zaznaczyć, iŜ zgromadzony tutaj materiał dotyczy miejsc pamięci, które 

zostały objęte stosowną ewidencją lub ich istnienie i lokalizacja są znane. MoŜliwe jest 

jednak występowanie nieznanych i nieoznaczonych jeszcze mogił wojennych, które        

w przyszłości powinny zostać dodane do ewidencji miejsc pamięci. 

 

Tab. 6 Miejsca pamięci na terenie gminy Włodowice 

 
Miejscowość 

 

 
Opis i lokalizacja 

 
Zdj ęcie – stan na lipiec 2013 r. 

 
Włodowice 

 
 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na prawo od 

głównej alei. Grób zbiorowy wojenny 
partyzantów: Stanisława Jąderko 

„Stefana” (zm. 15.04.1944 r. w śarkach) 
i Jana Smolenia „Słowika” (zm. 

27.07.1944 r. w bitwie pod 
Szczekocinami). Nr 141/01 

 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, krypta  
w kaplicy cmentarnej z prochami 

Władysława Kowala, kierownika szkoły 
we Włodowicach (zginął w niemieckim 

obozie Mathausen) i Józefa Raka 
(zginął w niemieckim obozie 
koncentracyjnym). Nr 141/02. 

 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, część 

północno-wschodnia. Kwatera wojenna 
Ŝołnierzy armii niemieckiej i austro-

węgierskiej poległych w czasie I wojny 
światowej w 1914 r. Nr 141/03. 

 

 

 
 

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 61



62 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 

 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na prawo od 

głównej alei. Mogiła Jana Miśty 
(pochówek rodzinny) poległego w 
kampanii wrześniowej58. Nr 141/04 

 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja 

Apostoła, kruchta. Tablica 
upamiętniająca Władysława Kowala 

(zm. 8.10.1940 r.) i Aleksandra Dereja 
(12.08.1941 r.), którzy zginęli w 

niemieckim obozie koncentracyjnym  
w Mathausen. Nr 141/05. 

 
 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na prawo od 
alei głównej. Grób Henryka Wasiaka i 

Bogusława Witczyka (pochówek 
rodzinny) poległych 29.12.1944 r. Nr 

141/06. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na lewo od 

alei głównej. Grób wojenny Jana Jopka, 
ofiary terroru niemieckiego, zginął 

10.08.1943 r. Nr 141/07. 
 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, część 

wschodnia, na prawo od głównej alei. 
Grób Mariana Rogonia (pochówek 
rodzinny), Ŝołnierza Ruchu Oporu, 

zginął 25.11.1942 r. Nr 141/08. 
 

 

 
 

                                                           
58 W ewidencji miejsc pamięci województwa śląskiego umieszczono błędny zapis „mogiła lotnika Jana 
Miśty”. Por.: http://www.katowice.uw.gov.pl/mp/wlodowice.html, 15.03.2014. 
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Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na lewo od 
głównej alei. Mogiła wojenna Józefa 

Kalety, zginął 10.08.1943 r. Nr 141/09. 
 

 

 
 

 
Włodowice 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na prawo od 

głównej alei. Tablica nagrobna 
upamiętniająca Edwarda Chrząszcza 

(na grobie rodzinnym) zmarłego w 
niemieckim obozie koncentracyjnym 
Mauthausen 1.03.1941 r. Nr 141/10. 

Według aktu zgonu59 jeszcze w 1941 r. 
urna z prochami zmarłego została 

pochowana w grobowcu rodzinnym. 
 

 

 
 

 
Włodowice 

 

 
Cmentarz rzymskokatolicki, na 

wschodnim końcu alei głównej. Głaz z 
tablicą upamiętniającą w hołdzie 

pomordowanym w Katyniu w 1940 oraz 
ofiarom katastrofy smoleńskiej                

z 10 kwietnia 2010 roku. 
 

 

 
 

 
Morsko 

 
Las, przedłuŜenie ul. Zamkowej. 

Pojedyncza mogiła Ŝołnierza Armii 
Czerwonej z 1945 r. Nr 141/11. 

 

 

 
 

 
Parkoszowice 

 
Przy ul. Wiejskiej 42. Tablica 
upamiętniająca mieszkańców 

Parkoszowic poległych w czasie drugiej 
wojny światowej. Nr 141/12. 

 

 

 
 

                                                           
59 ASC Gminy Włodowice, Akta zgonu za rok 1941, nr 25. 
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5.2.8 Dziedzictwo niematerialne  

 

 Dziedzictwo niematerialne regionu – legendy, zwyczaje, pieśni, obrzędy – były 

przedmiotem zainteresowania badaczy juŜ w XIX wieku. Wielu cennych informacji 

dostarcza w tym względzie ksiąŜka Michała Federowskiego Lud z okolic śarek, Siewierza 

i Pilicy wydana w Warszawie w latach 1888-1889. Obecnie tradycje lokalne podtrzymują 

głównie Koła Gospodyń Wiejskich, których na terenie gminy istnieje sześć. 

 Nazwy miejscowości połoŜonych na terenie gminy związane są z kilkoma 

odmiennymi źródłami. Jeśli chodzi o Włodowice i Parkoszowice, niewątpliwie nazwy 

wsi pochodzą od imion Włodek i Parkosz, które oznaczały postacie związane z danym 

terenem. Sufiks –wice jest bowiem charakterystyczny dla tzw. nazw patronimicznych, 

które określały mieszkańców jako potomków, poddanych czy ludzi zaleŜnych                

od załoŜyciela lub właściciela miejscowości. Nazwy Rudniki i Hucisko zapewne 

związane są z lokalnymi złoŜami rudy Ŝelaza, które były w tym regionie 

wydobywane. W przypadku Góry Włodowskiej – nazywanej niegdyś po prostu Górą – 

jak równieŜ w odniesieniu do Skałki, o nadaniu nazwy zadecydowało ukształtowanie 

terenu i połoŜenie geograficzne. Czynność kopania, związana być moŜe z pracami 

rolnymi lub z wydobyciem rud powierzchniowych, stała się przypuszczalnie źródłem 

dla nazwy Kopaniny. Mniej jasne jest natomiast pochodzenie nazw Rzędkowice, 

Zdów i Morsko. W przypadku Rzędkowic juŜ w XIX wieku zwracano uwagę             

na pojawiające się róŜne warianty zapisu nazwy. Jeśli chodzi o Zdów, nazwa moŜe 

pochodzić od pierwotnego określenia płynącej tędy rzeki. Warto takŜe zwrócić uwagę, 

iŜ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego obok formy Morsko odnotowuje 

równieŜ Mursko60.  

 Wśród nazw ulic dominują określenia utworzone od miast, do których prowadzi 

dany szlak komunikacyjny (ul. Krakowska, Koziegłowska, Zawiercka, Mrzygłodzka, 

Myszkowska, Włodowska). MoŜna przy tym załoŜyć, iŜ niektóre z nich mają dość długi 

rodowód (np.: ul. Krakowska, śarecka), wskazując najwaŜniejsze miasta, z którymi 

historycznie związana była miejscowość. Część nazw odwołuje się do dawnych funkcji 

lub postaci związanych z miejscem (Rynek, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Michała 

Poleskiego). Spotykane są takŜe nazwy ulic oraz części miejscowości związane            

                                                           
60 Słownik..., t. 15, cz. 2, Warszawa 1902, s. 354. 
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z połoŜeniem geograficznym (ul. Jurajska), ukształtowaniem terenu (ul. Skalny 

Widok, Dolna) lub usytuowaniem w pobliŜu istotnych obiektów topograficznych (np. 

Zdów-Młyny, ul. Cmentarna, Zamkowa).  

 Do ciekawych nazw własnych obiektów naleŜy określenie Kaparnia nadane 

kaplicy cmentarnej we Włodowicach. Pochodzenie tej nazwy nie zostało do tej pory 

ustalone, a wobec planów związanych z renowacją budynku i ewentualnym wpisaniem go 

do rejestru zabytków, naleŜałoby podjąć badania zmierzające do określenia jej źródeł.      

 

5.2.9 Zabytki objęte prawnymi formami ochrony  

 

a) Zabytki nieruchome objęte wpisem do rejestru zabytków 

 

Tab. 7 Zabytki nieruchome z terenu gminy Włodowice wpisane do rejestru zabytków. 

Miejscowość Nazwa obiektu Lokalizacja 
/Adres 

Czas 
powstania 

Numer w 
rejestrze 
zabytków 

Data decyzji 

Włodowice Układ 
urbanistyczny 

Rynek; częściowo ulice 
przyległe do Rynku 
(według m.p.z.p.) 

XIV w. A/121 31.03.1953 r. 
(powtórzona: 
1.03.1978 r.) 

Pozostałości 
parku w zespole 

pałacowo-
parkowym 

ul. Krakowska 24 
(wzdłuŜ  

ul. Jana III 
Sobieskiego) 

XVIII 
-XX w. 

A/122 17.06.1967 r. 

Kościół 
parafialny p.w. 
św. Bartłomieja 

Apostoła 

ul. Krakowska 1 1703 r.;  
1898-1911 r. 

A/123 18.11.1948 r. 
(powtórzona 

17.06.1976 r. i 
17.03.1978 r.) 

Rudniki Zespół 
dworsko-
parkowy 

ul. Pomowska 
(nr działki 1481/17) 

p. XIX w. A/560 30.03.1995 r. 

 

 

b) Zabytki nieruchome i strefy objęte ochroną w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzeni 

 

 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 

miejscowości gminy Włodowice wymienione zostały obiekty, a takŜe obszary objęte 

ochroną w postaci wyznaczenia stref ochrony konserwatorskiej. Dla kaŜdej z nich 
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określone zostały odpowiednie zalecenia, których podsumowanie stanowią poniŜsze 

tabele. 

 

Tab. 8 Rodzaje stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonych na terenie gminy Włodowice oraz związane 
z nimi zalecenia ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Nazwa strefy i jej 
oznaczenie 

Cel wyznaczenia strefy Zalecenia 

strefa K  ochrony 
krajobrazu 

Ochrona walorów 
widokowych oraz ekspozycja 
dominant krajobrazowych 

• zakaz zabudowy; 
• zakaz nowych zalesień i wprowadzania 

zwartych grup zadrzewień; 
• zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej mogących stanowić 
zagroŜenie dla walorów widokowych; 

strefa B ochrony 
konserwatorskiej 

 

Ochrona 
obszaru obejmującego 
czytelne, historyczne 
zagospodarowanie, 
charakterystyczne w skali 
lokalnej 

(patrz tab. 9: szczegółowe zalecenia dotyczące 
układu urbanistycznego we Włodowicach        
i zespołu dworsko-parkowego w Rudnikach) 

strefa B1 ochrony 
konserwatorskiej 

Ochrona konserwatorska 
historycznych struktur 
przestrzennych 
i zabudowy miejskiej  
o wartościach kulturowych 

• zachowanie obiektów zabytkowych (kaplicy 
cmentarnej oraz nagrobków sprzed 1939 
roku); 

• utrzymanie rozplanowania oraz starodrzewu 
(pod warunkiem, iŜ nie stanowi on zagroŜenia 
dla bezpieczeństwa ludzi); 

• nakaz uzgodnienia wycinki starodrzewu          
z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

strefa B2 ochrony 
konserwatorskiej 

Ochrony historycznych 
struktur przestrzennych 
i zabudowy przedmiejskiej  
o wartościach kulturowych 

• nakaz utrzymania historycznej linii zabudowy; 
• nakaz sporządzenia uproszczonej 

dokumentacji rozbiórkowej w porozumieniu   
z wojewódzkim konserwatorem zabytków      
w przypadku rozbiórki zniszczonych obiektów 
zabudowy tradycyjnej posiadającej walory 
historyczne i architektoniczne; 

• warunkowe dopuszczenie budowy nowych 
obiektów kubaturowych (wymagane jest: 
zachowanie ładu przestrzennego; 
zharmonizowanie i ujednolicenie rozwiązań 
architektonicznych m.in. w zakresie wysokości 
i proporcji brył, kąta nachylenia połaci 
dachowych; niedopuszczenie do powstania 
zabudowy szeregowej; ochrona interesów osób 
trzecich w obszarze oddziaływania obiektu); 

strefa OW 
obserwacji 

archeologicznej 

Ochrona reliktów 
historycznego osadnictwa  
i domniemanych reliktów 
archeologicznych 

• nakaz wprowadzenia nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego (po uzyskaniu pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków) oraz 
przeprowadzenia prac archeologicznych         
w przypadku kaŜdej działalności inwestycyjnej 
naruszającej strukturę gruntu; 

• obowiązek zawiadomienia słuŜb 
konserwatorskich i przerwania prac                
w przypadku natrafienia na zabytki 
archeologiczne w czasie prowadzenia robót 
ziemnych; 
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strefa W ochrony 
archeologicznej 

Ochrona znanych  
i potencjalnych obszarów 
występowania zabytków 
archeologicznych 

• wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na działania 
inwestycyjne, które naruszają strukturę gruntu; 

• zapewnienie ochrony przed dewastacją 
spowodowaną pracami naruszającymi strukturę 
gruntu (z wyłączeniem prac polowych); 

 

 

 

 

Tab. 9 Zabytki nieruchome objęte ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych miejscowości gminy Włodowice 

Miejscowość Obiekt Lokalizacja/Uwagi Zalecenia 

Włodowice układ 
urbanistyczny  

 
 

strefa B ochrony 
konserwatorskiej; 

 
wpis do rejestru 

zabytków 

• utrzymanie dawnego rozplanowania;  
• utrzymanie istniejących podziałów 

własnościowych i historycznej linii 
zabudowy w pierzejach rynku              
i wychodzących z rynku ulic; 

• warunkowe dopuszczenie budowy 
nowych obiektów kubaturowych 
(wymagane jest: zachowanie ładu 
przestrzennego; zharmonizowanie       
i ujednolicenie rozwiązań 
architektonicznych m.in. w zakresie 
wysokości i proporcji brył, kąta 
nachylenia połaci dachowych; 
niedopuszczenie do powstania 
zabudowy szeregowej; ochrona 
interesów osób trzecich w obszarze 
oddziaływania obiektu) 

• przyjęcie wymaganych gabarytów    
do zabudowy;  

• nakaz stosowania materiałów 
tradycyjnych lub zbliŜonych             
do tradycyjnych w elewacjach 
zewnętrznych budynków oraz zakaz 
stosowania tzw. sidingu;  

• zakaz wprowadzania ogrodzeń            
z paneli betonowych;  

• stosowanie reklam, szyldów, 
oświetlenia a takŜe detali 
architektonicznych i obiektów małej 
architektury nadających rynkowi         
i przyległym ulicom jednolity 
charakter;  

• nakaz uzgadniania lokalizacji 
inwestycji z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;  

• uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na wszelkie 
roboty budowlane podejmowane       
w granicach zabytkowego układu 
urbanistycznego;  
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kościół parafialny 
p.w. św. 

Bartłomieja 
Apostoła 

 
 

ul. Krakowska 1; 
w granicach terenu 1U2; 

 
wpis do rejestru 

zabytków 

• pełna ochrona na podstawie 
odrębnych przepisów; 

• uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na wszelkie 
roboty budowlane podejmowane przy 
zabytku i w jego otoczeniu; 

• utrzymanie historycznej struktury 
przestrzennej w niezmienionym 
kształcie oraz rewaloryzacja tzn. 
przywrócenie  i utrwalenie 
historycznie ukształtowanych 
walorów zespołu przestrzennego oraz 
jego funkcjonalnej i kompozycyjnej 
integracji z całością układu; 

plebania ul. Krakowska 1; 
w granicach terenu 

26MN1; 

 
 
 
 

• uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
rozbiórkę po konsultacji                      
z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków; 

• utrzymanie istniejącego starodrzewu, 
pod warunkiem iŜ nie stanowi 
zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi; 

• nakaz uzgodnienia wycinki 
starodrzewu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków; 

pozostałości 
zespołu 

pałacowo-
parkowego 

ul. Krakowska 24; 
w granicach terenu 7U3; 
 

W chwili uchwalenia 
m.p.z.p. wpisem do 

rejestru zabytków objęty 
był park oraz oficyna. 

Obecnie wpis obejmuje 
jedynie park. 

dom mieszkalny ul. Krakowska 10; 
w granicach terenu 

35MN1 
dom mieszkalny ul. śarecka 53; 

w granicach terenu 
11MN1 

Rudniki zespół dworsko-
parkowy 

strefa B ochrony 
konserwatorskiej; 

 
ul. Pomowska (nr działki 

1481/17); 
 

wpis do rejestru 
zabytków; 

• pełna ochrona na podstawie 
odrębnych przepisów; 

• nakaz uzyskania pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w przypadku podejmowania 
jakichkolwiek robót budowlanych 
przy zabytku i w jego otoczeniu; 

• nakaz utrzymania historycznej 
struktury przestrzennej                       
w niezmienionym kształcie oraz 
rewaloryzacji historycznie 
ukształtowanych walorów zespołu 
przestrzennego oraz jego 
funkcjonalnej i kompozycyjnej 
integracji z całością układu; 
 

Góra Włodowska kaplica 
murowana 

teren 1U3  
• konieczność uzgodnienia                      

z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków przy wydawaniu pozwoleń 
na budowę lub rozbiórkę; 

• utrzymanie starodrzewu (o ile nie 
stanowi zagroŜenia dla 
bezpieczeństwa ludzi); 

kapliczka 
słupowa 

ul. Polna; 
w granicach terenu 

27MN1 
zagroda ul. Myszkowska 35; 

w granicach terenu 
23MN1 
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Hucisko dom drewniany nr 59; 
w granicach terenu 

9MN1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• konieczność uzgodnienia                     
z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków przy wydawaniu pozwoleń 
na budowę lub rozbiórkę; 

• utrzymanie starodrzewu (o ile nie 
stanowi zagroŜenia dla 
bezpieczeństwa ludzi); 

Morsko kapliczka  w granicach terenu 
3MN1 

Parkoszowice dom mieszkalny ul. Wiejska 18; 
w granicach terenu 

5MN1 
dom mieszkalny ul. Wiejska 25; 

w granicach terenu 
6MN1 

dom mieszkalny ul. Wiejska 29; 
w granicach terenu 

6MN1 
dom mieszkalny ul. Wiejska 68; 

w granicach terenu 
11MN1 

dom mieszkalny ul. Krakowska 12; 
w granicach terenu 

6MN1 

Rzędkowice dom mieszkalny ul. Wiejska 7; w 
granicach terenu 13MN1 

dom mieszkalny ul. Wiejska 43; w 
granicach terenu 13MN1 

dom mieszkalny ul. Wiejska 47; w 
granicach terenu 13MN1 

dom mieszkalny ul. Jurajska 46; w 
granicach terenu 7MN1 

dom mieszkalny ul. Jurajska 47; w 
granicach terenu 8MN1 

dom mieszkalny ul. Jurajska 70; w 
granicach terenu 5MN1 

dom mieszkalny ul. Stawowa 5; 
w granicach terenu 

12MN1 
dom mieszkalny nr 52; w granicach terenu 

17MN1 

Zdów dom mieszkalny ul. Wesoła 8; w 
granicach terenu 14MN1 

dom mieszkalny ul. Wesoła 15; w 
granicach terenu 17MN1 

dom mieszkalny ul. Wesoła 18; w 
granicach terenu 14MN1 

dom mieszkalny ul. Wesoła 22; w 
granicach terenu 14MN1 

dom mieszkalny ul. Wesoła 62; w 
granicach terenu 15MN1 

dom mieszkalny ul. Topolowa  9; w 
granicach terenu 8MN1 
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c) Zabytki nieruchome w Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

 Gminna Ewidencja Zabytków została sporządzona w oparciu o stosowne przepisy 

prawne (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz informacje 

dostarczone przez Śląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (Delegatura                  

w Częstochowie). Dodatkowo podjęte zostały takŜe weryfikacje w terenie. Przegląd 

obiektów wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków został przeprowadzony      

24 lipca 2012 roku (Rudniki, Parkoszowice, Morsko, Włodowice) oraz 21 sierpnia 2012 

roku (Rzędkowice, Hucisko, Zdów, Góra Włodowska). Uczestniczyła w nim 

przedstawicielka Śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Delegatura       

w Częstochowie) pani Małgorzata Panek, Wójt Gminy Włodowice pan Adam Szmukier, 

inspektor ds. promocji gminy pani Sylwia Surowiec wraz z przedstawicielami Rady 

Gminy. W przyjętym protokole ustalono listę obiektów, które miały zostać objęte wpisem 

do GEZ. Dodatkową weryfikację podjęto w lipcu 2013 roku w trakcie opracowywania 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. W efekcie wymienionych działań w GEZ 

nie uwzględniono wszystkich obiektów objętych ewidencją wojewódzką, a w przypadku 

wielu obiektów (głównie domów mieszkalnych) na podstawie informacji dostarczonych 

przez właścicieli stwierdzono późniejszą datę powstania niŜ ta, która podana była 

pierwotnie. NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ w przypadku niektórych obiektów ustalenie 

daty powstania okazało się utrudnione lub niemoŜliwe, ich właściciele nie posiadali 

bowiem precyzyjnych informacji w tym względzie (np. w związku z zakupem domu      

od poprzednich właścicieli). W takich wypadkach w kartach adresowych zapisana została 

data podana w WEZ, która jednak powinna zostać w miarę moŜliwości poddana dalszej 

weryfikacji.   

 Ewidencja gminna obejmuje karty adresowe obiektów i stanowisk 

archeologicznych wymienionych w poniŜszych tabelach.  

 

Tab. 10 Zabytki nieruchome ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Włodowice 

Miejscowość Obiekt Lokalizacja/Adres Opis 

Włodowice układ 
urbanistyczny 

Rynek, część ulic 
przyległych do rynku 

(według m.p.z.p.) 

Układ urbanistyczny dawnego miasta 
Włodowice. XIV w. Objęty wpisem          

do rejestru zabytków, nr A/121  
(patrz tab. 7). Objęty ochroną w m.p.z.p. 
(patrz. tab. 9). Uwzględniony w WEZ. 
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kościół parafialny 
p.w. św. 

Bartłomieja 
Apostoła 

ul. Krakowska 1 Rzymskokatolicki kościół parafialny, 
murowany z kamienia wapiennego i cegły, 

wzniesiony w 1703 roku. Wpisany             
do rejestru zabytków, nr A/123 (patrz       

tab. 7). Objęty ochroną w m.p.z.p. (patrz 
tab. 9). Uwzględniony w WEZ. 

 

plebania ul. Krakowska 1 Murowana, powstała pod koniec XIX wieku 
(po 1888 roku). Objęta ochroną                  

w m.p.z.p. (patrz tab. 9). Proponowana do 
ujęcia w WEZ. 

 

cmentarz 
rzymskokatolicki 

ul. Wschodnia 
(nr działek 283, 284) 

Rzymskokatolicki cmentarz parafialny 
powstały w pierwszej połowie XIX wieku. 

Najstarszy zachowany grób datowany       
na 1843 r. (Konrad i Alfred Schirmer), 

Powiększony i ogrodzony na przełomie XIX 
i XX wieku. W części północno-wschodniej 

kwatera wojenna Ŝołnierzy armii 
niemieckiej i austro-węgierskiej z czasów     

I wojny światowej. Objęty ochroną               
w m.p.z.p. (w ramach strefy B1; patrz tab. 

8). Uwzględniony w WEZ. 
 

kaplica cmentarna 
(Kaparnia) 

cmentarz 
rzymskokatolicki 

Murowana z kamienia wapiennego i cegły, 
powstała prawdopodobnie pod koniec XIX 
wieku (po 1898 roku). Planowany remont 

budynku. Proponowana do wpisu do 
rejestru zabytków i WEZ. Wraz                               

z cmentarzem objęta ochroną w m.p.z.p. 
(patrz. tab. 8).  

 

ruiny pałacu ul. Krakowska 24 
 

Ruiny pałacu powstałego pod koniec XVII 
wieku (między 1669 a 1681 rokiem) i 

przebudowywanego w kolejnych stuleciach. 
Jeden z najbardziej charakterystycznych 

zabytków Włodowic. W wyniku poŜarów, 
oddziaływania czynników naturalnych          

i porośnięcia licznymi samosiejkami, stan 
zachowania obiektu jest bardzo zły. 

Budynek wykreślony z rejestru zabytków    
w 1989 roku. Uwzględniony w WEZ. 

 

pozostałości parku ul. Krakowska 24 
(wzdłuŜ ul. Jana III 

Sobieskiego) 

Pozostałości parku w zespole pałacowo-
parkowym powstałym pod koniec XVII 

wieku. Przekształcany w kolejnych 
stuleciach. Zły stan zachowania – liczne 
samosiejki. Własność Skarbu Państwa 

reprezentowanego przez powiat 
zawierciański. Objęty wpisem do rejestru 

zabytków, nr A/122 (patrz tab. 7) oraz 
ochroną w m.p.z.p. (patrz tab. 9). 

Uwzględnione w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. Rynek 19 Dom murowany z kamienia wapiennego. 
Parterowy, kryty dachem dwuspadowym, 

powstały prawdopodobnie na początku XX 
wieku. Obiekt połoŜony w obrębie 

historycznego układu urbanistycznego 
Włodowic, chronionego wpisem do rejestru 

zabytków. Uwzględniony w WEZ.  
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dom mieszkalny ul. Rynek 21 Dom murowany z cegły powstały na 
początku XX wieku (po 1907 r.). Parterowy, 
kryty dachem dwuspadowym. Część domu 

zajęta przez sklep. Obiekt połoŜony            
w obrębie historycznego układu 

urbanistycznego Włodowic, chronionego 
wpisem do rejestru zabytków. 

Uwzględniony w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. śarecka 25 
 

Dom drewniany na podmurówce, być moŜe 
z początku XX w. Parterowy, kryty dachem 

dwuspadowym. Proponowany do ujęcia     
w WEZ. 

 

dom mieszkalny ul. Ogrodowa 27 Dom murowany z cegły i kamienia 
wapiennego, powstały w drugiej połowie lat 

40-tych XX wieku. Parterowy, kryty 
dachem dwuspadowym. Uwzględniony       

w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. Ogrodowa 29 Dom murowany z cegły i kamienia 
wapiennego, powstały w latach 50-tych XX 

wieku. Parterowy, kryty dachem 
dwuspadowym. Uwzględniony w WEZ. 

 

dom młynarza ul. Ogrodowa 31 Dom drewniany na podmurówce z cegły. 
Wybudowany w 1954 roku. Parterowy,        

z przybudówką, kryty dachem 
dwuspadowym. Uwzględniony w WEZ.  

 
młyn drewniany ul. Ogrodowa 31 Budynek drewniany z 1952 roku. 

Dwukondygnacyjny, kryty dachem 
dwuspadowym. Uwzględniony w WEZ. 

 

Rudniki zespół dworsko-
parkowy 

ul. Pomowska 
(nr działki1481/17) 

Murowany dwór w stylu klasycystycznym 
(z późniejszymi dobudówkami) wraz  
z parkiem. Wzniesiony przez rodzinę 
Taszyckich na początku XIX wieku. 

Właściciel prywatny. Zły stan zachowania. 
Obiekt wpisany do rejestru zabytków,        
nr A/560 (patrz tab. 7) i objęty ochroną      
w m.p.z.p. (patrz tab. 9). Uwzględniony      

w WEZ. 
 

kapliczka 
murowana 

ul. Kamienna 2 
(od strony ul. 
Kościuszki) 

Kapliczka murowana, kubaturowa z 1925 
roku. Proponowana do ujęcia w WEZ. 

 
 

Góra 
Włodowska 

chałupa wraz z 
zagrodą 

ul. Myszkowska 35 Zagroda z początków XX wieku. Dom 
parterowy, kryty dachem dwuspadowym. 

Zły stan zachowania. Objęta ochroną          
w m.p.z.p. (patrz. tab. 9). Uwzględniona     

w WEZ. 
 

Parkoszowice dom mieszkalny ul. Wiejska 68 Dom drewniany na podmurówce. 
Parterowy, kryty dachem dwuspadowym. 
Wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. 
Objęty ochroną w m.p.z.p. (patrz tab. 9). 

Uwzględniony w WEZ. 
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Morsko dom mieszkalny ul. Zamkowa 17 Dom drewniany na podmurówce z kamienia 
wapiennego. Parterowy, kryty dachem 

dwuspadowym. Wzniesiony w latach 50-
tych XX wieku. Uwzględniony w WEZ. 

 

Rzędkowice dom mieszkalny ul. Jurajska 46 Dom drewniany na podmurówce. 
Parterowy, kryty dachem dwuspadowym     

z naczółkami. Powstały przed 1945 rokiem 
(datowanie niepewne). Objęty ochroną        
w m.p.z.p. (patrz tab. 9). Uwzględniony     

w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. Jurajska 47 Dom drewniany na podmurówce. 
Parterowy, kryty dachem dwuspadowym. 

Powstały około roku 1930 (datowanie 
niepewne). Objęty ochroną w m.p.z.p. 
(patrz tab. 9). Uwzględniony w WEZ. 

 

dom mieszkalny ul. Jurajska 70 Dom drewniany na podmurówce, powstały 
w latach 30-tych XX wieku (datowanie 
niepewne). Parterowy, kryty dachem 
dwuspadowym z naczółkami. Objęty 

ochroną w m.p.z.p. (patrz tab. 9). 
Uwzględniony w WEZ.  

 

dom mieszkalny ul. Wiejska 7 Dom drewniano-murowany (na 
podmurówce). Parterowy, kryty dachem 

dwuspadowym. Powstały w latach 50-tych 
XX wieku. Objęty ochroną w m.p.z.p. (patrz 

tab. 9). Uwzględniony w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. Wiejska 43 Dom drewniano-murowany (z 
podmurówką). Parterowy, kryty dachem 

dwuspadowym. Powstały w latach 50-tych 
XX wieku. Objęty ochroną w m.p.z.p. (patrz 

tab. 9). Uwzględniony w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. Wiejska 47 Dom drewniano-murowany (z 
podmurówką). Parterowy, kryty dachem 

dwuspadowym. Powstały w latach 50-tych 
XX wieku. Objęty ochroną w m.p.z.p. (patrz 

tab. 9). Uwzględniony w WEZ. 
 

Hucisko dom mieszkalny ul. Skalny Widok 14 Dom drewniany z podmurówką. Parterowy, 
kryty dachem dwuspadowym. Wzniesiony 
w latach 50-tych XX wieku. Uwzględniony 

w WEZ. 
 

Zdów dom mieszkalny ul. Wesoła 8 Dom drewniany z podmurówką. Parterowy, 
kryty dachem dwuspadowym. Powstały     

w  latach 50-tych XX wieku. Objęty 
ochroną  w m.p.z.p. (patrz tab. 9). 

Uwzględniony w WEZ. 
 

dom mieszkalny ul. Wesoła 15 Dom drewniany z podmurówką. Parterowy, 
kryty dachem dwuspadowym. Powstały     
w latach 20-tych XX wieku (datowanie 

niepewne). Planowana rozbiórka. Objęty 
ochroną w m.p.z.p. (patrz tab. 9). 

Uwzględniony w WEZ. 
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dom mieszkalny ul. Wesoła 22 Dom drewniano-murowany. Przekształcony 
(ściany obłoŜone onduliną). Parterowy, 
kryty dachem dwuspadowym. Powstały      

w latach 50-tych XX wieku. Objęty ochroną 
w m.p.z.p. (patrz tab. 9). Uwzględniony     

w WEZ. 
 

 

 

 

 

Tab. 11 Stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Włodowice 
 

 
Miejscowość 

 
Numer 

stanowiska w 
miejscowości 

 
Numer obszaru 

AZP wraz z 
numerem 

stanowiska na 
obszarze AZP 

 

 
Chronologia/kultura 

 
Funkcja/rodzaj 

stanowiska 

Włodowice st. 1 92-52/24 XVII wiek stanowisko w miejscu 
dawnego drewnianego 

dworu (a później 
murowanego pałacu) 

 

Morsko st. 1 92-52/9 średniowiecze ślady osadnictwa 
 

wczesny okres 
nowoŜytny 

osada 

st. 2 92-52/10 średniowiecze osada 
 

wczesny okres 
nowoŜytny 

osada 

st. 3 92-52/11 średniowiecze osada 
 

wczesny okres 
nowoŜytny 

 

ślad osadnictwa 

Parkoszowice st. 1 92-52/1 średniowiecze Osada? 
 

st. 2 92-52/2 kultura łuŜycka ślad osadnictwa 

średniowiecze ślad osadnictwa 

st. 3 92-52/3 średniowiecze ślad osadnictwa 

wczesny okres 
nowoŜytny 

ślad osadnictwa 

st. 4 92-52/4 średniowiecze ślad osadnictwa 
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wczesny okres 
nowoŜytny 

ślad osadnictwa 

Rudniki st. 2 92-51/1 epoka kamienia ślad osadnictwa (brak 
ścisłej lokalizacji) 

 

Rzędkowice st. 1 92-52/5 średniowiecze ślad osadnictwa 

wczesny okres 
nowoŜytny 

ślad osadnictwa 

st. 2 92-52/6 wczesny okres 
nowoŜytny 

osada 

st. 3 92-52/7 wczesny okres 
nowoŜytny 

osada 

st. 4 92-52/8 średniowiecze ślad osadnictwa 

wczesny okres 
nowoŜytny 

ślad osadnictwa 

 

5.2.10 Zabytki o najwyŜszym znaczeniu dla gminy 

  

 Niewątpliwie do zabytków o najistotniejszym dla gminy znaczeniu naleŜą 

wszystkie obiekty objęte wpisem do rejestru zabytków, choć ich stan zachowania jest 

bardzo róŜny. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ we wszystkich wypadkach są to obiekty 

związane z kluczowymi etapami i elementami historii gminy: układ urbanistyczny 

stanowi ślad dawnej roli ekonomicznej, jaką zajmowały Włodowice w najbliŜszym 

regionie; park przypałacowy we Włodowicach oraz zespół dworsko-parkowy                   

w Rudnikach to siedziby lub istotne elementy siedzib dawnych rodzin szlacheckich              

i ziemiańskich, których przedstawiciele wnieśli znaczący wkład w historię i rozwój 

regionu (m.in.: działalność naukowa Michała Poleskiego, załoŜenie szkoły powszechnej 

w Rudnikach przez Michała Taszyckiego); wreszcie kościół parafialny we Włodowicach 

jest nie tylko jednym z najlepiej zachowanych zabytków w regionie, ale stanowi takŜe 

znak trwania parafii, która swoimi korzeniami sięga daleko wstecz i która nierozerwalnie 

jest związana z istnieniem samej miejscowości.    
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6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy Włodowice – analiza szans             

i zagroŜeń 

 

Tab. 12 Analiza SWOT prezentująca ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy Włodowice 

Mocne strony Słabe strony 

 
• wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe 

związane z połoŜeniem na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej; 

• połoŜenie w obrębie Parku Krajobrazowego 
„Orlich Gniazd” i związana z tym ochrona 
prawna krajobrazu i środowiska przyrodniczego; 

• niewielka odległość od większych miast, 
stanowiących dogodne punkty komunikacyjne 
dla potrzeb turystyki (Zawiercie, Myszków); 

• bliskość innych gmin i obiektów atrakcyjnych 
dla turystów pod względem przyrodniczym         
i kulturowym (zamek Bąkowiec w Morsku; 
ruiny zamku w Mirowie; zamek w Bobolicach; 
gmina Ogrodzieniec; gmina Kroczyce); 

• połoŜenie na trasie szlaków turystycznych 
pieszych oraz szlaków turystycznych 
rowerowych; wytyczone trasy rowerowe;      

• dobra infrastruktura turystyczna we wsi 
Rzędkowice; 

• istnienie obiektów zabytkowych o duŜej 
wartości historycznej i artystycznej; 

• bardzo dobry stan zachowania jednego               
z najwaŜniejszych zabytków sakralnych regionu 
- kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja; 

• pozytywna rola Kościoła w kwestii ochrony         
i konserwacji obiektu sakralnego; 

• aktywność mieszkańców w podtrzymywaniu 
kulturowego dziedzictwa niematerialnego (m.in. 
działalność Kół Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa i Skautów 
Skauting Jurajski); 

• uwzględnienie kwestii ochrony i opieki nad 
zabytkami w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych miejscowości gminy; 

• moŜliwość pozyskiwania dotacji z budŜetu 
gminy na zadania związane z ochroną i opieką 
nad zabytkami; 
 

 
• zły stan zachowania obiektów wpisanych         

do rejestru zabytków: parku przypałacowego   
we Włodowicach oraz zespołu dworsko-
parkowego w Rudnikach; 

• brak zainteresowania właścicieli niektórych 
obiektów utrzymywaniem ich w dobrym stanie, 
ochroną i pozyskiwaniem środków na ich 
zabezpieczenie i rewaloryzację; 

• brak wystarczających środków finansowych na 
konserwację i rewaloryzację obiektów 
zabytkowych; 

• skromna i niewystarczająca infrastruktura 
turystyczna na terenie gminy, szczególnie         
w samej wsi Włodowice; 

• zbyt słaba sieć połączeń komunikacyjnych         
z większymi ośrodkami (mała liczba połączeń 
liniami prywatnych przewoźników 
samochodowych, nieliczne połączenia 
autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej      
w Zawierciu); 

• niewystarczająca świadomość mieszkańców 
gminy na temat konieczności i celowości dbania 
o zabytki; 
 

Szanse ZagroŜenia 

 
• rozwój agroturystyki, a takŜe turystyki opartej  

na aktywnym spędzaniu wolnego czasu 
(wspinaczka skałkowa, turystyka rowerowa); 

• budowa tras turystycznych i szlaków                  z 
uwzględnieniem obiektów zabytkowych; 

 
• pogarszający się stan obiektów zabytkowych; 
• niewystarczające działania podejmowane przez 

właścicieli niektórych obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków w celu pozyskania środków z 
zewnątrz z przeznaczeniem na ochronę 
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• współfinansowanie z budŜetu gminy prac przy 
zabytkach; 

• pozyskiwanie funduszy na działania strukturalne 
dotyczące ochrony zabytków; 

• prowadzenie działalności edukacyjnej w celu 
podniesienia świadomości społecznej na temat 
wartości dziedzictwa kulturowego gminy            
i konieczności jego ochrony; 

• wykorzystanie strony internetowej gminy dla 
promocji dziedzictwa kulturowego; 
 

dziedzictwa kulturowego; 
• traktowanie ochrony dziedzictwa kulturowego 

jako problemu konfliktogennego oraz działania 
wyłącznie generującego koszty; 
 

 

7. ZałoŜenia programowe - priorytety i kierunki działań programu 

opieki 

 

Tab. 13 Tabela prezentująca priorytety, kierunki działań oraz zadania gminnego programu opieki nad 
zabytkami gminy Włodowice na lata 2014-2017. 

Priorytet I:      Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego gminy jako element rozwoju społeczno-
gospodarczego 

Kierunek działań I.1:  

Zahamowanie procesu degradacji 
zabytków i poprawa ich stanu 
zachowania 

 
Zadania: 

a. Podejmowanie starań o uzyskanie środków 
zewnętrznych na rewaloryzację zabytków będących 
własnością gminy. 

b. Przekazywanie informacji właścicielom i dysponentom 
obiektów zabytkowych o moŜliwościach korzystania      
z programowych funduszy Wspólnoty Europejskiej      
na dofinansowanie prac konserwatorskich przy 
zabytkach. 

c. Wspieranie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru  
w ramach dotacji gminnej. 

d. Podjęcie działań zmierzających do rewaloryzacji              
i rewitalizacji obiektów i obszarów zabytkowych (rynku 
w miejscowości Włodowice wchodzącego w skład 
zabytkowego układu urbanistycznego; parku 
przypałacowego we Włodowicach) z ewentualnym 
przystosowaniem ich do nowych funkcji. 

• Przygotowanie projektu rewitalizacji                  
i rewaloryzacji obiektów (np. poprzez konkurs 
dla studentów architektury oraz architektury 
krajobrazu). 

• Próba współpracy z właścicielem parku 
przypałacowego (Skarb Państwa 
reprezentowany przez powiat zawierciański)    
w celu poprawy stanu zachowania parku 
(oczyszczenie terenu z samosiejek, ogrodzenie). 

• Odnowienie kapliczek słupowych                   
we Włodowicach i Morsku. 

e. Odnowienie kamiennego cokołu na elewacji 
zabytkowego kościoła parafialnego (zadanie 
wyznaczone w Planie Odnowy Miejscowości Włodowice 
na lata 2008-2015). 

Id: IREWT-ULMIQ-LPDHP-JONDT-GRHCG. Podpisany Strona 77



78 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice (2014-2017) 

 

f. Obserwacja stanu utrzymania i sposobu uŜytkowania 
obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie 
gminy, szczególnie wpisanych do rejestru zabytków. 
 

Kierunek działań I.2: 

Podejmowanie działań 
zwiększających atrakcyjność 
zabytków na potrzeby społeczne, 
turystyczne i edukacyjne 

Zadania:  
a. Prowadzenie bieŜących prac porządkowych przy 

zabytkowych układach przestrzennych i zespołach 
zieleni. 

b. Przy współpracy z władzami powiatu (art. 12 ust 1 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
odpowiednie oznakowanie obiektów zabytkowych.  

c. Umieszczenie stosownych oznakowań z informacją         
o obiektach zabytkowych na szlakach pieszych                
i rowerowych. 

d. Działania zmierzające do poprawy stanu połączeń 
komunikacyjnych z okolicznymi miastami (Zawiercie, 
Myszków). Udostępnianie i aktualizowanie (np.             
na stronie internetowej gminy) informacji o nich. 
 

Kierunek działań I.3: 

Podejmowanie działań 
umoŜliwiaj ących tworzenie miejsc 
pracy związanych z opieką nad 
zabytkami 

 

Zadania: 
a. Współpraca z PUP w Zawierciu w zakresie prowadzenia 

bieŜących prac pielęgnacyjnych, porządkowych               
i zabezpieczających na terenach objętych ochroną. 

b. Wspieranie rozwoju Izby Tradycji i Pamięci. 
c. Podnoszenie kwalifikacji pracowników gminnych 

zatrudnionych w sferze ochrony dziedzictwa 
kulturowego poprzez udział w szkoleniach                       
i konferencjach.  
 

Priorytet II:      Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Kierunek działań II.1: 

Zintegrowana ochrona dziedzictwa 
kulturowego i środowiska 
przyrodniczego 

Zadania: 
a. Uwzględnienie zagadnień związanych z ochroną i opieką 

nad zabytkami w nowym studium uwarunkowań             
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Włodowice i ewentualnych dokumentach strategicznych 
opracowywanych w latach 2014-2017. 

b. Konsekwentne egzekwowanie zapisów dotyczących 
działalności inwestycyjnej na obszarach objętych 
ochroną określonych w miejscach zagospodarowania 
przestrzennego.  

c. Współpraca z gminami ościennymi przy realizacji 
przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Identyfikacja wspólnych celów dla 
kolejnego Programu Opieki nad Zabytkami.  
 

Kierunek działań II.2: 

Rozszerzanie zasobu i ochrony 
dziedzictwa kulturowego gminy 

Zadania: 
a. Wystąpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków 

z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków cennych 
obiektów zabytkowych (np. kaplica cmentarna we 
Włodowicach). 
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Priorytet III:     Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja 

Kierunek działań III.1:  

Szeroki dostęp do informacji o 
dziedzictwie kulturowym gminy 

Zadania:  
a. Utworzenie gminnego systemu informacji (bazy danych) 

dotyczącego dziedzictwa kulturowego gminy (obiekty 
wpisane do rejestru zabytków, obiekty objęte wpisem do 
GEZ, zabytkowe nagrobki, miejsca pamięci). 
 
 

b. Udostępnienie informacji o zabytkach na stronie 
internetowej gminy. 

• Częściowe udostępnienie gminnej bazy danych 
na stronie internetowej gminy (obiekty wpisane 
do rejestru, zabytkowe nagrobki, miejsca 
pamięci; warunkowo – obiekty wpisane          
do GEZ). 

c. Opracowanie mapy (w wersji elektronicznej              
lub/i w formie publikacji) zabytków gminy, jako 
atrakcyjnej graficznie formy promocji ułatwiającej 
dotarcie do wszystkich elementów dziedzictwa 
kulturowego.  
 

Kierunek działań III.2: 

Edukacja i popularyzacja wiedzy     
o regionalnym dziedzictwie 
kulturowym 

Zadanie: 
a. Organizowanie i wspieranie realizacji konkursów, 

wystaw i innych działań edukacyjnych. 
b. ZróŜnicowane formy wspierania publikacji (w tym 

folderów promocyjnych, kart pocztowych, 
przewodników) poświęconych problematyce 
dziedzictwa kulturowego gminy, np. poprzez promocję 
wybranych wydawnictw na stronie internetowej gminy. 

c. Popularyzacja dobrych realizacji konserwatorskich          
i budowlanych przy zabytkach, popularyzacja dobrych 
praktyk projektowych przy zabytkach, a takŜe 
zagospodarowaniu obszarów oraz terenów cennych 
kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo. 

d. Promowanie działalności Izby Tradycji i Pamięci 
poprzez: 

• akcje edukacyjne wśród młodzieŜy szkoły 
podstawowej i gimnazjum (np. konkursy 
wiedzy o regionie, jego zabytkach i tradycjach); 

• czytelną i dostępną dla turystów informację      
o Izbie Tradycji i Pamięci; 

• wzbogacanie Izby Tradycji i Pamięci o nowe 
eksponaty; 

• podejmowanie działań zmierzających              
do uatrakcyjnienia ekspozycji przy 
wykorzystaniu nowoczesnych środków 
multimedialnych; 

e. Współpraca z mediami regionalnymi i lokalnymi           
w dziedzinie promocji walorów i zasobów dziedzictwa 
kulturowego, ze szczególną uwagą zwróconą na 
problematykę rewitalizacji zabytkowych obszarów          
i obiektów. 

f. Wprowadzenie i upowszechnianie tematyki ochrony 
dziedzictwa kulturowego do systemu edukacji 
przedszkolnej i szkolnej poprzez organizowanie              
i wspieranie zajęć.  
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Kierunek działań III.3: 

Specjalistyczne rozpoznanie badawcze 
poszczególnych obiektów, zespołów 
oraz obszarów zabytkowych związane 
z przygotowanym lub realizowanym 
procesem inwestycyjnym. 
 

Zadania: 
a. Prowadzenie monitoringu i weryfikacji obiektów 

uwzględnionych w GEZ (z zastosowaniem 
komputerowej bazy danych). 

b. Wykonywanie, wspieranie i promowanie prac studialnych 
(studia historyczno – urbanistyczne, studia krajobrazowe, 
badania historyczne i historyczno – architektoniczne). 

 

8. Instrumentarium  i źródła finansowania realizacji gminnego programu 

opieki nad zabytkami 

 

 Realizacja przyjętych w programie zadań moŜliwa będzie dzięki zastosowaniu 

instrumentów prawnych, finansowych, społecznych, instrumentów koordynacji i wreszcie 

instrumentów kontrolnych.  

 Do instrumentów prawnych moŜna zaliczyć wszelkie działania wynikające         

z przepisów ustawowych i mające związek z ochroną i opieką nad zabytkami.  

 W pierwszym rzędzie naleŜy podkreślić, iŜ obowiązkiem władz samorządowych jest 

realizowanie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

a takŜe wszelkich rozporządzeń władz państwowych i wojewódzkich związanych z tymi 

zadaniami. W poszczególnych przypadkach obowiązkiem jest takŜe wykonywanie decyzji 

administracyjnych wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 NaleŜy zaznaczyć, iŜ w chwili przygotowywania niniejszego opracowania gmina 

Włodowice dysponuje juŜ częściowo odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, które 

weszły w Ŝycie jako uchwały Rady Gminy w latach poprzednich. Opracowane są 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości 

gminy. Uwzględniono w nich grupę obiektów zabytkowych i wprowadzono stosowne 

ustalenia, mające na celu ich ochronę. Jak wspomniano wcześniej, uchwalone w 2002 

roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Włodowice zostało poddane analizie i w 2013 roku uznane za nieaktualne. W nowym 

studium naleŜy więc uwzględnić zadania wynikające z obowiązku ochrony i opieki nad 

zabytkami, biorąc pod uwagę zawarte w niniejszym opracowaniu priorytety i kierunki 

działań. 

 Wśród dokumentów, którymi obecnie dysponuje gmina, znajduje się równieŜ 

uchwała nr 114/XVII/2008 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w 
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sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 Działania prawne inicjowane przez gminę – i zgodne z przedstawionymi wyŜej 

celami  i zadaniami – mogą polegać równieŜ na wnioskowaniu wpisania wskazanych 

obiektów (kaplica cmentarna) do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Realizując załoŜenia programu naleŜy takŜe egzekwować od właścicieli          

i uŜytkowników obiektów zabytkowych na terenie gminy stosowanie się do 

wyznaczonych w tym zakresie ustaleń prawnych.  

 Bardzo istotną rolę w realizacji zamierzeń programowych odgrywają instrumenty 

społeczne. W przedstawionej wyŜej analizie SWOT wykazano, iŜ świadomość społeczna 

dotycząca konieczności ochrony zabytków i opieki nad nimi jest niewielka, a wszelkie 

działania podejmowane w tym zakresie mogą być postrzegane przez społeczność lokalną 

negatywnie jako postępowanie, które wyłącznie generuje koszty, nie przynosząc przy tym 

wymiernych korzyści dla mieszkańców gminy bądź właścicieli obiektów zabytkowych. 

Wobec tego naleŜy podjąć odpowiednie działania, które mają na celu wykreowanie 

działalności związanej z ochroną i opieką nad zabytkami jako elementu, który moŜe 

przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej gminy, m.in. wspomagając rozwój 

turystyki. NaleŜy więc szczególną uwagę poświęcić realizacji zadań edukacyjnych            

i promocyjnych wśród społeczności lokalnej. Chodzi tutaj m.in. o współpracę z kadrą 

pedagogiczną na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjalnej                     

w prowadzeniu lekcji z zakresu edukacji regionalnej, inicjowanie konkursów 

tematycznych dla dzieci i młodzieŜy, organizowanie spotkań, wystaw i imprez 

związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym regionu. W działania te naleŜy 

zaangaŜować takŜe organizacje społeczne funkcjonujące na terenie gminy.  

 Zastosowanie instrumentów koordynacji ma doprowadzić do zharmonizowania 

działań podejmowanych na poziomie gminy z planami i projektami wdraŜanymi przez 

władze państwowe, wojewódzkie, ale takŜe przez organizacje społeczne, fundacje, 

stowarzyszenia, Kościół rzymskokatolicki czy wreszcie przez prywatnych właścicieli 

obiektów zabytkowych. Koordynacja działań polegać ma takŜe na włączaniu zagadnień 

związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w inne projekty i programy 

opracowywane przez gminę (np. dotyczące rozwoju turystyki, zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego).   
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  Metodą słuŜącą sprawdzeniu, w jakim zakresie cele zawarte w niniejszym 

programie są wykonywane, są tzw. instrumenty kontrolne. Obowiązek monitorowania 

sposobu realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na władze gminy 

art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Sporządzone co dwa lata sprawozdanie winno być składane Radzie Gminy. 

Aby skutecznie realizować zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego naleŜy 

takŜe podejmować okresową aktualizację GEZ oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Istotne jest równieŜ podejmowanie kontroli stanu 

zachowania obiektów zabytkowych w terenie.  

 W grupie instrumentów finansowych, z których skorzystać moŜe gmina 

prowadząc działania związane z realizacją niniejszego programu, wymienić naleŜy         

w pierwszym rzędzie środki pochodzące z budŜetu własnego. O sposobie ich 

wykorzystania z przeznaczeniem na prace związane z konserwacją zabytków rozstrzyga 

m.in. wspomniana wcześniej uchwała Rady Gminy Włodowice z 2008 roku.   

 Dodatkowym źródłem środków mogą być programy finansowania z funduszy 

europejskich. Środki finansowe na prace konserwatorskie i restauracyjne związane           

z zabytkami wpisanymi do rejestru mogą być równieŜ pozyskiwane w ramach dotacji lub 

refundacji ze Śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Istotną i skuteczną 

pomocą mogą okazać się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej, które pozwoliłyby na rewaloryzację i rewitalizację parku 

przypałacowego we Włodowicach. Zgodnie z regulaminem przyznawania wymienionych 

dotacji mogą one zostać przeznaczone na prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 

przywracające walory przyrodnicze parków regionalnych oraz uzupełnienie nasadzeń 

drzew i krzewów, a ich wysokość moŜe sięgać 80% kosztów kwalifikowanych. 

 Wyszczególnienie sugerowanych źródeł finansowania zostało zawarte w poniŜszej 

tabeli. NaleŜy jednocześnie zaznaczyć, iŜ propozycje dotyczące wykorzystania środków 

unijnych, mogły zostać podane tylko w wersji ogólnej, poniewaŜ w chwili 

przygotowywania niniejszego dokumentu istnieją jedynie wstępne projekty 

wykorzystania i podziału funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.    
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Tab. 14 Źródła finansowania realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródła 
publiczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budŜet 
państwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Programy 
Ministra: 

 
• „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków”: Strategicznym 

celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa 
kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację 
zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na 
cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów priorytetu są 
zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 
substancji zabytku. W ramach priorytetu dofinansowania nie 
mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę 
obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. [...] 
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe priorytet ma charakter ogólnopolski, 
szczególny nacisk kładziony jest teŜ na projekty uwzględniające 
rolę zabytków w rozwoju turystyki. Dlatego istotnym celem 
priorytetu jest kierowanie pomocy dla cennych obiektów 
połoŜonych na terenach uboŜszych gospodarczo i turystycznie, 
czego efektem będzie zwiększenie dostępności do zabytków, 
podniesienie atrakcyjność regionów i wykorzystanie przez nie 
potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 
[...] W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie 
następujących rodzajów zadań: 

� prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku 
udzielenia dofinansowania; 

� prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat 
poprzedzających rok złoŜenia wniosku (po wykonaniu 
wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu 
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków); 

[...] MoŜna ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie kosztów 
określonych w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami [...]. Do priorytetu nie 
kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków 
europejskich. [...] O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą 
ubiegać się podmioty prawa polskiego – osoby fizyczne, jednostki 
samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, 
będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do 
rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. [...] 
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 
000,00 zł. [...] Dofinansowanie [...] moŜe być udzielone w 
wysokości do 50% nakładów koniecznych. (fragmenty z 
Regulaminu priorytetu,  
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2013/dokumenty/20121025Dz
iedzictwo_kulturowe-priorytet_1-Ochrona_zabytkow.pdf, 
11.07.2013 r.). 

 

• Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa 
kulturowego: Strategicznym celem priorytetu jest zainicjowanie 
kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, 
archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się 
pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których 
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działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni 
publicznych. [...] Dla pełnej realizacji celów priorytetu istotne 
jest zagwarantowanie przez wnioskodawców odpowiedniej 
stabilności organizacyjnej i finansowej. Równie waŜne jest 
wypracowanie warunków dla szerokiej dostępności 
zdigitalizowanych zbiorów, w tym zastosowania atrakcyjnych, 
wykorzystujących nowe media, form ich prezentacji. Idea 
szerokiej dostępności treści podlegających cyfryzacji powinna 
być integralną częścią koncepcji zadania, zaś forma ich 
prezentacji powinna wykorzystywać edukacyjny i 
popularyzatorski potencjał prezentowanych materiałów oraz być 
przystosowana do potrzeb i oczekiwań docelowych grup 
odbiorców. [...] W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o 
dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 

� digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego 
uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac 
konserwatorskich;  

� udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem 
urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych 
(Internetu) poprzez portale internetowe;  

� przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem 
trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych; [...] 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się 
następujące podmioty prawa polskiego: 

� organizacje pozarządowe; 
� kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
� uczelnie publiczne; [...] 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. 
[...] Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać 80% 
budŜetu przedstawionego we wniosku. (fragmenty z Regulaminu 
priorytetu, 
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2013/dokumenty/20121025Dziedzict
wo_kulturowe-priorytet_6-
Ochrona_i_cyfryzacja_dziedzictwa_kulturowego.pdf, 11.07.2013 r.). 

 

• Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności 
wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury 
poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego 
dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach 
programów europejskich. [...] Preferowane są projekty 
znajdujące się na indykatywnej liście projektów oraz takie, 
których przygotowanie rokuje duŜe szanse na pozyskanie 
dofinansowania z funduszy europejskich. W ocenie merytorycznej 
preferowane będą projekty, które powinny przyczyniać się do 
powstania nowej przestrzeni do prowadzenia działalności 
kulturalnej lub udostępnienia przestrzeni do tej pory 
nieuŜytkowanej (projekty infrastrukturalne). Wśród projektów 
„mi ękkich” priorytetowo traktowane będą te, które zapewniają 
otwarty i bezpłatny dostęp dla odbiorców, dodatkowo działania 
projektu zakładają aktywny udział odbiorców (w formie 
warsztatów, debat itp.). Ponadto, premiowane będą projekty 
kompleksowe cechujące się róŜnorodnością podejmowanych 
działań. W przypadku projektów infrastrukturalnych 
kompleksowość oznacza połączenie w ramach jednego zadania 
kilku typów projektu np. rewitalizacja wraz zakupem 
wyposaŜenia. [...] W ramach programu moŜna ubiegać się o 
promesę ministra na dofinansowanie wkładu własnego, dla zadań 
niekomercyjnych [...] których zakres dotyczy: 
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� ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego; [...] 
� rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w 

dziedzinie kultury; 
O promesę ubiegać mogą się następujące podmioty prawa 
polskiego:  

� samorządowe instytucje kultury;  
� państwowe instytucje kultury; 
� państwowe instytucje filmowe;  
� jednostki samorządu terytorialnego;  
� organizacje pozarządowe;  
� kościoły i związki wyznaniowe i ich osoby prawne; 
� publiczne szkoły artystyczne;  
� uczelnie artystyczne;  
� archiwa państwowe.  

Udział procentowy promesy we wkładzie własnym zadania nie 
moŜe przekroczyć 75%. (fragmenty z Regulaminu Programu, 
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2013/dokumenty/20121025Pro
mesa_Ministra_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.pdf, 
11.07.2013 r.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budŜet 
województwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Śląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków: 

 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach moŜe udzielić 
dofinansowania na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 
podstawie obowiązujących zapisów prawnych: 

• ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 
lipca 2003 roku (rozdział 7); 

• rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 6 
czerwca 2005 roku; 

Dofinansowanie moŜe zostać udzielone na: 
• sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;  
• przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub 

archeologicznych;  
• wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  
• opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;  
• wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego;  
• sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  
• zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;  
• stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich 

odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku;  
• odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo 

ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla 
tego zabytku kolorystyki;  

• odtworzenie zniszczonej przynaleŜności zabytku, jeśli odtworzenie 
to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynaleŜności;  

• odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic i 
okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, 
pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;  

• modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub 
w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna 
części składowe i przynaleŜności;  

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  
• uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz 
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zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach 
krajobrazowych;  

• działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, 
oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;  

• zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych 
do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku;  

• zakup i montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoŜarowej 
i odgromowej; 

Dofinansowanie moŜe zostać przyznane w formie: 
• dotacji na prace przy zabytku planowane do wykonania w roku 

złoŜenia wniosku; 
• refundacji kosztów poniesionych na prace przeprowadzone w 

okresie trzech lat poprzedzających rok złoŜenia wniosku; 
W obydwóch przypadkach moŜna starać się o dofinansowanie 50% 
kosztów wykonania w/w. prac. 
(http://www.wkz.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=102&Itemid=99, 11.07.2011 r.). 
 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach: 
 
Ochrona przyrody i krajobrazu - Ochrona parków wpisanych do 
rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym: [...]  Wysokość 
dofinansowania w formie dotacji moŜe wynosić do 80% kosztów 
kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i moŜliwości 
finansowych Funduszu. Dofinansowanie moŜe być przeznaczone na:  

• prace konserwacyjne i pielęgnacyjne starodrzewu,  
• wycinkę drzew zagraŜających bezpieczeństwu ludzi, 
• uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów,  
• prace konserwacyjne i pielęgnacyjne przywracające walory 

przyrodnicze parków regionalnych,  
zapobieganie i likwidacja skutków zagroŜeń zdrowotności drzewostanów. 
(fragmenty regulaminu naboru wniosków, 
http://www.wfosigw.katowice.pl/files/regulamin_parki_zabytkowe_2013.p
df, 11.07.2011 r.). 
 

 
budŜet 
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Środki własne 
 

 
 

budŜet  
gminy 

 
• Środki własne 
• Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (uchwała nr 114/XVII/2008 
Rady Gminy Włodowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku). 

 
 
 
 

środki Unii 
Europejskiej 

 
 
 
 

 
Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Priorytet V: Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego: 
 
Celem głównym Priorytetu jest ochrona i poprawa jakości środowiska 
oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Będzie on realizowany poprzez 
m.in. następujące cele szczegółowe: wykorzystanie terenów 
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zdegradowanych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Wśród 
uwzględnionych priorytetów inwestycyjnych znalazła się m.in. ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego przewiduje się realizację projektów 
polegających na zabezpieczeniu zasobów dziedzictwa kulturowego na 
wypadek zagroŜeń, jak równieŜ konserwacji, renowacji obiektów objętych 
jedną z form ochrony zabytków zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie 
zabytków. Główni beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub 
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia; Porozumienia podmiotów wyŜej wymienionych, 
reprezentowane przez lidera; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; 
organy administracji rządowej; osoby fizyczne reprezentowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego.  
(http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1323426712&id_m=238, 12.07.2013 
r.). 
 

 
Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2014-2020 
 
Priorytet 6: Zwi ększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa 
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 
Cel szczegółowy 6b: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 
wiejskich. 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 
 
Dla rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich istotne 
znaczenie ma poprawa stanu infrastruktury, która wpływa na poprawę 
warunków Ŝycia społeczności lokalnych i rozwój przedsiębiorczości. 
Wsparcie z zakresu budowy lub modernizacji targowisk wpłynie na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości oraz ułatwi zbyt produktów rolnych, poprzez 
skrócenie łańcucha pośredników. W konsekwencji przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego regionu. Poprzez realizację inwestycji 
dotyczących rewitalizacji obszarów o szczególnym znaczeniu zachowane 
zostanie dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich. Pomoc jest udzielana 
na inwestycje polegające na: 

• odbudowie i poprawie stanu dziedzictwa kulturowego wsi, w tym: 
tworzeniu planów ochrony zabytkowych układów urbanistycznych 
wraz z zabudową oraz rewitalizacji lub rekultywacji tego obszaru 
lub obiektów zabytkowych, 

• rozwijaniu i poprawie infrastruktury handlowej, w tym: budowie 
lub modernizacji targowisk, budowie, przebudowie, remoncie lub 
wyposaŜaniu obiektów budowlanych przeznaczonych na cele 
promocji lokalnych produktów i usług, 

• tworzeniu, ulepszaniu lub rozbudowie infrastruktury malej skali – 
drogi lokalne. 

Ponadto w ramach podejścia Leader będą wspierane operacje dotyczące 
głównie: 

• infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; 
• infrastruktury związanej ze świadczeniem usług dla ludności; 
• badań i inwestycji związanych z dziedzictwem przyrodniczym i 

kulturowym wsi 
Beneficjent: 

• gmina lub osoba fizyczna – w przypadku zakresu dotyczącego 
dziedzictwa kulturowego wsi; 

• gmina lub związek międzygminny – w przypadku zakresu 
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dotyczącego infrastruktury handlowej – targowiska; 

• gmina - w przypadku zakresu dotyczącego infrastruktury małej 
skali 

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. 
(http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-
2014-2020, 12.07.2013 r.) 

 

 

• środki pozyskane w ramach współpracy w LGD „Perła Jury” 
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9. Zasady oceny realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

 

 Ze względu na narzucany przez ustawodawcę (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku    

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 87 pkt 5) obowiązek składania przez 

wójta co dwa lata sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

przed Radą Gminy, naleŜy wyznaczyć słuŜące do tego celu kryteria oraz sposoby oceny. 
 

Tab. 15 Wykaz kryteriów i sposobów oceny realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy Włodowice.   

Priorytet I:     Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego gminy jako element rozwoju społeczno-
gospodarczego 

Kierunek działań I.1:  

Zahamowanie procesu 
degradacji zabytków i poprawa 
ich stanu zachowania 
 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

a. Kwota pozyskanych z zewnątrz środków finansowych           
na rewaloryzację zabytków będących własnością gminy. 

b. Informacja zwrotna (np. w formie ankiety) od właścicieli        
i dysponentów obiektów zabytkowych o znanych im 
moŜliwościach korzystania z programowych funduszy 
Wspólnoty Europejskiej na dofinansowanie prac 
konserwatorskich przy zabytkach. 

c. Kwota środków finansowych przekazywanych w kolejnych 
latach na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru             
w ramach dotacji gminnej. 

d. Wartość finansowa i poziom (w %) wydatków z budŜetu 
gminy z przeznaczeniem na zadania związane z konserwacją, 
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rewaloryzacją i rewitalizacją zabytków. Liczba obiektów 
poddanych rewaloryzacji. Wartość finansowa wykonanych 
prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach oraz liczba 
obiektów poddanych ww. pracom. 

e. Sprawozdanie dotyczące stanu zachowania obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, uwzględniające dokonane 
zmiany, przekształcenia, przebudowy, zniszczenia lub 
uszkodzenia w stosunku do stanu z lipca 2013 roku. 

 

Kierunek działań I.2: 

Podejmowanie działań 
zwiększających atrakcyjność 
zabytków na potrzeby 
społeczne, turystyczne i 
edukacyjne 

 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

 
a. Wartość finansowa i poziom (w %) wydatków poniesionych   

z budŜetu gminy na wykonywanie bieŜących prac 
porządkowych przy zabytkowych układach przestrzennych     
i zespołach zieleni. 

b. Wykaz oznakowanych obiektów zabytkowych. 
c. Wykaz oznakowań umieszczonych na szlakach rowerowych    

i pieszych. 
d. Wykaz zrealizowanych działań związanych z poprawą stanu 

połączeń komunikacyjnych z ośrodkami miejskimi 
(Zawiercie, Myszków).  

 

Kierunek działań I.3: 

Podejmowanie działań 
umoŜliwiaj ących tworzenie 
miejsc pracy związanych z 
opieką nad zabytkami 
 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 
 

a. Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach 
współpracy z PUP w Zawierciu przy bieŜących pracach 
pielęgnacyjnych, porządkowych i zabezpieczających na 
terenach objętych ochroną. 

b. Wykaz szkoleń i konferencji z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego, w których uczestniczyli pracownicy gminni 
wykonujący zadania w tej sferze. 

 

Priorytet II:      Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Kierunek działań II.1: 

Zintegrowana ochrona 
dziedzictwa kulturowego i 
środowiska przyrodniczego 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

a. Opracowane zalecenia dotyczące ochrony dziedzictwa 
kulturowego przeznaczone na potrzeby nowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Włodowice i ewentualnych dokumentów 
strategicznych opracowywanych w latach 2014-2017. 

b. Sprawozdanie ze sposobu realizacji zaleceń dotyczących stref 
ochrony konserwatorskiej, krajobrazowej i archeologicznej 
wyznaczonych w m.p.z.p. 

c. Wnioski dotyczące moŜliwości wzajemnej współpracy           
z gminami ościennymi w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego opracowane na potrzeby kolejnego Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włodowice.  

Kierunek działań II.2: 

Rozszerzanie zasobu i ochrony 
dziedzictwa kulturowego gminy 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

a. Wykaz nowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 
wskazanych do uwzględnienia w GEZ.  
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Priorytet III:     Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja 

Kierunek działań III.1:  

Szeroki dostęp do informacji o 
dziedzictwie kulturowym 
gminy 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

a. Liczba obiektów ujętych w gminnym systemie informacji 
(bazie danych). 

b. Opis zmian dokonanych na stronie internetowej gminy           
w sposobie prezentacji obiektów zabytkowych i dziedzictwa 
kulturowego. Liczba obiektów z gminnego systemu 
informacji udostępnionych na stronie internetowej gminy. 

c. Projekt mapy (w formie elektronicznej lub/i w formie 
publikacji) ukazującej zabytki i dziedzictwo kulturowe gminy. 
 

Kierunek działań III.2: 

Edukacja i popularyzacja 
wiedzy o regionalnym 
dziedzictwie kulturowym 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

a. Wykaz konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych 
podjętych w związku z popularyzowaniem wiedzy                  
o regionalnym dziedzictwie kulturowym. 

b. Wykaz publikacji poświęconych problematyce dziedzictwa 
kulturowego gminy (folderów, przewodników, artykułów, 
ksiąŜek), które były promowane i popularyzowane przez 
gminę bądź ukazały się z jej inicjatywy. 

c. Wykaz dobrych realizacji konserwatorskich i budowlanych 
przy zabytkach, dobrych praktyk projektowych przy 
zabytkach, a takŜe zagospodarowaniu obszarów oraz terenów 
cennych kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo, które były 
popularyzowane, promowane lub/i nagradzane przez gminę. 

d. Sprawozdanie z działalności Izby Tradycji i Pamięci – 
uwzględnienie liczby osób odwiedzających, wykaz 
zorganizowanych akcji edukacyjnych, liczba i rodzaj 
pozyskanych eksponatów. 

e. Wykaz międzynarodowych i krajowych programów 
promujących zabytki, w których gmina wzięła udział. 

f. Sprawozdanie dotyczące współpracy z mediami lokalnymi    
w dziedzinie promocji walorów i zasobów dziedzictwa 
kulturowego (w tym m.in. wykaz informacji medialnych). 

g. Wykaz zajęć dotyczących popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego przeprowadzonych na poziomie przedszkolnym   
i szkolnym (wraz z określeniem osoby prowadzącej, tematyki, 
daty, liczby uczestników zajęć). 
 

Kierunek działań III.3: 

Specjalistyczne rozpoznanie 
badawcze poszczególnych 
obiektów, zespołów oraz 
obszarów zabytkowych 
związane z przygotowanym lub 
realizowanym procesem 
inwestycyjnym. 

Kryteria i sposoby oceny realizacji zadań: 

a. Wykaz i sprawozdanie z przeprowadzonych w terenie kontroli 
obiektów wpisanych do GEZ. Sformułowanie ewentualnych 
wniosków dla wojewódzkiego konserwatora zabytków 
dotyczących ujęcia lub wykreślenia obiektów z WEZ i GEZ. 

b. Wykaz przeprowadzonych lub dalej trwających prac 
studialnych związanych z dziedzictwem kulturowym gminy. 
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