
UCHWAŁA NR LXXII-435-2018
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na Wniosek Wójta Gminy Nędza

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021", zaopiniowany 
pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, stanowiący załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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1. Wstęp  

 

 

Malowniczo położona na terenie Parku Krajobrazowego Gmina Nędza posiada 

wysokie walory przyrodnicze czego najlepszym przykładem jest Rezerwat „Łężczok”. 

Naturalny krajobraz na przestrzeni wieków został uzupełniony o sieć osadniczą, które 

obecnie razem tworzą krajobraz kulturowy gminy.  

W celu ochrony i promocji tej harmonijnej przestrzeni wiejskiej opracowano 

niniejszy Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2018-2021,                     

który jest narzędziem w strategicznym planowaniu ochrony lokalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

Program wchodzi w życie w połowie funkcjonowania nowej perspektywy 

finansowania projektów ze środków europejskich na lata 2014-2020. Z uwagi na 

częściowo  wykorzystane już źródła finansowania jest to wyzwanie, ale i szansa dla 

właścicieli obiektów zabytkowych oraz Urzędu Gminy, na pozyskiwanie niezbędnych 

funduszy na realizację zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.  

 

2.  Podstawa prawna opracowania Programu 

 

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wynika                

z Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446,             

z późn. zm.), która w katalogu zadań własnych gminy o charakterze lokalnym wymienia 

również zadania z zakresu kultury, w tym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

oraz bezpośrednio z zapisów art. 87 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków                               

i opiece nad zabytkami1 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) mówiących, że wójt 

Gminy sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami, który po 

uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: WKZ) w formie 

uchwały przyjmuje Rada Gminy. Następnie Program ogłaszany jest w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. Z realizacji programu wójt Gminy sporządza co 2 lata 

sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy. 

Niniejszy Program jest pierwszym takim dokumentem. Szczegółowe cele 

niniejszego opracowania określa art. 87, ust. 2. cytowanej Ustawy. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ostatnio Ustawa została znowelizowana w 2017 r. przez Ustawę z dn. 24 listopada 2017 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. 
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3.  System ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce 

 

3.1.  Uwarunkowania prawne 

 

Filary prawne systemu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce: 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – art. 5, art. 6 ust. 1 

Ustawa zasadnicza stanowi fundament m.in. systemu ochrony dziedzictwa 

kulturowego w Polsce: „Rzeczpospolita Polska […] strzeże dziedzictwa narodowego 

oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju              

(art. 5), […] stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 

będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (art. 6. ust. 1), 

oraz że każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej 

odpowiedzialności określa ustawa (art. 86)”. 

 

Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) – szczególnie art. 4-7. 

Ustawa stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, 

określa politykę zarządzania zabytkami oraz wyznacza główne zadnia państwa oraz 

obywateli (właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych). Szczegółowe zapisy 

określają  przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady 

tworzenia krajowego programu ochrony zabytków oraz finansowania prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także 

organizację organów ochrony zabytków. Wprowadza pojęcia ochrony i opieki. 

 Ochrona zabytków (art. 4) polega w szczególności na podejmowaniu przez 

organy administracji publicznej działań mających na celu: 

• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

• zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków; 

• udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

• przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków               

za granicę; 

• kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

• uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska. 

  Natomiast opieka nad zabytkami (art. 5) sprawowana przez jego właściciela lub 

posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 

• naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
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• prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 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. 

  Opiece i ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki 

nieruchome, ruchome oraz archeologiczne (art. 6). Ochronie ustawodawczej mogą 

podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

  Ustawa wskazuje formy ochrony zabytków (art. 7), do których należą: 

• wpis do rejestru zabytków (prowadzonego przez WKZ). Do rejestru wpisuje się 

zabytek na podstawie decyzji wydanej przez WKZ z urzędu bądź na wniosek 

właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 

zabytek nieruchomy); 

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

• uznanie za pomnik historii (przez Prezydenta RP, na wniosek ministra właściwego do 

spraw kultury i dziedzictwa narodowego); 

• utworzenie parku kulturowego (przez Radę Gminy na podstawie uchwały); 

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo              

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji                    

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 

Pozostałe akty prawne zawierające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: 

 

Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – art. 7 

Ustawa w katalogu zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty wymienia również zadania z zakresu kultury, w tym bibliotek 

gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Ponadto część pozostałych zadań własnych gminy, m.in. z zakresu ładu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

a także turystyki, promocji gminy czy edukacji publicznej wpisuje się w szeroko 

pojmowano ochronę dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym.  

 

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) – art. 1, 3, 8, 10 i nn., 15 i nn., 47, 50 i nn. 

Ustawa, obok ogólnych zapisów mówiących o uwzględnianiu w planowaniu 

przestrzennym wymagań „ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej” (art. 1), precyzuje zakres rzeczowy oraz tryb sporządzania 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 10 i n.), 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 15 i nn.), planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39), koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju (art. 47), a także ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (art. 50 i nn.). 

W odniesieniu do zadań własnych gminy ustawa nakłada obowiązek 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalania 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 3). Ponadto wójt 

powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ doradczy, oraz 

ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania, przy czym wójt może, na 

mocy odpowiednich porozumień, powierzyć pełnienie funkcji organu doradczego 

powiatowej komisji lub komisji powołanej w innej gminie (art. 8 ust. 3-5). 

 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) – art. 5, 39 

Ustawa traktuje zabytki w sposób szczególny, podkreślając, iż obiekt budowlany 

należy projektować i budować, zapewniając: „ochronę obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską” (art. 5). Wymienione są 

rodzaje czynności w procesie budowlanym, również w kontekście obiektów 

zabytkowych objętych ochroną konserwatorską, a także ujętych w GEZ. Budynki 

podlegające takiej ochronie prawnej nie wymagają świadectwa charakterystyki 

energetycznej. 

 W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na remont tych obiektów lub ich rozbiórkę (dopiero po 

skreśleniu obiektu z rejestru przez GKZ). Podobnie jest w przypadku chęci 

zainstalowania na takim obiekcie tablic i urządzeń reklamowych. Ustawa nakazuje 

wprost wymóg uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie robót budowlanych przed 

wydaniem pozwolenia na budowę, natomiast w przypadku obiektów ujętych w GEZ 

pozwolenie na budowę wydaje się w uzgodnieniu z WKZ (art. 39). 

 

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) – art. 6, 13, 29, 68, 73, 84 i 96; 

Jednym z wymienionych celów publicznych jest „opieka nad nieruchomościami 

stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami” (art. 6). Zapisy precyzują, jakie działania wymagają pozwolenia WKZ                      

(art. 13). Są to sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (a także cmentarzy ujętych                             

w wojewódzkiej ewidencji zabytków), stanowiących własność Skarbu Państwa                         
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(z wyjątkiem Agencji Nieruchomości Rolnyc 2 ) lub j.s.t. oraz wnoszenie tych 

nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek, podział nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków (art. 96). 

 Ponadto dopuszczono możliwość nałożenia na nabywcę nieruchomości 

gruntowej, oddawanej w użytkowanie wieczyste, obowiązku (zapisanego w umowie) 

odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych             

(art. 29). Taki sam obowiązek można nałożyć w decyzji o ustanowieniu trwałego 

zarządu (art. 45). 

 Ważne dla właściciela zabytku i zarządcy nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie są zapisy mówiące o obniżce o 50 % ceny nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków, chociaż dopuszczono tu także możliwość podwyższenia 

lub obniżenia tej bonifikaty (art. 68) oraz o obniżce o 50 % opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego oraz trwałego zarządu, która to bonifikata również może być podwyższona 

lub obniżona (art. 73 i 84). Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku 

sprzedaży „nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania 

wieczystego takiej nieruchomości”.  

 

Ustawa z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1777, późn. zm.) 

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji obszarów miejskich, w szczególności zdegradowanych. Przy sporządzaniu 

gminnych programów rewitalizacji w przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką 

obszaru rewitalizacji występuje się o zaopiniowanie dokumentu do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków – w zakresie form ochrony zabytków (art. 17 ust. 2). 

Rada gminy ustanawia na obszarze rewitalizacji Specjalną Strefę Rewitalizacji 

(art. 25). W przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy gmina może 

udzielić ich właścicielom lub użytkownikom wieczystym dotacji w wysokości 

nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie: robót budowlanych 

polegających na remoncie lub przebudowie, prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków  

– jeżeli działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (art. 35 ust 1). 

 

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774, z późn. zm.) 

Tzw. ustawa krajobrazowa stanowi dodatkowe narzędzie samorządów                     

w porządkowaniu przestrzeni publicznej, ochronie ładu przestrzennego i krajobrazu, 

reguluje obecność reklam oraz kary za ich nielegalne sytuowanie. Ustawa definiuje 

pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu kulturowego oraz priorytetowego. Nakłada też 

                                                           
2 Od 1 września 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
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m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego,            

w którym mają być zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. 

Ustawa zmienia zapisy m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy                          

o ochronie przyrody oraz ustawy: Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska. 

 

Ustawa o z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2134,  z późn. zm.) – art. 5, 83a; 

Ustawa definiuje pojęcia związane z krajobrazem kulturowym (art. 5): tereny 

zieleni, walory krajobrazowe, a także wartości historyczne i kulturowe, które są  

ważnymi czynnikami przy tworzeniu parków narodowych i krajobrazowych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ustanawianiu pomników przyrody 

i innych czynnościach. Ponadto Ustawa precyzuje, że zezwolenie na usunięcie drzewa 

lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – 

wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków (art. 83a ust. 1).  

 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) – art. 8, 101, 400a ust. 26; 

Ustawa obecnie zahacza jedynie o problematykę ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Na wstępie uznano, że „polityki, strategie, plany lub programy dotyczące 

w szczególności […] gospodarki przestrzennej, […] turystyki i wykorzystywania terenu 

powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (art. 8). 

Określono, że ochrona powierzchni ziemi polega również na „zachowaniu wartości 

kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych (art. 101).  

Niezwykle istotny jest również zapis mówiący o tym, że „finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej obejmuje działania […] związane z utrzymaniem                    

i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 400a ust. 26). 

 

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) – art. 2, 34; 

W treści zapisów Ustawy, za grunty rolne nie uważa się gruntów znajdujących 

się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków (art. 2), natomiast                    

w stosunku do gruntów, na których znajdują się zabytki archeologiczne, WKZ może 

określić, w drodze decyzji, zakres i sposób eksploatacji takich gruntów (art. 34).  

 

Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) – art. 7, 12; 

W ustawie zwalnia się:  

• od podatku od nieruchomości „grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru 

zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami                       
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o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej (art. 7); 

• od podatku od środków transportowych pojazdy zabytkowe, w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym (art. 12). 

  

Ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) – art. 1, 7b, 9. 

 Ustawa stanowi fundament prowadzenia działalności kulturalnej w Polsce oraz 

funkcjonowania instytucji kultury (w tym samorządowych); państwo, również organy 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie swoich właściwości, sprawują mecenat 

nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji                

i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, przy 

czym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wspomóc finansowo realizację 

planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, 

prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych (art. 1). 

W Ustawie zapisano, że „prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem 

własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym” (art. 9), 

ponadto mogą one przyznawać stypendia (o charakterze finansowym) osobom 

zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 

zabytkami (art. 7b). 

 

Do aktów wykonawczych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami należy także: 

 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 28.06.2017 r.  

ws. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 r. poz. 1265); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26.05.2011 r.  

ws. prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych                  

za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 661); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 28.04.2017 r.  

ws. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa (Dz.U. 2017 r. poz. 928); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 16.08.2017 r.  

ws. dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(Dz.U. 2017 r. poz. 1674); 

Id: 679568D4-5638-4926-9419-1FC13DF123A1. Podpisany Strona 9



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NĘDZA 
NA LATA 2018-2021 

 

 

   10 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10.01.2014 r.  

ws. dotacji na badania archeologiczne (Dz.U. 2014 r. poz. 110); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 9.02.2004 r. ws. wzoru znaku 

informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz.U. 2004 r. nr 30 poz. 259); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 25.08.2004 r. ws. organizacji i sposobu 

ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 

2004 r. nr 212 poz. 2153); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 18.04.2011 r.  

ws. wywozu zabytków za granicę (Dz.U. 2011 nr 89 poz. 510). 

 

 

3.2. Zapisy dotyczące samorządu gminnego 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy należy do jednych                       

z obowiązków i kompetencji samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami 

administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4. Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Realizacji tych zadań, obok sporządzenia gminnego 

programu opieki nad zabytkami (art. 87 Ustawy), ma służyć m.in.:  

• prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (art. 22, ust. 4 i 5): „Wójt prowadzi 

gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1)   zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2)   inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu                                

z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. 

Ewidencja zabytków stanowi podstawę do sporządzenia gminnego programu 

opieki nad zabytkami.  

• utworzenie przez Radę Gminy, po zasięgnięciu opinii WKZ, parku kulturowego               

w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16). Park kulturowy 

przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie 

zgodnych uchwał Rad Gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być 

utworzony; 

•  uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu                  

i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 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 lub 
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decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego (art. 18); 

• udzielanie przez organ stanowiący gminy dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych                        

w podjętej przez ten organ uchwale (art. 81); 

• powierzenie przez Wojewodę, na wniosek WKZ, w drodze porozumienia, 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie 

decyzji administracyjnych gminom, związkom gmin, powiatowo-gminnym albo 

metropolitalnym, położonym na terenie województwa (art. 96). 

 

 

3.3.  Organizacja organów ochrony zabytków 

 

 Organami ochrony zabytków są: 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego zadania                                

i kompetencje w tym zakresie wykonuje Generalny Konserwator Zabytków, oraz 

2) Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje 

Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierujący Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków. 

 WKZ powołuje Wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków 

wskazując kandydata na to miejsce. WKZ odwołuje Wojewoda na wniosek GKZ albo za 

jego zgodą. Szczegółowy zakres zadań wykonywanych przez WKZ określa art. 91 

Ustawy, przy czym po nowelizacji w 2017 r. zwiększył się zakres koordynowania 

działalności WKZ przez Generalnego Konserwatora Zabytków.   

Teren gminy Nędza (i całego powiatu raciborskiego) w zakresie ochrony nad 

zabytkami administracyjnie podlega bezpośrednio Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony 

Zabytków w Katowicach. 

Kolejnym stopniem systemu ochrony zabytków w regionie byłoby ewentualne 

powołanie powiatowego (i ew. gminnego) konserwatora zabytków (na podstawie 

podpisanego porozumienia Wojewody ze Starostą Raciborskim (ew. z Wójtem Nędzy)), 

np. zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. ochrony zabytków. Takiemu 

lokalnemu konserwatorowi mogłyby zostać powierzone niektóre sprawy z zakresu 

właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (występującego w 

imieniu Wojewody Śląskiego). 
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4. Spójność Programu z dokumentami strategicznymi w Polsce w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza jest jednym ze strategicznych 

elementów budujących politykę rozwoju Gminy. By nie dopuścić do kolizji prawnych 

oraz zoptymalizować efekty realizacji niniejszego dokumentu, Program uwzględnia 

wcześniejsze ustalenia dokumentów strategicznych wszystkich szczebli – krajowych, 

wojewódzkich oraz powiatowych i gminnych. Pozwala to na sprawną i pełnej realizację 

Programu oraz na unikanie sytuacji konfliktowych w sferze planowania strategicznego. 

Z punktu widzenia samorządu gminnego najistotniejsze są regulacje prawne 

dotyczące ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego zawarte w aktach 

prawnych na poziomie lokalnym, a więc zarówno gminnym i powiatowym: 

dokumentach o charakterze strategicznym, studiu uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, programach, planach i dokumentach dotyczących innych dziedzin 

działalności samorządowej, np. ochrony przyrody. 

 

4.1. Uwarunkowania na szczeblu krajowym 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, 

Sprawne państwo (uchwała Rady Ministrów z dn. 25.09.2012 r.) 

 Jest to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje 

strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest 

niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe.  

 W Strategii pojawiają się zapisy mówiące o wprowadzeniu obowiązku 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych 

obejmujących obszary miejskie, a w szczególności metropolitalne, tereny wrażliwe 

rozwojowo, związane z ochroną m.in. dziedzictwa kulturowego. Drugim ważnym, 

podkreślonym przez Strategię obszarem jest digitalizacja zasobów dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnienie właściwego ich przechowywania. 

 Ponadto wspierany będzie rozwój infrastruktury społecznej – w tym 

infrastruktury kulturalnej – oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, 

co stanowi ważny czynnik rozwoju i podnoszenia atrakcyjności miast. 

 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 i Uzupełnienie NSRK na lata 

2004-2020 (dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów)   

 Tworzy ramy dla mecenatu państwa w sferze kultury. Głównym celem Strategii 

jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego regionów w Polsce.              

Do priorytetów zaliczono:  
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• aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe 

celem poprawy stanu zachowania zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz 

zwiększenie dostępności do mieszkańców, turystów i inwestorów, 

•  edukację i administrację na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

 Dokumentem służącym wdrożeniu Strategii w sferze materialnej spuścizny 

kulturowej Polski jest Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa 

kulturowego”, w którym wytyczone zostały strategiczne cele polityki państwa w sferze 

ochrony zabytków. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

(uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. – M.P. 2012, poz. 252). 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego 

celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, 

zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. KPZK 2030 formułuje zasady i działania 

służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu 

bezpieczeństwa, w tym powodziowego. 

W dokumencie został wyznaczony następujący cel strategiczny: 

„Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych –

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 

spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie”. 

 Ponadto wyznaczono cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju               

w horyzoncie roku 2030. 

 

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017 

(uchwała Rady Ministrów z dn. 24.06.2014 r.). 

 Krajowy Program wpisuje się w system dokumentów planistycznych państwa 

jako instrument wykonawczy dla Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020; jest 

kluczowym instrumentem planowania strategicznego w dziedzinie ochrony zabytków, 

który pozwoli na ujednolicenie polityki konserwatorskiej w wymiarze ogólnokrajowym  

i ułatwi skoordynowanie działań wielu podmiotów skoncentrowanych na 

zagadnieniach ochrony zabytków: organów konserwatorskich, instytucji kultury oraz 

osób prywatnych zaangażowanych w społeczną opiekę nad zabytkami. Adresatami 

Krajowego Programu są organy administracji rządowej, przede wszystkim MKiDN, 

wojewodowie i wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz podległe im 

wyspecjalizowane instytucje kultury. Odbiorcami Krajowego Programu są natomiast 

wszystkie podmioty publiczne i prywatne, zainteresowane zamierzeniami rządu w 

dziedzinie polityki konserwatorskiej.  
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Cele i kierunki określone w Krajowym Programie będą realizowane poprzez 

tworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego oraz podejmowanie długofalowych 

działań. Na szczeblu lokalnym i regionalnym analogiczną rolę pełnią gminne, 

powiatowe i wojewódzkie programy opieki nad zabytkami.  

Podstawowe zadania Krajowego Programu to:  

- określenie głównych problemów ochrony zabytków w Polsce i ocena, jakie są 

możliwości ich rozwiązania; 

- określenie celów polityki rządu z zakresie ochrony zabytków, sposobów jej 

realizowania oraz podstaw finansowania; 

- wskazanie koniecznych zmian w warstwie regulacyjnej, których wprowadzenie 

umożliwi osiągnięcie zakładanych celów.  

Sformułowano także cel główny: Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego                                                     

i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.  

 

4.2. Uwarunkowania na szczeblu wojewódzkim 

 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (uchwała Nr 

IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.) 

Strategia określa wizję rozwoju, cele i główne sposoby ich osiągania w 

kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie do 2020 roku. Cele są 

odzwierciedlone w zdefiniowanych obszarach priorytetowych polityki rozwoju 

województwa tj. w obszarze: nowoczesnej gospodarki, szans rozwojowych 

mieszkańców, kształtowania przestrzeni regionu z otoczeniem i partnerstw wewnątrz 

regionalnych.  

Główne cele strategiczne jakie określono to: 

CEL I – Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się                   

w oparciu o innowacyjność i kreatywność. 

CEL II – Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na 

powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. 

CEL III –  Województwo śląskie regionem atrakcyjnym i funkcjonalnej przestrzeni. 

CEL IV – Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym partnerem 

rozwoju Europy. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ 

(uchwała nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z 29 sierpnia 2016 r.)  

 Jest to dokument planowania strategicznego określający działania, za pomocą 

których samorząd województwa wpływa na rozmieszczenie funkcji terenów                          

w przestrzeni i ich wzajemne powiązanie. Plan uwzględnia założenia polityki 

przestrzennej państwa i tworzy warunki do realizacji ustaleń strategii rozwoju 

województwa. Program opieki nad zabytkami współdziała z Planem przy realizacji 

celów polityki przestrzennej zapisanych w ustaleniach Planu w zakresie: 

Id: 679568D4-5638-4926-9419-1FC13DF123A1. Podpisany Strona 14



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NĘDZA 
NA LATA 2018-2021 

 

 

   15 

Celu I – Dynamizacji i restrukturyzacji przestrzeni województwa; 

Celu II – Wzmocnienia funkcji węzłów sieci osadniczej; 

Celu III – Ochrony zasobów środowiska, wzmocnienia systemu obszarów chronionych 

i wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych. 

 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-

2021 (uchwała Nr V/50/14/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 marca 2018 r.) 

Program jest instrumentem realizacji wojewódzkiej strategii działań wobec 

zabytków zawartej w dokumentach strategicznych. Określa warunki włączania 

zabytków w procesy gospodarczego rozwoju województwa przy pomocy 

zróżnicowanych podmiotów gospodarczych. Program nie obejmuje zakresu działań 

związanych z ochroną zabytków, wynikających z kompetencji wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, ale jego realizacja będzie wymagała ścisłej współpracy z WKZ. 

Celem głównym Programu jest poprawa stanu zachowania zabytków oraz włączenie 

ich w procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa z uwzględnieniem 

zasady zrównoważonego rozwoju 

W dokumencie sformułowano misję Programu: 

>> Harmonijny krajobraz kulturowy oraz autentyzm materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa jest czynnikiem budowy kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego 

województwa oraz promocji regionu w kraju i na świecie <<,  

której realizacja została wyznaczona przez dwa cele strategiczne programu oraz 

podporządkowane im cele operacyjne: 

• Cel strategiczny I – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i włączenie go w procesy 

gospodarcze: 

✓ Cel operacyjny I.1 – Ustalenie potencjału zasobów zabytkowych województwa 

✓ Cel operacyjny I.2 – Budowa systemu zarządzania zabytkami województwa 

✓ Cel operacyjny I.3 – Włączenie zabytków w procesy gospodarcze 

• Cel strategiczny II – Kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec 

dziedzictwa kulturowego regionu. 

✓ Cel operacyjny II.1 – Upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz sposobach 

opieki nad zabytkami 

✓ Cel operacyjny II.2 – Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz opieki nad 

zabytkami 

 

Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006–2020 (uchwała 

Sejmiku Województwa Śląskiego z sierpnia 2006 r.) 

Jest to dokument określający cele strategiczne rozwoju kultury wraz                               

z kierunkami działań. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego za pomocą 

Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w woj. śląskim realizuje strategię                

w zakresie opieki nad zabytkami. W strategii wyznaczono cztery cele strategiczne: 

Cel I. Wzrost kompetencji potrzebnych do: 
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- uczestnictwa w kulturze, 

- efektywnego zarządzania kulturą, 

- twórczości artystycznej w warunkach gospodarki rynkowej. 

Cel II. Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego – w roli odbiorców treści 

kulturowych i czynnego – w roli twórców treści kulturowych). 

Cel III. Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego 

i niematerialnego) oraz jego lepsze wykorzystywanie do celów turystycznych. 

Cel IV. Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych i 

wykorzystywanie ich kreatywności. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (zatwierdzony 

przez Komisję Europejską w dn. 18 kwietnia 2014 r.) 

 W RPO WSL 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V „Ochrona środowiska                        

i efektywne wykorzystanie zasobów” przewidziano działania związane z ochroną 

dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

na Szlak Zabytków Techniki i „ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu”: 

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 

Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu 

W ramach typów projektu realizowanych w obrębie działania 5.3 „Dziedzictwo 

kulturowe” wskazano na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (rejestr zabytków A)               

z wyłączeniem cmentarzy, parków i innych form zaprojektowanej zieleni. Drugim 

typem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

obiektach na Szlaku Zabytków Techniki, z wyłączeniem zabytków ruchomych i form 

zaprojektowanej zieleni. W ramach wymienionych typów projektu wsparcie jest 

udzielane dla obiektów przeznaczonych na cele kulturalne. 

W zakresie osi priorytetowej szczególnym wsparciem zostało objęte Miasto 

Bytom ze względu na „koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych” 

(w ramach obszarów strategicznej interwencji OSI). 

 

4.3. Uwarunkowania na szczeblu powiatowym i międzygminnym 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020  

(uchwała nr XLIII/414/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.) 

 Strategia ukierunkowuje długookresowo rozwój powiatu raciborskiego poprzez 

ustalenie wizji rozwoju, wybór priorytetów, celów strategicznych oraz koncentrację 

działań i zasobów. Ustanawia jednocześnie podstawy dla podejmowania kluczowych 

decyzji w przyszłości, tworzenia planów szczegółowych i kreowania projektów o 

zasadniczym wpływie na rozwój lokalny. 

Jego realizacja zostanie osiągnięta przez organizację pól głównych, jakimi są: 

C.1 - Rozwój gospodarczy powiatu raciborskiego, 
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C.2 - Wysokie kompetencje i aktywność mieszkańców powiatu, 

C.3 - Wyróżniające warunki budujące wysoką jakość życia w powiecie, 

C.4 - Silna pozycja powiatu raciborskiego w otoczeniu. 

W zakresie promocji walorów turystycznych i ochrony zabytków realizowane 

jest pole „Rozwój gospodarczy powiatu raciborskiego”, którego jednym z kierunków 

działań jest rozwój oferty turystycznej oraz oferty usług czasu wolnego wykorzystującej 

walory przyrodniczo-kulturowe powiatu. 

  

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020 (uchwała 

nr XXXIV/319/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z 24.10.2017 r.)  

Program stanowi podstawę do stworzenia możliwości współpracy między 

powiatem i gminami oraz właścicielami zabytków w celu jak największej dbałości                  

o wspólne dziedzictwo kulturowe. 

Dokument zawiera m.in. wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków z terenu gminy Nędza a także wpisanych do rejestru zabytków.  

W celu realizacji Programu wytyczono kierunki działań z podziałem na 

następujące zadania: 

7.1. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy 

obiektach zabytkowych nieruchomych będących własnością powiatu; zabezpieczenie               

i utrzymanie tych obiektów oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie                 

z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości. Zapewnienie warunków 

do naukowego badania i dokumentowania obiektów zabytkowych. 

Zadanie 7.1.1. Wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich i adaptacyjnych 

na terenie Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Przystosowanie budynku dawnej 

słodowni do celów użytkowych. 

7.2. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

Zadanie 7.2.1. Zamieszczenie informacji o możliwości ubiegania się o taką 

dotację na stronie BIP Starostwa i w innych mediach. Informowanie 

zainteresowanych o źródłach dofinansowania wraz z określeniem zasad 

udzielania przez powiat dotacji, jej kontroli i rozliczania. 

7.3. Ustanawianie przez starostę na wniosek ŚWKZ społecznych opiekunów zabytków; 

cofanie ustanowienia s. o. z.; prowadzenie listy s. o. z.; wydawanie osobom fizycznym 

legitymacji s. o. z.; wydawanie zaświadczeń osobom prawnym lub innym jednostkom 

organizacyjnym pełniącym funkcję s. o. z. 

Zadanie 7.3.1. Współpraca ze ŚWKZ w przedmiotowej sprawie. 

7.4. Wydawanie przez starostę na wniosek ŚWKZ decyzji o zabezpieczeniu obiektów 

zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem w formie ustanowienia 

czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub – o ile usunięcie zagrożenia nie 

jest możliwe – wywłaszczenie tych obiektów na wniosek ŚWKZ przez starostę na rzecz 

Skarbu Państwa lub gminy, na terenie której położony jest ten obiekt. 
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Zadanie 7.4.1. Ścisła współpraca ze ŚWKZ w przedmiotowej sprawie. 

7.5. Umieszczanie przez starostę w uzgodnieniu ze ŚWKZ na obiekcie zabytkowym 

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, iż obiekt 

ten podlega ochronie. 

Zadanie 7.5.1. Ustalenie ze ŚWKZ stanowiska w formie wydanej przez niego 

opinii o zamiarze oznakowania obiektów zabytkowych oraz umieszczenie tych 

znaków na obiektach zabytkowych w powiecie. 

Zadanie 7.5.2. Współpraca na wniosek zainteresowanych stron w zakresie 

utrzymania istniejących i wytyczanie nowych szlaków kulturowych. Współpraca              

z poszczególnymi gminami w zakresie oznakowania szlaków historycznie 

udokumentowanych – uzupełnienie oznaczenia cennych obiektów na 

istniejących szlakach lub w ich sąsiedztwie. 

7.6. Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

Zadanie 7.6.1. Respektowanie opinii i decyzji ŚWKZ w wydawanych przez 

starostę pozwoleniach na budowę w celu ochrony stanowisk archeologicznych i 

nawarstwień kulturowych. 

Zadanie 7.6.2. Inicjowanie przez powiat badań ratowniczych na zagrożonych 

stanowiskach archeologicznych, będących własnością powiatu. 

Zadanie 7.6.3. Podejmowanie działań popularyzujących dziedzictwo 

archeologiczne na terenie powiatu. 

Zadanie 7.6.4. Przeciwdziałanie nielegalnym poszukiwaniom zabytków oraz 

niszczeniu stanowisk archeologicznych na terenie powiatu. 

7.7. Opracowanie i udostępnianie produktów turystycznych powiatu. 

Zadanie 7.7.1. Promocja i dystrybucja wydawnictw wewnętrznych                              

i zewnętrznych poświęconych dziedzictwu kulturowemu powiatu i znajdującym 

się na jego obszarze zabytkom. 

Zadanie 7.7.2. Udział w cyklicznych imprezach, m.in.: w wystawach, w targach 

promujących region (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne). 

7.8. Wspieranie na wniosek zainteresowanych podmiotów przedsięwzięć samorządów 

gminnych związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej. 

Zadanie 7.8.1. Wspieranie podejmowanego przez gminy zagospodarowania 

miejsc atrakcyjnych turystycznie, m. in. szlaków kulturowych, ścieżek 

edukacyjnych, tras rowerowych, poszczególnych obiektów. 

7.9. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zasobów 

kulturowych i przyrodniczych. 

Zadanie 7.9.1. Współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz 

organizacjami pozarządowymi, działającymi w sektorach edukacji oraz kultury i 

sztuki w zakresie: 

– edukacji dzieci i młodzieży, 
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– współorganizacji konkursów (literackich, historycznych, fotograficznych) 

poszerzających wiedzę uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i jego 

ochrony, 

– upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież, 

– współorganizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji 

społeczności powiatu. 

7.10. Upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz 

jego walorach turystycznych w mediach. 

Zadanie 7.10.1. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych, szeroko 

dostępnych i przystępnie opracowanych wydawnictw popularyzujących wiedzę o 

zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu: 

- drukowanych: przewodników, albumów, widokówek, folderów, map itp., 

- wykorzystujących inne techniki zapisu, np. płyty CD, DVD – prezentacja 

multimedialna, 

- promowanie istniejących publikacji regionalnych, 

- współpraca z organizacjami działającymi na rzecz promocji regionu w tym 

zakresie. 

Zadanie 7.10.2. Stworzenie i udostępnienie interaktywnej mapy powiatu z 

danymi o zabytkach powiatu raciborskiego. 

Zadanie 7.10.3. Bieżące aktualizowanie na stronach internetowych powiatu 

zakładek poświęconych zabytkom i szeroko rozumianej kulturze. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020                       

wraz z perspektywą na lata 2021-2024  

(uchwała nr XXIV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z 29.11.2016 r.) 

 W rozdziale 5.8.1. „Ochrona przyrody i krajobrazu” Program wymienia obszary 

prawnie chronione z terenu gminy Nędza: 

• Obszary Natura 2000 – Stawy Łężczok PLH240010 – obszar siedliskowy, 

Ostoja obejmuje kompleks 8 stawów o powierzchni od 2 do 90 ha (łącznie 247 

ha), istniejących tu od XIII w. Kompleks stawów otaczają lasy o charakterze 

naturalnym, z licznymi starymi drzewami. Na terenie obszaru występują też 

niewielkie powierzchnie łąk, starorzecza. Stawy są częściowo porośnięte trzciną 

i szuwarami (25-50 % powierzchni stawów). Ostoja ptasia o randze krajowej. 

Obszar jest jedną z nielicznych enklaw naturalnej roślinności w dolinie górnej 

Odry. 

• Park Krajobrazowy – Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 

Utworzony w 1993 r. Powierzchnia parku krajobrazowego wynosi 493,9 km². 

Obejmuje 4 gminy pow. raciborskiego: Kuźnię Raciborską, Kornowac, Nędze                 

i Racibórz. Park krajobrazowy stanowią tereny chronione ze względu na 

popularyzację walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.  

• Rezerwat przyrody – „Łężczok” 
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Teren leśno-stawowy z zespołami wielogatunkowego lasu łęgowego. 

Starorzecze Odry ze stanowiskiem orzecha wodnego, aleje zabytkowych drzew, 

miejsca masowego gnieżdżenia się ptactwa. Powierzchnia 396,2 ha.  

• Użytek ekologiczny – „Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy”, 

Został powołany w 2004 r. w celu ochrony łąki trzęślicowej ze względu na 

specyficzny typ ekosystemu i rzadką florę. Zajmuje powierzchnię 1,2 ha. 

• Pomniki przyrody – Dąb szypułkowy (Quercus robur) w Nędzy (Babice),                     

rejestr wojewódzki nr 1269. 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla 

Rozwoju” 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” aktywnie 

wspiera rozwój lokalny na terenie 5 gmin woj. śląskiego: Krzanowice, Kuźnia 

Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik. 

Podobnie jak w latach 2007-2013, tak i w bieżącym okresie programowania 

2014-2020 wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Jest to dokument określający 

priorytetowe kierunki rozwoju obszaru, które będą wspierane w ramach 

przyznawanych dotacji. W bieżącym okresie programowania można ubiegać się                        

o dotacje z programu operacyjnego – PROW na lata 2014-2020. Skorzystać z nich mogą 

mieszkańcy, rybacy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz jednostki publiczne. 

Szczegółowe informacje na temat działalności LGD, naborów wniosków 

znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.grupadzialania.pl . 

 

Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. (uchwała Nr 145/685/2017 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 października 2017 r.) 

 Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, 

przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane            

w ramach współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.  

Wśród zadań publicznych realizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego znalazły się następujące działania: 

a) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

b) prezentacji dorobku kulturalnego powiatu w kraju i za granicą, 

c) realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 
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5. Spójność Programu z lokalnymi dokumentami strategicznymi 

 

Na poziomie lokalnym równie ważne są zapisy prawa miejscowego – z punktu 

widzenia gminy regulujące najistotniejsze dla niej obszary działalności. Ochrona 

zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy znalazła swoje miejsce                       

w dokumentach o charakterze strategicznym dla gminu oraz opracowaniach 

wyznaczających kierunki polityki przestrzennej gminy: studium uwarunkowań                        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023 (uchwała nr LIV-305-2017 

Rady Gminy Nędza z dn. 25 lipca 2017 r.) 

Program jest podstawowym dokumentem dotyczącym gminnej polityki                       

w zakresie rewitalizacji obszarów, które zostały uznane w toku delimitacji za 

zdegradowane. Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz 

gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej, zmierzający 

do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie 

mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Jednocześnie 

działania rewitalizacyjne, w tym związane z rewitalizacją przestrzenną, będą 

podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją zjawiska ubóstwa                         

i wykluczenia społecznego.  

Celem rewitalizacji jest poprawa warunków przestrzennych, ekonomicznych 

oraz społecznych dla mieszkańców, podnoszących jakość życia, co jest również 

głównym celem polityki władz gminy. Poza aplikowaniem o środki pomocowe zostaną 

również rozważone inne możliwości finansowania przedsięwzięć zmierzających do 

rewitalizacji zagrożonego obszaru gminy Nędza. 

Zasięg oddziaływania Programu obejmuje jeden obszar zdegradowany, 

zlokalizowany w centrum miejscowości Nędza.  
 

 
Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023, s. 64. 
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Program jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej na 

projekty w nim zapisane. Wśród projektów zgłoszonych do Programu podczas 

otwartego naboru występują również projekty dotyczące kultury i szeroko pojętej 

ochrony dziedzictwa kulturowego: 

Wiązka 1 - projekty na obszarze rewitalizacji 

✓ Zioła w glinie - integracyjny cykl wykładowo - warsztatowy  

✓ "Łączymy pokolenia"- cykl imprez integracyjnych, festynów rodzinnych mających 

na celu integrację lokalnej społeczności i kultywowanie śląskich tradycji.  

✓ Zagospodarowanie stacji kolei wąskotorowej w Nędzy  

✓ Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Velke 

Hostice  

✓ Zagospodarowanie Skweru w Centrum miejscowości Nędza 

 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nędza  (t.j. Uchwała Nr XXXVI- 294-2013 Rady Gminy Nędza z 13.05.2013 r.) 

Studium jest dokumentem kształtującym politykę przestrzenną gminy, 

koordynującym ustalenia planów miejscowych oraz promującym gminę na zewnątrz. 

Zawiera przestrzenne odzwierciedlenie przyjętej strategii rozwoju gminy, stanowi 

podstawę do opracowania przez wójta nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W rozdziale 5 – „Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej” wymieniono obszary objęte ochroną prawną zlokalizowane na terenie 

gminy 

✓ obiekty znajdujące się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, wpisane 

do rejestru zabytków: 

a) dworek myśliwski z 1781 r. nr A/1743/974/98, wraz z przylegającym terenem                  

i reliktami zabudowy gospodarczej, 

b) linia kolejki wąskotorowej Gliwice-Racibórz na odcinku Rudy-Markowice, układ 

torowy, budynki lokomotywowni w Rudach i Nędzy, budowle inżynierskie,                    

nr A/1476/92, 

✓ strefy „B” częściowej ochrony konserwatorskiej: 

a) „B1” – Nędza - zabudowa wsi rozlokowana po obu stronach ul. Sobieskiego i                

ul. Borowiec, historyczny układ ruralistyczny w typie ulicówki z sięgaczami, zespół 

kościoła par. pw. Matki Boskiej Różańcowej z cmentarzem przykościelnym i 

budynkiem plebani oraz zabudową mieszkaniową rozlokowaną wzdłuż                          

ul. Borowiec; 

b) „B2” – Nędza – zespół tzw. domów celnych z 1925 r., usytuowany przy                           

ul. Mickiewicza 22-58, jednorodny układ urbanistyczny budynków mieszkalnych, 

usytuowanych na planie czworoboku z budynkami gospodarczymi; 
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c) „B3” – Nędza – zespół budynków kolejowych wraz ze Stacją PKP Nędza, zespół 

budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej, stację PKP oraz budynki stacyjne przy 

ul. Jesionowej m.in. dawną lokomotywownię; 

d) „B4” – Nędza – zespół budynków mieszkalnych kolejowych i celnych przy                  

ul. Jesionowej, zespół budynków mieszkalnych – domów kolejowych z 1924 r. wraz 

z zabudową gospodarczą oraz domów celnych z 1923 r. zlokalizowanych przy                

ul. Jesionowej; 

e) „B5” – Nędza – zespół budynków mieszkalnych - domów celnych przy                           

ul. Jesionowej, zespół budynków mieszkalnych – domów celnych z 1923 r. wraz                    

z zabudową gospodarczą, zlokalizowanych przy ul. Jesionowej; 

f) „B6” – Babice – zabudowa historycznego układu ruralistycznego wsi, historyczny 

układ ruralistyczny z neoromańskim kościołem parafialnym p.w. św. Anny (lata 30. 

XX w.), z cmentarzem przykościelnym oraz zachowaną w dużym stopniu tradycyjną 

zabudową siedliskową z licznymi przykładami budownictwa mieszkalnego                       

i gospodarczego z końca XIX i początku XX w., rozlokowaną przy ul. Wiejskiej,                

ul. Wyzwolenia, ul. Szkolnej, ul. Arki Bożka; 

g) „B7” – Górki Śląskie – zespół budynków mieszkalnych kolejowych przy                      

ul. Nowej, zespół budynków mieszkalnych z lat 30. XX w. – domów kolejowych 

usytuowanych w czworoboku wraz z zabudową gospodarczą, zlokalizowanych                

w sąsiedztwie torów kolejowych; 

h) „B8” – Górki Śląskie – zespół budynków mieszkalnych - domy celne przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich, zespół budynków mieszkalnych – domów celnych wybudowanych 

w latach 1920 – 1925, usytuowanych wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich; 

i) „B9” – Trawniki – założenie dawnego folwarku, zabudowa mieszkaniowa wraz              

z zabudową gospodarczą z 2 poł. XIX w. i początku XX w.: ul. Trawniki 18 budynek 

mieszkalny dawna rządcówka; ul. Trawniki 10-12-14-16 budynek mieszkalny 

dawne czworaki; ul. Trawniki 20-22, 24-26 budynki mieszkalne bliźniacze z lat 

1939-1940; na rzucie litery T; ul. Trawniki budynki inwentarsko-gospodarcze: 

stodoła, warsztaty, kuźnia, chlewnia, obora. 

j) „B10” – Ciechowice – kompleks budynków szkolnych z lat 30. XX w. 

k) „B11” – Zawada Książęca – zabudowa historycznego układu ruralistycznego wsi z 

kościołem parafialnym p.w. św. Józefa Robotnika oraz zachowaną w znacznym 

stopniu tradycyjną zabudową siedliskową z końca XIX i początku XX w., 

rozlokowaną przy ul. Raciborskiej, Betonowej i Dzwonkowej., 

l) „B12” – Łęg – zabudowa historycznego układu ruralistycznego wsi z zachowaną w 

znacznym stopniu tradycyjną zabudową siedliskową z licznymi przykładami 

budownictwa mieszkalnego i gospodarczego z końca XIX i początku XX w., 

m) „B13” – Rogol – zabudowa historycznego układu ruralistycznego wsi,                              

z zachowaną w znacznym stopniu tradycyjną zabudową siedliskową z licznymi 

przykładami budownictwa mieszkalnego oraz gospodarczego z k. XIX i 1 ćw. XX w., 
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n) „B14” – Szymocice – zabudowa historycznego układu ruralistycznego wsi                     

z zachowaną w znacznym stopniu tradycyjną zabudową siedliskową z licznymi 

przykładami budownictwa mieszkalnego i gospodarczego z k. XIX i pocz. XX w., 

o) „B15” – Szymocice – zespół budynków mieszkalnych - tzw. domy celne przy                

ul. Wiejskiej wybudowane w latach 20. XX w. 

✓ strefy „K” – ochrony krajobrazu: 

a) „K1” – Piła – Przysiółek Nędzy, strefą objęto obszar terenów otwartych – 

zbiorników wodnych, łąk, pastwisk i lasów, rozciągający się wzdłuż rozlewiska rzeki 

Suminy wraz z zespołem zabudowy leśniczówki, drewnianą kapliczką pw. Matki 

Boskiej Bolesnej oraz zespołem budynków kolejowych przy ul. Gliwickiej oraz 

miejscami lokalizacji historycznych młynów wodnych;  

b) „K2”– Łęg, rozległy obszar terenów otwartych – pól uprawnych, łąk, pastwisk, 

zbiorników wodnych, pomiędzy Odrą a Rezerwatem Przyrody „Łężczok”                          

z elementami krajobrazu naturalnego i kulturowego, stanowiący część historycznej 

kompozycji krajobrazowej związanej z rozwojem przestrzennym jednostek 

osadniczych: wsi Łęg, Zawada Książęca oraz pomocniczego gospodarstwa - zespołu 

dawnego folwarku Orzeszków; 

c) „K3” – Kępa – zespół stawów: Brzezinian, Babiczak, Grabowiec, Ligotnik, 

Maćkowiak, Tatusiak, Duży Salm, Mały Salm – założonych w dolinie starorzecza 

Odry przez zakon Cystersów z Rud na przełomie XIV i XV w. wraz z zespołem alei 

na groblach pomiędzy stawami, stanowiących założenia zieleni komponowanej               

o pomnikowych okazach starodrzewu (200 i 300-letnie dęby i buki), a także 

zespołem dawnego folwarku Kępa (ob. Gospodarstwo Rybackie “Markowiak”), 

d) „K4” – Zawada Książęca / Łęg – obszar starego cmentarza przy ul. Raciborskiej,  

o regularnym układzie, założony ok. 1870 r. z krzyżami nagrobnymi z końca XIX w. 

Na obszarze cmentarza zachowane zbiorowe mogiły i relikty starodrzewu; 

e) „K5” – Górki Śląskie – założenie cmentarza, przy ul. Ofiar Oświęcimskich                    

ze zbiorową mogiłą ofiar obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

✓ strefy „E” – ekspozycji: 

a) „E1” – panorama wsi Nędza z bryłą kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej 

Różańcowej – ciąg widokowy w kierunku północnym z ul. Sienkiewicza i                          

ul. Gliwickiej,  

b) „E2” otoczenie kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Różańcowej – widok na 

bryłę kościoła z ul. Jana Pawła II oraz z ul. Sobieskiego,  

c) „E3” panorama wsi Nędza z bryłą kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej 

Różańcowej - widok w kierunku południowo-wschodnim z ul. 1 Maja, ul. Rogol,               

ul. Wiejskiej,  

d) „E4” panorama wsi Babice z bryłą kościoła parafialnego p.w. św. Anny - widok            

w kierunku północnym z ul. Wyzwolenia,  

e) „E5” ciąg widokowy z ul. Kanałowej w kierunku wschodnim na założenie 

dawnego folwarku Trawniki,  
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f) „E6” ciąg widokowy z ul. Powstańców Śląskich w Trawnikach, obejmujący 

rozległą panoramę wsi Zawada Książęca z sylwetą kościoła parafialnego pw. św. 

Józefa Robotnika na południowym – zachodzie,  

g) „E7” widok z ul. Raciborskiej we wsi Zawada Książęca w kierunku południowym 

na wieżę kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika,  

h) „E8” ciąg widokowy z ul. Wyzwolenia w Łęgu, w kierunku północnym na wieżę 

kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Robotnika we wsi Zawada Książęca,  

i) „E9” ciąg widokowy w kierunku południowym – z ul. Odrzańskiej                                        

w Ciechowicach, na panoramę wsi Zawada Książęca z bryłą kościoła parafialnego 

pw. św. Józefa Robotnika.  

✓ strefy „W” – ochrony archeologicznej: 

a) „W ” – Nędza, obejmująca południową część wsi Nędza jako teren szczególnego 

nagromadzenia stanowisk archeologicznych związanych ze śladami osadnictwa               

w miejscu pierwotnej lokalizacji wsi; 

b) „W2” – Górki Śląskie, obejmująca grodzisko stożkowe z XIII-XV w. oraz osadę               

z okresu wczesnego średniowiecza; 

c) „W3” – Górki Śląskie, obejmująca teren szczególnego nagromadzenia stanowisk 

archeologicznych północnej części wsi. 

✓ strefy „OW” – obserwacji archeologicznej: 

a) „OW1” – Zawada Książęca / Łęg – tzw. stary cmentarz przy ul. Raciborskiej, 

założony ok. 1870 r., z krzyżami nagrobnymi z końca XIX w. oraz zbiorowymi 

mogiłami wojennymi,  

b) „OW2” – Babice, strefa obejmująca rozległy teren pól uprawnych, pastwisk                   

i częściowo lasów, rozciągający się na północny-wschód od wsi Babice, o znacznym 

nagromadzeniu stanowisk archeologicznych,  

c) „OW3” – Ciechowice, strefa obejmująca tereny przeznaczone pod urządzenia 

oczyszczania ścieków - gminną oczyszczalnię ścieków oraz tereny przyległe,  

d) „OWx” – strefy ochrony poszczególnych stanowisk archeologicznych, poza 

obszarami większych skupisk, obejmujące obszar w promieniu 150 m od centrum 

stanowiska.   

✓ stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków: 

a) grodzisko wczesnośredniowieczne z XIII w. nr rej. C/1739/100/98 w Górkach 

Śląskich, 

b) stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu z neolitu - w płd. części wsi na 

terenie rzeki Suminy, nr rej. C/1740/91/98, w Nędzy, 

c) osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza na wysokiej, 

lewobrzeżnej terasie rzeki Suminy, nr rej. C/1740/91/98, w Nędzy. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

  

 Jako akty prawa miejscowego stanowią podstawę planowania przestrzennego 

oraz ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie. Ustalenia 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w m.p.z.p. powinny sprzyjać 

ochronie otoczenia zabytków przed zbyt intensywną działalnością gospodarczą oraz 

umożliwić uniknięcie inwestycji, które mogłyby zubożyć krajobraz kulturowy. 

 Gmina Nędza pokryta jest w całości obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego: 

• uchwała Nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z 26 stycznia 2015 r. ws. m.p.z.p. gminy 

Nędza w obrębie wsi Babice 

• uchwała nr XXV-152-2016 Rady Gminy Nędza z 14 marca 2016 r. ws. m.p.z.p. 

gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej 

wyznaczonego obszaru – etap I 

• uchwała Nr XXXVII-214-2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 r. ws. 

m.p.z.p. gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice 

• uchwała nr XXVIII-169-2016 Rady Gminy Nędza z 5 maja 2016 r. ws. m.p.z.p. gminy 

Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie, 

• uchwała Nr XXXVII-216-2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 r. ws. 

m.p.z.p. gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg 

• uchwała Nr XVI-95-2015 Rady Gminy Nędza z 29 września 2015 r. ws. m.p.z.p. 

gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap I 

• uchwała Nr XLVII-265-2017 Rady Gminy Nędza z 9 marca 2017 r. ws. m.p.z.p. 

gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza 

• uchwała Nr XXV-155-2016 Rady Gminy Nędza z 14 marca 2016 r. ws. m.p.z.p. 

gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice 

• uchwała Nr XLVII-264-2017 Rady Gminy Nędza z 9 marca 2017 r. ws. m.p.z.p. 

gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca 

 

W powyższych Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniono obiekty i obszary zabytkowe obejmując je jednocześnie ochroną 

konserwatorską. W zapisach Planów występują obiekty zabytkowe objęte również 

ochroną konserwatorską jako proponowane do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Obecnie, po weryfikacji GEZ, część z nich jest już ujęta w ewidencji. Aktualna lista GEZ 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza. 

Poniżej przedstawiono wyciąg z Planów dotyczący zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
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BABICE 

 

Rejestr zabytków: 

1. pałacyk myśliwski wraz z przylegającym terenem i reliktami zabudowy 

gospodarczej, na terenie rezerwatu Łężczok, pomiędzy stawami Brzezinian                               

i Grabowiec, nr rej. A/1743/974/98 

2. układ torowy oraz budowle inżynierskie linii kolei wąskotorowej Gliwice – 

Racibórz, nr rej. A/1477/93 

GEZ: 

1.  kościół parafialny pw. św. Anny, ul. Wiejska 58,  

2. kaplica pw. św. Jana Nepomucena u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Wyzwolenia,                        

z kamienną figurą św. Jana Nepomucena z 1722 r. 

Obiekty o wartościach zabytkowych: 

1.  budynek mieszkalny, ul. Rudzka 7  

2.  budynek mieszkalny, ul. Rudzka 13  

3.  budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Rudzka 40  

4.  budynek mieszkalny, ul. Piaskowa 18  

5.  budynek mieszkalny, ul. Piaskowa 15  

6.  budynek mieszkalny, ul. Arki Bożka 2  

7.  budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Arki Bożka 4  

8.  dom mieszkalny z częścią gospodarczą, ul. Drzewna 30A 

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne: 

1.  krzyż kamienny, ul. Rudzka 46  

2.  krzyż, skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Wyzwolenia 

3.  krzyż, ul. Wyzwolenia  

4.  krzyż Bożej Męki, skrzyżowanie ul. Arki Bożka i Rudzkiej  

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej: 

1. historyczny układ ruralistyczny wsi z kościołem parafialnym pw. św. Anny                         

i cmentarzem przykościelnym 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

1. obszar wyznaczony na rysunku planu obejmuje tereny, w których mieszczą się 

archiwalne stanowiska archeologiczne oraz otulina o promieniu 30 m 

 

CIECHOWICE 

 

Proponowane do ujęcia w GEZ: 

1.  dom mieszkalny, ul. Boczna 2 

2.  dom mieszkalny, ul. Boczna 6 

3.  dom mieszkalny, ul. Dojazdowa 5 

4.  dom mieszkalny, ul. Dojazdowa 12, 15 

5.  dom mieszkalny, ul. Kuźnicka 7 
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6.  zagroda wiejska, ul. Odrzańska 5 

7.  kapliczka, ul. Odrzańska 18 

8.  dom mieszkalny, ul. Odrzańska 18 

9.  dom mieszkalny, ul. Odrzańska 28 

10.  dom mieszkalny, ul. Odrzańska 30 

11.  dom mieszkalny, ul. Powstańców Śląskich 5 

12.  dom mieszkalny, ul. Powstańców Śląskich 15 

13.  dom mieszkalny, ul. Powstańców Śląskich 23 

14.  dom mieszkalny, ul. Raciborska 5 

15.  szkoła, ul. Raciborska 35 

16.  zagroda wiejska, ul. Wodna 2 

17.  zagroda wiejska, ul. Wodna 7, 10 

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej: 

1.  kompleks budynków szkolnych z lat 30 XX w. 

Strefa „E” ochrony ekspozycji: 

1.  panorama wsi Zawada Książęca z sylwetą kościoła par. pw. św. Józefa Robotnika 

od str. północnej i wschodniej (widok z ul. Powstańców Śląskich w  Trawnikach) 

2.  ciąg widokowy z ul. Odrzańskiej w Ciechowicach w kierunku południowym na 

panoramę wsi Zawada Książęca z sylwetą kościoła par. pw. św. Józefa Robotnika 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

1. obszar ochrony stanowiska archeologicznego Nr 100-40/48 AZP wraz                               

z otoczeniem w promieniu 150 m od centrum stanowiska. 

 

GÓRKI ŚLĄSKIE 

 

Rejestr zabytków archeologicznych: 

1.  grodzisko wczesnośredniowieczne z XIII w., nr rej. C/1739/100/98, 

Proponowane do ujęcia w GEZ: 

1.  budynek leśniczówki z zabudową gospodarczą przy ulicy Basenowej 2 

2.  dom młynarza – ob. dom, w zespole zabudowy młyna, ul. Bogunicka 5 

3.  młyn w zespole zabudowy młyna, ul. Bogunicka 5 

4.  zespół zabudowy domów kolejowych, ul. Jasna 7-11 

5.  domy mieszkalne w zespole domów kolejowych, ul. Jasna 7, 8, 9-10, 11 

6.  dom mieszkalny, ul. Ofiar Oświęcimskich 34, 53 

7.  kaplica, ul. Ofiar Oświęcimskich obok nr 54 

8.  zespół szkolno-przedszkolny, ul. Ofiar Oświęcimskich 57 

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej: 

1.  zespół kolejowych budynków mieszkalnych z zabudową gospodarczą, ul. Nowa 

2.  zespół budynków mieszkalnych – domów celnych wraz z zabudową gospodarczą, 

ul. Ofiar Oświęcimskich 

 

Id: 679568D4-5638-4926-9419-1FC13DF123A1. Podpisany Strona 28



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NĘDZA 
NA LATA 2018-2021 

 

 

   29 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

1.  grodzisko stożkowate z XIII-XV w. oraz osada z okresu wczesnego średniowiecza 

2. teren szczególnego nagromadzenia stanowisk archeologicznych w północnej 

części wsi 

Strefa „K” ochrony krajobrazu: 

1. tereny otwarte (zbiorniki wodne, łąki, pastwiska, lasy) rozciągające się wzdłuż 

rozlewiska rzeki Suminy, wraz z zespołem zabudowy leśniczówki, drewnianą 

kapliczką pw. Matki Boskiej Bolesnej oraz zespołem budynków kolejowych przy 

ul. Gliwickiej, a także miejscami lokalizacji historycznych młynów wodnych, 

2. cmentarz przy ul. Ofiar Oświęcimskich ze zbiorową mogiłą ofiar obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu 

 

ŁĘG 

 

Obiekty zabytkowe: 

1.  kaplica pw. św. Jana Nepomucena, ul. Okrężna 20 

2.  kaplica pw. NMP, ul. Saperska 1  

3. kaplica pw. Matki Boskiej, ul. Żwirowa, za wsią w miejscu dawnego cmentarza 

cholerycznego 

4.  zespół dawnego pomocniczego gospodarstwa folwarcznego Orzeszków 

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej: 

1. historyczny układ ruralistyczny z charakterystycznym układem zabudowy 

siedliskowej z k. XIX i pocz. XX w. 

Strefa „K” ochrony krajobrazu: 

1. tereny otwarte pomiędzy rzeką Odrą a rezerwatem przyrody „Łężczok”                             

z elementami krajobrazu kulturowego, stanowiący część historycznej kompozycji 

krajobrazowej związanej z rozwojem przestrzennym jednostek osadniczych:                

wsi Łęg, Zawady Książęcej oraz pomocniczego gospodarstwa folwarcznego 

Orzeszków 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

1.  obszar ochrony stanowisk archeologicznych Nr 100-40/80 i 81 AZP wraz                         

z otoczeniem w promieniu 150 m od centrum stanowiska 

 

NĘDZA 

 

Rejestr zabytków: 

1. linia kolejki wąskotorowej Gliwice – Racibórz wraz z budynkiem stacji Mała Nędza 

przy ul. Gliwickiej 46, układem torów i budowlami inżynierskimi, nr rej. 1476/92 

Rejestr zabytków archeologicznych: 

1. stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu, neolit, epoka brązu, kultura 

łużycka, nr rej. OP 91/68 
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2.  osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, nr rej. OP 380/73 

3.  grodzisko wczesnośredniowieczne, nr rej. OP 289/70 

Proponowane do ujęcia w GEZ: 

1.  kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. MB Różańcowej, ul. Jana Pawła II 

2.  kaplica neogotycka, ul. Jana Pawła II, obok nr 27 

3.  dom mieszkalny, tzw. dom celny, ul. Jesionowa 11, 13 

4.  plebania, ul. Kościelnej 2 

5.  budynek klasztoru S. Służebniczek NMP, ob. przedszkole, ul. Mickiewicza 53 

6.  dom mieszkalny – chałupa, ul. Mickiewicza 55 

7. zespół stacyjny PKP Nędza obejmujący główny budynek dworcowy, dawną 

lokomotywownię z budynkami nastawni, warsztatem, ekspedycją, magazynem 

oraz układem peronów przy ul. Jesionowej, 

8.  wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. 1 Maja (DW nr 421) 

9.  kaplica drewniana, ul. Gliwicka, na przeciw nr 72 

Obiekty zabytkowe: 

1. cmentarz przykościelny z kaplicą oraz krzyżem Boża Męka w granicach ogrodzenia 

cmentarza, 

2.  krzyż, ul. Kopernika 15 

3.  krzyż, ul. Jana Pawła II 54 

4.  kaplica, ul. Kopernika 1 

5.  budynek szkoły, ul. Sobieskiego 53 

6.  budynek mieszkalny, ul. Jana Pawła II 30 

7.  budynek mieszkalny, ul. Pocztowa 8 

8.  budynek leśniczówki wraz z kompleksem zabudowy gosp., ul. Myśliwska 1 

9. zespół dawnego folwarku Trawniki obejmujący zabudowę mieszkalną i 

gospodarczą obejmujący: 

-  budynki mieszkalne - rządcówka, dawne czworaki, dwa budynki bliźniacze, 

ul. Trawniki 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 

-   budynki inwentarsko-gospodarcze 

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej: 

1. historyczny układ ruralistyczny wsi Nędza w typie ulicówki z kościołem 

parafialnym, budynkami towarzyszącymi oraz cmentarzem i budynkiem plebanii 

2. zespół tzw. domów celnych przy ul. Mickiewicza – układ urbanistyczny 

usytuowanych na planie czworoboku budynków mieszkalnych i gospodarczych 

połączonych przewiązką 

3.  zespół budynków kolejowych wraz ze stacją PKP Nędza, budynki mieszkalne przy 

ulicy Pocztowej, budynki stacyjne przy ulicy Jesionowej oraz budynek 

lokomotywowni 

4.  zespoły budynków mieszkalnych – domów celnych przy ulicy Jesionowej 

5.  zespoły budynków mieszkalnych – domów celnych przy ulicy Dworcowej 
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6. zespół budynków d. folwarku Trawniki – zabudowa mieszkalna i gospodarcza, 

budynki mieszkalne (rządcówka, dawne czworaki, dwa budynki bliźniacze) oraz 

budynki gospodarcze (stodoła, warsztaty, kuźnia, chlewnia i obora) 

7. historyczny układ ruralistyczny ul. Rogol z zachowaną w dużym stopniu tradycyjną 

zabudową siedliskową z licznymi przykładami budownictwa mieszkalnego                        

i gospodarczego 

Strefa „W” ochrony archeologicznej: 

1. południowa część wsi jako teren szczególnego nagromadzenia stanowisk 

archeologicznych związanych ze śladami osadnictwa w miejscu pierwotnej 

lokalizacji wsi 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

1.  obszar w promieniu 150 m od centrum stanowisk archeologicznych o numerach 

100-40/9-16 

Strefa „E” ochrony ekspozycji: 

1. panorama wsi z bryłą kościoła par. pw. Matki Boskiej Różańcowej – widok                     

w kierunku północnym z ulic: Gliwickiej i Sienkiewicza, w kierunku południowo-

wschodnim z ulic: 1 Maja, Rogol i Wiejskiej 

2. otoczenie kościoła par. pw. Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy, widok na bryłę 

kościoła z ulic Jana Pawła II i Sobieskiego 

3. panorama wsi Nędza z bryłą kościoła par. pw. Matki Boskiej Różańcowej - widok 

w kierunku południowo-wschodnim z ulic 1 Maja, Rogol i Wiejskiej 

4. panorama obejmująca założenie dawnego folwarku Trawniki z ulicy Kanałowej              

w kierunku wschodnim 

5. panorama wsi Zawada Książęca z sylwetą kościoła par. pw. św. Józefa Robotnika 

od strony północnej i wschodniej z ulicy Powstańców Śląskich 

Obszar wymagający rehabilitacji: 

1. obszar kolejki wąskotorowej Gliwice – Racibórz wraz z budynkiem stacji Mała 

Nędza przy ul. Gliwickiej 46, układem torów i budowlami inżynierskimi. 

 

SZYMOCICE 

 

Proponowane do ujęcia w GEZ: 

1.  zespół domów celnych, ul. Wiejska 43-45 

2.  kaplica pw. Matki Boskiej, ul. Gliwicka 24 

3.  kapliczka z figurą Jana Nepomucena, ul. Wiejska naprzeciw nr 16 

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej: 

1. historyczny układ ruralistyczny wsi z zachowaną w dużym stopniu tradycyjną 

zabudową siedliskową z licznymi przykładami budownictwa mieszkalnego i 

gospodarczego z k. XIX i pocz. XX w. 

2. zespół budynków mieszkalnych wraz z zabudową gospodarczą – tzw. domy celne 

przy ul. Wiejskiej  
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Obszar wymagający rehabilitacji: 

1. obszar kolejki wąskotorowej Gliwice – Racibórz wraz z układem torów i 

budowlami inżynierskimi 

 

ZAWADA KSIĄŻĘCA 

 

Proponowane do ujęcia w GEZ: 

1.  kościół par. rzymsko-katolicki pw. św. Józefa Robotnika, ul. Raciborska 43 

2.  cmentarz parafialny, przy skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Okrężnej 

3.  szkoła, ul. Szkolna 2 

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej: 

1. historyczny układ ruralistyczny wsi z kościołem par. pw. św. Józefa Robotnika                

z charakterystycznym układem zabudowy siedliskowej z k. XIX i pocz. XX w. 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

1. teren starego cmentarza przy ul. Raciborskiej z bramą wejściową, krzyżami 

nagrobnymi, Pietą, krzyżem Boża Męka oraz zbiorowymi mogiłami 

2. obszar ochrony stanowiska archeologicznego Nr 100-40/83 AZP wraz z 

otoczeniem w promieniu 150 m od centrum stanowiska 

Strefa „E” ochrony ekspozycji: 

1.  panorama wsi Zawada Książęca z sylwetą kościoła par. pw. św. Józefa Robotnika 

od str. północnej i wschodniej (widok z ul. Powstańców Śląskich w Trawnikach) 

2. ciąg widokowy z ul. Odrzańskiej w Ciechowicach w kierunku południowym na 

panoramę wsi Zawada Książęca z sylwetą kościoła par. pw. św. Józefa Robotnika 

3. ciąg widokowy z ul. Wyzwolenia w Łęgu w kierunku północnym na sylwetę 

kościoła pw. św. Józefa Robotnika 

Strefa „K” ochrony krajobrazu: 

1. tereny otwarte (pól uprawnych, łąk, pastwisk, zbiorników wodnych) pomiędzy 

Odrą a rezerwatem przyrody „Łężczok” z elementami krajobrazu naturalnego                 

i kulturowego, stanowiący część historycznej kompozycji krajobrazowej 

związanej z rozwojem przestrzennym jednostek osadniczych: wsi Łęg, Zawada 

Książęca oraz pomocniczego gospodarstwa folwarcznego Orzeszków 

2. teren starego cmentarza przy ul. Raciborskiej z bramą wejściową, krzyżami 

nagrobnymi, Pietą, krzyżem Boża Męka oraz zbiorowymi mogiłami. 
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Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” (uchwała Nr LVII-

349-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r.) 

Program jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej 

gminy. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy gminą 

a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy służącego rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz 

wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Program określa m.in. zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania 

publiczne, okres i sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na 

realizację programu. W roku 2018 Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom 

programu realizację zadań publicznych, uznając jako priorytetowe zadania publiczne             

z zakresu m.in. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

✓ organizacja przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury 

regionalnej,  

✓ organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną 

społeczność,  

✓ rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie. 
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6. Charakterystyka zasobów i analiza stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

gminy Nędza 

 

6.1. Krajobraz kulturowy 

Gmina Nędza leży w środkowo-zachodniej części woj. śląskiego w górnym biegu 

rzeki Odry, w północno-zachodniej części powiatu raciborskiego. Pod względem 

podziału fizyczno-geograficznego południowa część gminy ze stawami rybnymi                      

i miejscowościami Łęg, Zawada Książęca i Ciechowice oraz terenem wsi Nędza 

przynależy do Kotliny Raciborskiej (Nizina Śląska), natomiast wschodnia część położona 

jest na Płaskowyżu Rybnickim (Wyżyna Śląska).  

Zajmuje obszar 5 722 ha; składa się na nią 7 sołectw: Nędza, Ciechowice, 

Zawada Książęca, Łęg, Babice, Szymocice oraz Górki Śląskie. Liczba mieszkańców,                 

wg danych z końca 2016 r. wynosiła ok. 7,4 tys. osób.  

 

 
Mapa gminy Nędza (źródło: www.nędza.pl, oprac. własne) 

 

Krajobraz kulturowy gminy Nędza jest zróżnicowany i składają się na niego trzy 

zasadnicze elementy: tereny leśne, rolnicze oraz założenia ruralistyczne. Przede 

wszystkim obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną oraz posiada 

bardzo wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, związane z występowaniem 

rozległych obszarów leśnych, a także miejscowości ukształtowanych w wielowiekowym 

procesie osadniczym. Naturalnymi ramami krajobrazowymi jest dolina rzeki Odry oraz 

chroniony kompleks Lasów Rudzkich (Park Krajobrazowy), na które w wyniku 

działalności człowieka nałożyły się osie komunikacyjne w postaci dwóch linii 

kolejowych (Racibórz – Kędzierzyn i Rybnik – Kędzierzyn) oraz dróg wojewódzkich – 

wszystkie spotykające się w Nędzy. 
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Dominującym krajobrazem w gminie jest krajobraz leśny, który jest elementem 

Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich. Praktycznie cały obszar 

gminy (z wyjątkiem granicznej rzeki Odry) leży w jego granicach. Same kompleksy leśne 

stanowią prawie połowę powierzchni gminy: w północno-wschodniej części Lasy 

Rudzkie, w południowo-zachodniej części lasy otaczające stawy rybne, stanowiące 

Rezerwat Przyrody „Łężczok”. Cały Park obejmuje obszar 493,87 km². Ochroną prawną 

objęto zwarte połacie lasów rudzkich i pszczyńskich, łąki i nieużytki towarzyszące gęstej 

sieci rzecznej, a także stawy rybne oraz inne elementy przestrzenne, bezpośrednio lub 

pośrednio związane z zapoczątkowaną tu 750 lat temu działalnością Zakonu Cystersów. 

Wzajemne przenikanie się elementów przyrodniczych i kulturowych stanowi 

charakterystyczną cechę tego obszaru. Dominują tu drzewostany sosnowe, rosnące na 

siedliskach borowych, wykształconych na glebach bielicowych, ale także wprowadzone 

sztucznie na siedliska żyznych lasów liściastych. Wykaz objętych ochroną ścisłą roślin 

naczyniowych Parku obejmuje współcześnie 47 gatunków. Natomiast fauna 

kręgowców Parku liczy 14 gatunków płazów, 6 gadów, 236 ptaków oraz 56 ssaków. 

Spośród ptaków 154 gatunki należą do awifauny lęgowej, a pozostałe to gatunki 

przelotne, zimujące bądź zalatujące przypadkowo.  

 

       
        Aleja dębowa w okolicach wsi Górki Śląskie                   Rzeka Sumina w okolicach Szymocic 
                                                                                                         z mostem kolejki wąskotorowej w tle 

 

Najbogatszym przyrodniczo terenem w obrębie Parku, i jednocześnie                            

w większości leżącym w granicach gminy Nędza, jest kompleks leśno-stawowy 

„Łężczok”, będący obecnie jedynym rezerwatem w granicach Parku. Ochronę prawną 

wprowadzono w celu zachowania starorzecza Odry, wielogatunkowego lasu łęgowego, 

alei zabytkowych drzew uformowanych wzdłuż grobli, stanowisk rzadkich roślin oraz 

ochrony miejsc lęgowych ptactwa. Obszar ten należy również do ogólnoeuropejskiej 

sieci Natura 2000.  

Obok walorów przyrodniczych, ważnym powodem utworzenia Parku była 

troska o zachowanie materialnych i niematerialnych zabytków kultury regionu, 

nawiązując do dawnych tradycji zakonu Cystersów, który wielką wagę przykładał do 

świadomej i celowej gospodarki swoimi majątkami i kształtowania tegoż krajobrazu,                

z jego naturalnymi i antropogenicznymi komponentami. Na terenie gminy Nędza 
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pamiątką budownictwa cysterskiego jest tzw. dworek myśliwski z 1781 r., czyli już                 

z końcowego okresu działalności Cystersów, wybudowany w sąsiedztwie stawów 

hodowlanych, dziś należących do Rezerwatu „Łężczok”. Niestety obecnie obiekt jest                        

w bardzo złym stanie technicznym. 

 

      
                          Staw „Babiczok Północny”                                     Zabytkowa aleja wzdłuż grobli 

 

 
Wejście do rezerwatu od strony wschodniej 

 

Rezerwat jest zdecydowanie najcenniejszym przyrodniczo miejscem w gminie – 

jedna z nielicznych ostoi naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry z wyjątkową                  

w skali kraju awifauną (drugie miejsce pod względem liczby gatunków ptaków w kraju).  

Obecny teren rezerwatu już od XIII w. związany był z gospodarką stawową 

uprawianą przez miejscową ludność. Dalszy rozwój następował od XIV w. za sprawą 

Zakonu Cystersów z Rud, do którego teren ten należał do pocz. XIX w. Cystersi 

uregulowali istniejące stawy i stworzyli system nowych sztucznych zbiorników 

regulujących obrzeża Odry budując na nich groble i śluzy. Po kasacie klasztoru 

cystersów oraz ich majątku w 1810 r. następowały zmiany ze szkodą dla pierwotnej 

przyrody związane z przebudową stawów i terenów leśnych. Gospodarka rybacka 

przetrwała zaś do czasów współczesnych.  

Rezerwat Łężczok jest terenem bardzo zróżnicowanym i interesującym pod 

względem przyrodniczym oraz turystycznym. Liczne stawy wplecione w malowniczy 

krajobraz naturalnych lasów i sztucznych zadrzewień tworzą dziś niepowtarzalną 

kompozycję. 
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Obszar Rezerwatu Przyrody „Łężczok” (źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl) 
 
 

Drugim obliczem gminy jest krajobraz rolniczy rozciągający się głównie                     

w zachodniej jej części, wzdłuż rzeki Odra. Użytki rolne zajmują niecałe 45% jej 

powierzchni, z czego połowa przypada na grunty orne, reszta na łąki i pastwiska. Gmina 

Nędza nie jest więc gminą typowo rolniczą, ze względu na małą przydatność do 

produkcji rolniczej większości występujących tutaj gleb.  

Strukturę przestrzenną gminy uzupełnia krajobraz wiejski, czyli ruralistyczne 

układy przestrzenne, nieraz z zachowanym do dziś czytelnym historycznym 

rozplanowaniem wsi. Pomimo stosunkowo dużego stopnia przekształceń 

(przebudowań, rozbiórek) samej substancji zabytkowej, część wsi zachowało swój 

dawny charakter. Wytworzone w historycznym procesie rozwoju struktury i formy 

osadnictwa na terenie gminy Nędza charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi, 

wyrażającymi podobne mechanizmy procesów rozwojowych. W zachodniej części 

gminy krajobraz rolniczy powiązany jest organicznie z panoramami wsi Łęg, Zawada 

Książęce i Ciechowice, we wschodniej, krajobraz leśny sąsiaduje z krajobrazem 

wiejskim wsi Górki Śląskie i Szymocice oraz doliną rzeki Suminy. Cechy wszystkich 

trzech typów odnajdujemy w środkowej, najbardziej zurbanizowanej części gminy 

(sołectwo Nędza i Babice). 
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   Pozostałości mostu na Odrze w Ciechowicach              Pole uprawne w okolicach wsi Łęg 

 

     
                Teren zalewowy rzeki Odra                                  Kapliczka z krzyżem w Ciechowicach 

 

     
     Widok na Zawadę Książęcą od strony Odry                Kościół w Nędzy – dominanta wsi 

 

Cennym uzupełnieniem krajobrazu są drewniane i kamienne krzyże oraz 

kapliczki umiejscowione w centrach wsi, przy drogach wjazdowych, a także na polach 

uprawnych. Ważnym miejscem, szczególnie dla lokalnej społeczności, jest mogiła 

upamiętniająca „marsz śmierci” więźniów obozu KL Auschwitz-Birkenau w styczniu 

1945 r. 
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      Mogiła na cmentarzu w Górkach Śląskich                      Kapliczka w Ciechowicach  

         

6.2.  Zabytki nieruchome  

Według art. 7. Ustawy o ochronie zabytków formami ochrony zabytków są:  

- wpis do rejestru zabytków3 

- wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa 

- uznanie za Pomnik Historii4 

- utworzenie Parku Kulturowego5 

- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,                 

a także w decyzjach administracyjnych. 

 

Na terenie Gminy Nędza nie ma obiektów uznanych za Pomnik Historii, wpisanych na 

Listę Skarbów Dziedzictwa, ani parków kulturowych.  

 

Do rejestru zabytków nieruchomych wpisane są: 

Dworek myśliwski na terenie Rezerwatu Łężczok, nr rej. A/1974/72 z 30.11.1972  (oraz 

A/1743/98 z 31.12.1998) 

  Dworek został wybudowany w 1783 r. przez cystersów. Po sekularyzacji zakonu 

w 1810 r. przeszedł w ręce książąt raciborskich, którym służył jako schronienie podczas 

polowań. Po II wojnie św. należał m.in. do Lasów Państwowych, od lat 90tych stanowi 

własność prywatną. Jest murowany z cegły, wzniesiony na planie prostokąta, dłuższym 

                                                           
3 Tabela zawierająca zestawienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych znajduje  się 

na końcu dokumentu, p. aneks nr 1 
4 Na terenie województwa śląskiego znajdują się następujące Pomniki Historii:  
   Jasna Góra – zespół klasztoru oo. paulinów w Częstochowie (1994), radiostacja w Gliwicach (2017), 

osiedle robotnicze Nikiszowiec w Katowicach (2011), Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz 
zespół katedralny w Katowicach (2012); podziemia Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego 
Pstrąga w Tarnowskich Górach (2004, od 2017 na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO). 

5 Na terenie województwa śląskiego powołane zostały następujące Parki Kulturowe:  
   Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach (2004), Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa”                           

w Tarnowskich Górach (2007), Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego w Bieruniu (2016)  oraz 
Park Kulturowy dla Obszaru Grobli w Bieruniu (2016).  
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bokiem zwrócony ku przebiegającej obok drodze gruntowej. Podpiwniczony, kryty 

wysokim dachem mansardowym z lukarnami. Wnętrza w układzie dwutraktowym, 

jedno- i dwukondygnacyjne. W środkowej osi znajduje się przelotowa sień mieszcząca 

klatkę schodową. Wnętrza przekryte stropami drewnianymi, piwnica sklepiona. 

Dłuższe elewacje (frontowa południowa i tylna - północna) są pięcioosiowe,                                

z wejściami umieszczonymi w kamiennych portalach. Krótsze elewacje boczne                         

są trójosiowe, oszkarpowane. Okna prostokątne, o zróżnicowanej wielkości,                              

w obramieniach uszatych. Na elewacjach widoczne pozostałości dekoracji stiukowej.  

Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.  

 

     
    Dworek myśliwski, widok od strony drogi                           Północna elewacja dworku 

 

Linia kolejki wąskotorowej na odcinku Rudy-Markowice, nr rej. A-1476/92 z 1.03.1993 

   Kolej wąskotorowa na odcinku Gliwice – Markowice powstała na przełomie             

XIX i XX w. i funkcjonowała do 1991 roku. Ma długość 42 km i przebiega głównie przez 

tereny rolnicze i leśne. Odcinek Rudy6 – Markowice powstał w 1901 roku. Na terenie 

gminy Nędza linia przebiega przez miejscowości Szymocice, Nędza i Babice. W Nędzy 

zachowany jest dworzec kolei wąskotorowej z 1902 r., usytuowany w południowej 

części wsi, tuż przy zachodniej stronie drogi Racibórz – Rudy. Jest to budynek 

murowany, o zwartej bryle, parterowy z poddaszem. Elewacje z nietynkowanej cegły 

urozmaicone są boniowaniem w narożnikach i  opaskami wokół okien. W szczytach 

znajdują się ozdobne elementy snycerskie oraz okrągłe okienka. Ponieważ linia  

przebiegała nad ciekami wodnymi, konieczne było wybudowanie przepustów oraz 

mostów rozpiętych nad większymi ciekami. Na terenie gminy są to: most nad 

strumieniem w Małej Nędzy (54,942 km), most z 1901 r. na rzece Sumina (54,105 km)     

i ceglane, sklepione przepusty: w Babicach (1. ul. Rudzka; 2. w pobliżu                                   

ul. Wyrobiskowej), w Małej Nędzy (1. ul. Skośna, 2. pomiędzy mostami) oraz                          

w Szymocicach (na obszarze leśnym). 

                                                           
6 W miejscowości Rudy w skład zespołu stacyjnego wchodzi dworzec, lokomotywownia, kuźnia, warsztat 

i wagonownia, dyspozytornia i budynki warsztatowe. 
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  Stan zachowania linii jest zróżnicowany. Budynek dworca w Nędzy jest 

nieużytkowany, ale w zadowalającym stanie. Odcinki torowisk są w większości słabo 

zachowane: zdemontowane, zalane asfaltem lub porośnięte trawą. Podobnie 

zaniedbane są nieużytkowane mosty i przepusty na trasie.  

 

     
    Nędza, stacja kolejki wąskotorowej                                Most nad Suminą 

 

                               
Torowisko w pobliżu stacji kolejki wąskotorowej w Nędzy 

 

6.3. Zabytki ruchome 

Na terenie gminy nie występują zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków.  

Istniejące zabytki ruchome tworzą trzy grupy obiektów. Są to: 

- wyposażenia kościołów: pw. MB Różańcowej w Nędzy (neobarokowe ołtarze i 

rzeźby), św. Anny w Babicach (mozaika) oraz pw. Józefa Robotnika w Zawadzie 

Książęcej (Droga Krzyżowa z 1931 r.); 

- figury świętych znajdujące się w kaplicach, m.in. rzeźby św. Jan Nepomucena we wsi 

Babice (z 1722 r.), Łęg (poł XIX w.), Nędza (1878) oraz Szymocice (k. XIX w.).  

- wolnostojące kamienne krzyże licznie występujące we wszystkich miejscowościach, 

m.in. krzyże Bożej Męki w Babicach (1896), Ciechowicach (1876), Łęgu (1900). 
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6.4. Zabytki archeologiczne 
 

Na terenie gminy Nędza zewidencjonowano 73 stanowiska archeologiczne7. 

Świadczą one o długiej tradycji osadniczej na dzisiejszym obszarze gminy i wzbogacają 

jej krajobraz kulturowy. 

41 stanowisk znanych jest  z literatury i źródeł archiwalnych, a ich dokładna 

lokalizacja na terenie miejscowości nie została dotąd określona. Stan ten może jednak 

ulec zmianie w wyniku przyszłych odkryć i prowadzonych badań. Pozostałe stanowiska 

zajmują wydzielone wycinki przestrzeni, w obrębie których występują dawne obiekty 

oraz przedmioty (głównie odłamki naczyń ceramicznych). Zewidencjonowane 

stanowiska posiadają Karty Zabytku Archeologicznego8, przechowywane w Archiwum 

WUOZ w Katowicach oraz Karty Adresowe Zabytku Nieruchomego9, znajdujące się w 

UG Nędza.   

Na obszarze Gminy Nędza do rejestru zabytków wpisane zostały następujące 

stanowiska archeologiczne:  

LP. MIEJSCOWOŚĆ 
NR STAN 
W MIEJSC 

NR STAN. NA 
OBSZARZE 

NR REJESTRU PRZEDMIOT OCHRONY 

1.  Górki  Śląskie 7 59 A-100/68 grodzisko, średniowiecze  

2. Nędza 7 9 A-380/73 
osada, okres wpływów 
rzymskich 

3. Nędza 8 10 A-91/68 
stanowisko archeologiczne, 
neolit 

4. Nędza 14 16 A-289/70 
grodzisko pierścieniowate, 
wczesne średniowiecze 

 

Średniowieczne grodzisko stożkowate w Górkach Śląskich (Górki Śląskie 7,               

A-100/68) zlokalizowane jest ok. 60 m na północ od rzeki Suminy, na skraju wsi. 

Założone zostało na obrysie koła o średnicy 48 m, z majdanem o średnicy ok. 32 m. 

Obecnie dawny kształt założenia jest słabo czytelny,  widoczny jest głównie częściowo 

niszczony kopiec, porośnięty drzewami iglastymi i krzewami. Stanowisko znajduje się 

na terenie prywatnym.  

Grodzisko w Nędzy (Nędza 14, A-289/70) opisywane jest w literaturze jako 

domniemane grodzisko pierścieniowate, być może porzucone w trakcie budowy.                   

W okolicy brak czytelnej formy terenowej pozwalającej zlokalizować grodzisko, a  

wzniesienie na którym ma się znajdować jest zabudowane (znajdują się na nim między 

innymi ujęte w ewidencji zabytków chałupa i przedszkole (d. klasztor) oraz zespół 

domów celnych. Stanowisko wymaga przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia 

lokalizacji. 

                                                           
7 Tabelaryczny wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w zał. na końcu GPOnZ 
8 Wykonane na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach AZP w 1984 r. (obszar AZP 101-41), 
1985 r. (obszary AZP 100-40 i 100-41) oraz w latach 2000-2001 (obszar AZP 101-40). 
9 Wykonane na podstawie KEZA w 2018 r.  
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Górki Śląski, widok na stanowisko i otoczenie w kierunku wschodnim, z drogi polnej 

   oraz odwzorowanie grodziska wg geoportal.gov.pl  (LiDAR) 

               

 We wschodniej części wzniesienia, będącego wysoką terasą rzeki Suminy, 

znajduje się stanowisko archeologiczne - osada zamieszkiwana w okresie wpływów 

rzymskich oraz w średniowieczu (Nędza 7-9, A-380/73). Obszar był badany 

wykopaliskowo w latach 1978 1980 i 1981 (wg KEZA), obecnie jest częściowo 

zabudowany domami jednorodzinnymi.  

Stanowisko archeologiczne Nędza 8-10 (nr rej. A-91/68) położone jest na 

terenach rolniczych w pobliżu zabudowy wiejskiej, obecnie nieużytkowanych. Jego 

pierwotna funkcja nie została ustalona, łączone jest z kulturą łużycką (epoka brązu) 

oraz z epoką kamienia.  

 

Zgodnie z Ustawą o OZiOnZ w przypadku, gdy na terenie, na którym znajdują się 

zabytki archeologiczne, planowane są roboty ziemne lub zmiana charakteru 

dotychczasowej działalności mogąca doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia 

tegoż zabytku, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić 

zobowiązana jest do pokrycia kosztów badań archeologicznych i ich dokumentacji, 

jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i 

rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala wojewódzki konserwator zabytków 

w drodze decyzji (art. 31, ust. 1a i 2). W przypadku, gdy koszt planowanych badań 

archeologicznych i ich dokumentacji przekracza 2% kosztów planowanych działań, 

Minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela osobie fizycznej lub 

jednostce organizacyjnej dotacji na ich przeprowadzenie, w wysokości różnicy 

pomiędzy kosztami planowanych badań i ich dokumentacji a kosztami stanowiącymi 

2% kosztów planowanych działań (art. 82a, ust.1) 

Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in. prowadzenie 

badań archeologicznych, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do 

rejestru, zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytku lub sposobu 

korzystania z tego zabytku, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń 
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elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania10. Zgodnie z Art. 109 c 

Ustawy.., Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub 

porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i 

technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Bez zgody WKZ nie wolno w obrębie stanowiska ani w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzić robót budowlanych i prac ziemnych (tj. budowy, roboty 

instalacyjne, melioracja, wodociągi, gazociągi, budowa dróg, zakładanie wybierzysk 

kruszywa i wysypisk śmieci). Konserwator zabytków powinien być niezwłocznie 

informowany o każdorazowym odkryciu archeologicznym. 

 

6.5  Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) 
 

Gminna Ewidencja Zabytków stanowi podstawę do sporządzenia programu  

opieki nad zabytkami oraz do ustalania zapisów formy ochrony zabytków w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument otwarty i powinien 

podlegać okresowej aktualizacji (wg Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dn. 26.05.2011 r. ws. prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, §16, ust. 1 i 2, Dz.U.            

z 2011 r. nr 113, poz. 661). W 2010 Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał 

samorządom wykazy zabytków nieruchomych wyznaczonych przez ujęcia w gminnej 

ewidencji zabytków. Wykaz ten jest podstawą dla sporządzonej Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Nędza, przyjętej następnie zarządzeniem Wójta.  

Zmiany w gminnej ewidencji zabytków nie powodują nieważności ustaleń 

zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz gminnym programie 

opieki nad zabytkami. 

Gminna Ewidencja Zabytków, wykonana w 2013 r., aktualizowana w 2017                     

i 2018 r., liczy obecnie 54 obiektów architektonicznych i 73 stanowiska archeologiczne 

(p. 6.4. Zabytki archeologiczne). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 UoOZiOnZ, Art. 36.1, ust. 1-12.  
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a) zabytki sakralne  
 

Nr Miejscowość Obiekt  Adres Fotografia 

1.  Babice 

kościół pw. 

św. Anny 

(1937-1939) 

ul. Wiejska 58 

 

2.  Babice 
kapliczka 

(pocz. XIX w.) 

skrzyżowanie ul. 

Wiejskiej i 

Wyzwolenia 

 

3.  Ciechowice 
kapliczka 

(poł. XIX w.) 

ul. Odrzańska 18 

 

 

4.  
Górki 

Śląskie 

kaplica 

(pocz. XX w) 

ul. Ofiar 

Oświęcimskich 54 

 

Id: 679568D4-5638-4926-9419-1FC13DF123A1. Podpisany Strona 45



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NĘDZA 
NA LATA 2018-2021 

 

 

   46 

5.  Łęg 

kaplica pw. 

św. Jana 

Nepomucena 

(1909) 

ul.  Okrężna 

 

6.  Łęg 

kaplica pw. 

NMP 

(pocz. XX w.) 

ul. Saperska 

 

7.  Łęg 
kaplica Matki 

Boskiej 

(k. XIX w.) 

dawny cmentarz 

choleryczny 

 

8.  Nędza 

kościół par. 

pw. MB 

Różańcowej 

(1908, 1929, 

1945-48) 

ul. Jana Pawła II 
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9.  Nędza 
kapliczka 

(pocz. XIX w., 

2013) 

ul. Gliwicka 72 

 

10.  Nędza kaplica 

(1878 r.) 

ul. Jana Pawła II nr 

27 

 

11.  Szymocice 
kaplica 

(pocz. XX w.) 
ul. Gliwicka 24 

 

12.  
Szymocice 

kaplica 

(k. XIX w.) 

ul. Wiejska, 

naprzeciw nr 16 

 

13.  

Zawada 

Książęca  

kościół par. 

pw. św. 

Józefa 

Robotnika 

(1954-56) 

ul. Raciborska 43 
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14.  

Zawada 

Książęca 

cmentarz 

parafialny 

(zał. ok. 1870 

r.) 

ul. Raciborska / ul. 

Okrężna 

 

Zestawienie obiektów sakralnych w Gminnej Ewidencji Zabytków (3, 5, 6, 14 - fot. UG Nędza) 

 

Zabytkowe kościoły gminy znajdują się w Babicach, Nędzy i Zawadzie Książęcej.  

Pierwszy z nich, kościół parafialny pw. św. Anny, został 

zbudowany w latach 1937-1939. Jest to budowla murowana, 

tynkowana, na rzucie prostokąta. Główne  wejście znajduje się               

w przyziemiu czworobocznej wieży i poprzedzone jest 

przedsionkiem. Prostokątne prezbiterium zdobione jest okrągłą 

mozaiką z przedstawieniem św. Anny, wykonaną                                   

w monachijskiej pracowni Franza Mayera (1940).  

                                                                                                                         źródło il. strona parafii: www.annababice.pl   

Kościół parafialny pw. MB Różańcowej w Nędzy powstał w 1908 r. jako kościół 

filialny parafii w Markowicach, a w 1929 r. został rozbudowany w stylu neobarokowy. 

Po zniszczeniach dokonanych w 1945 r., remont świątyni trwał do 1948 roku. Jest on 

murowany, otynkowany, trójnawowy z prosto zamkniętym prezbiterium. Od strony 

zachodniej do korpusu przylega  czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża, zwieńczona 

cebulastym hełmem. Wokół kościoła rozciąga się cmentarz założony na pocz. XX w., na 

którego ternie znajdują się kamienne krzyże nagrobne. W sąsiedztwie kościoła, przy ul. 

Kościelnej 2,  znajduje się zabytkowa plebania z 1926 r. oraz kapliczka. Parafia posiada 

bogaty zbiór dokumentów i  fotografii archiwalnych, udostępnianych w formie 

cyfrowej na stronie internetowej.  

 Kościół parafialny pw. św. Jozefa Robotnika w Zawadzie Książęcej powstał                

w latach 1954-1956. Jego nawa i półkoliste prezbiterium są równej szerokości, nakryte 

wspólnym, jednokalenicowym dachem. Prezbiterium obiega niższe obejście, a do 

boków przylegają dwa symetryczne aneksy. Kościół nie jest orientowany.                                

W południowy narożnik korpusu wtopiona jest wieża, nakryta cebulastym hełmem                  

z latarnią. Nad prezbiterium znajduje się niewielka, ażurowa sygnaturka. Ściany nawy 

dzielone są arkadami zamkniętymi łukiem pełnym. Aktualnie (2018) trwają prace przy 

wymianie pokrycia dachowego. Ochrona objęty jest także cmentarz parafialny                        

w Zawadzie Książęcej, założony ok. 1870 r., położony przy zbiegu ul. Raciborskiej                      

i Okrężnej). 

 Kościoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, zadbane jest także ich 

otoczenie. 
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  W gminnej ewidencji zabytków znajduje się dziesięć kapliczek, z czego dwie 

wzniesione zostały w konstrukcji drewnianej – w Nędzy przy ul. Gliwickiej 72 (1 poł. XIX 

w., ob. 2013 r.) oraz w Szymocicach przy ul. Wiejskiej (2 poł. XIX w.).  

 Kapliczki przy ul. Gliwickiej 24 w Szymocicach oraz św. Jana Nepomucena przy 

ul. Okrężnej i pw. NMP przy ul. Saperskiej w Łęgu wzniesiono w stylu neogotyckim. Są 

one murowane z cegły, a ich elewacje w dekoracyjny sposób łączą białe, tynkowane 

płaszczyzny z ceglanym detalem – obramieniami otworów okiennych i drzwiowych, 

narożnymi lizenami sterczynami i fryzem kostkowym. Wewnątrz znajdują się ołtarzyki    

z figurą świętego lub obrazem, będące obiektem kultu.  

 Pozostałe kaplice prezentują jednolity typ budowli murowanych z cegły, 

tynkowanych, jednokondygnacyjnych, założonych na planie zbliżonym do kwadratu. 

Ich jednoprzestrzenne wnętrze dostępne jest przez otwór drzwiowy, zamknięty łukiem 

pełnym lub prostokątny. Elewacja frontowa podkreślona jest szczytem schodkowym 

(Łęg, kaplica na domniemanym cmentarzu cholerycznym) lub sygnaturką z niewielkim 

dzwonem (Górki Śląskie, Ciechowice).  

 Oprócz powyższych, częścią krajobrazu kulturowego gminy są kamienne krzyże, 

zlokalizowane w sąsiedztwie kaplic lub wolnostojące, przydrożne lub polne.  

 

            
      Ciechowice, krzyż z 1914 r. na wschód od ul. Raciborskiej oraz  krzyż Boża Męka z 1876 r. 
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b) obiekty użyteczności publicznej  

 

Nr Miejscowość Obiekt Adres Fotografia 

1.  
Ciechowice szkoła 

(ok. 1910-20) 
ul. Raciborska 35 

 

2.  
Górki Śląskie 

szkoła, ob. zespół 

szkolno-

przedszkolny 

(1905 r.) 

ul. Ofiar 

Oświęcimskich 57 

 

3.  
Nędza 

klasztor, ob. 

przedszkole 

(1919 r. 

 przeb. l.60 XX, 

XX/XXI w.) 

ul. Mickiewicza 53 

 

4.  

Zawada 

Książęca 
szkoła  

(ok. 1900 r.) 
ul. Szkolna 2 

 

5.  
Nędza 

budynek stacji 

kolejowej PKP 

(2 poł. XIX w.) 

ul. Pocztowa 

 
Budynki użyteczności publicznej w GEZ (1,3,4 – mat. UG Nędza) 
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Do budynków użyteczności publicznej ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

należą trzy budynki szkolne, dawny klasztor, w którym po znaczącej przebudowie 

znajduje się przedszkole, oraz dworzec PKP w Nędzy.  

Szkoła w Górkach Śląskich przy  ul. Ofiar Oświęcimskich 62 w obecnym kształcie 

została zbudowana około 1905 r. Wzniesiona na planie litery L, część położona przy 

ulicy złożona z dwóch brył. Niższa parterowa, z wysokim użytkowym poddaszem, 

ustawiona frontem  na południe; wyższa trzykondygnacyjna, z wejściem od strony 

zachodniej. W obu częściach otwory okienne i drzwiowe ujęte są ceglanymi opaskami, 

a elewacje zdobione ceglanymi podziałami ramowymi.  

Szkoła w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35 powstała w latach 1910-20, 

tworzy ją zespół połączonych budynków na rzucie zbliżonym do kształtu litery L, 

murowanych i otynkowanych, o zróżnicowanej wysokości. W części narożnej jednej                  

z nich znajduje się podcień wsparty na kamiennym slupie, z arkadami obramionymi 

kamieniem. Obiekty w dobrym stanie, obecnie przeznaczone na sprzedaż.  

Budynek szkolny w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 powstał ok 1900 r. 

Jest to obiekt murowany z cegły, nietynkowany, parterowy z użytkowym poddaszem. 

Część zabytkowa założona na planie prostokąta, z  trzyosiowym ryzalitem pośrodku 

elewacji frontowej.  W latach 1925 – 1933  działała tu polska szkoła mniejszościowa, do 

której uczęszczało 11 uczniów, co zostało upamiętnione  żeliwną tablicą pamiątkową 

na ścianie budynku.  

             Przedszkole  w Nędzy znajduje się w dawnym żeńskim klasztorze, zbudowanym 

około 1910 r. a następnie przebudowanym. Jest to parterowy budynek z poddaszem, 

murowany, otynkowany, o rozczłonkowanej bryle, z charakterystyczną wieżyczką krytą 

dachem stożkowym.   

 Jednym z najbardziej okazałych budynków na terenie gminy jest budynek 

dworca PKP z 2 poł. XIX w., znajdujący się przy ul. Pocztowej. Jest on wybudowany na 

rzucie wydłużonego prostokąta, o dwuczłonowej bryle. Południowa część 

dwukondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym, o elewacjach dzielonych gzymsem i 

z dwuosiowymi ryzalitami pośrodku. Część północna jest krótsza, jednokondygnacyjna, 

kryta dachem łamanym, z dwuosiowymi wybudówkami pośrodku połaci. Budynki 

murowane z cegły, tynkowane, kryte dachówką. Obiekt jest obecnie nieużytkowany i 

zaniedbany, wymaga przeprowadzenia prac remontowych.  
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c) zabudowa mieszkaniowa i inne 

 

Budynki mieszkalne na terenie gminy to w większości zabudowa jednorodzinna, 

zlokalizowana na terenie historycznych układów wiejskich, rzadziej wielorodzinna, 

tworząca zespoły zabudowy kolejowej  (Górki Śląskie, ul. Jasna 7-11) i  domów celnych 

(Szymocice, ul. Wiejska). 

Najwięcej, bo 17 budynków objęto ochroną na terenie wsi Ciechowice. Są to               

w większości obiekty powstałe na przełomie XIX i XX w., murowane i tynkowane,  

typowe, bez charakterystycznych elementów dekoracyjnych, często powiązane                        

z zabudową gospodarczą, z którą tworzą skromne zagrody.  

  Jednym z najciekawszych obiektów jest chałupa z ok. 1890 r. w Nędzy przy ul. 

Mickiewicza 55,  będąca jedynym zachowanym przykładem drewnianego budownictwa 

mieszkalnego. Wzniesiona została w konstrukcji zrębowej, jest parterowa z użytkowym 

poddaszem. Szczyt szalowany deskami w układzie poziomym, pod oknami dekoracyjne 

elementy snycerskie. Dach dwuspadowy, kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa 

wymieniona na współczesną, o niehistorycznej formie i materiale.  

W Górkach Śląskich znajdują się także leśniczówka z budynkiem gospodarczym 

(przy ul. Basenowej 2 ) oraz budynek nieczynnego młyna z dawnym domem młynarza, 

ob. wielorodzinnym  domem  mieszkalnym (ul. Bogunicka 3 i 5, 1 poł. XIX w.). 

  

    
    Nędza, ul. Mickiewicza 55, dom-chałupa                 Górki Śląskie, ul. Basenowa 2, leśniczówka 
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6.6. Dziedzictwo niematerialne  
 

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe to praktyki, wyobrażenia, przekazy, 

wiedza i umiejętności uznawane przez grupy, a w niektórych przypadkach jednostki, za 

część własnego dziedzictwa kulturowego. Niematerialne dziedzictwo kulturowe 

przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy 

w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i historią. Zapewnia poczucie 

tożsamości i ciągłości, przyczyniając się do wzrostu poszanowania dla różnorodności 

kulturowej oraz ludzkiej kreatywności […]. Jego ochrona oznacza działania mające na 

celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego 

identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, 

wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez edukację, jak również 

rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa. 

Najważniejszą rolą NDK jest budowanie tożsamości oraz wzmacnianie 

międzypokoleniowych więzi społecznych.  Dziedzinami, w których może się ono 

przejawiać są m.in.: tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, 

praktyki społeczno-kulturowe, wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem 

tradycyjnym (np. browarnictwem, młynarstwem). 

Ciągle uzupełniana jest Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego, będąca spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu 

Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zjawisk na niej zamieszczonych, 

ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania, znaczeniu dla praktykujących 

je społeczności, itp. Proces naboru wniosków jest ciągły; wzór wniosku  i wskazówki 

dotyczące jego wypełnienia znajdują się na stronie poświęconej dziedzictwu 

niematerialnemu: www.niematerialne.nid.pl. Decyzja o tym, który element dziedzictwa 

powinien zostać szczególnie wyeksponowany i objęty ochroną (np. poprzez 

promowanie, wzmacnianie tego elementu), powinna należeć do lokalnej społeczności 

depozytariuszy. 

 Na terenie gminy Nędza od prawie czterdziestu lat odbywa się wielkanocna 

procesja konna, zainicjowana onegdaj przez mieszkańców Zawady – Jana Cyconia                    

i Tadeusza Szczyrbowskiego. Trasa procesji tradycyjnie przebiega od Zawady Książęcej, 

w kierunku Ciechowic i Łęgu. Uczestnicy – gospodarze zatrzymują się na modlitwę przy 

krzyżach i kapliczkach przydrożnych, prosząc o urodzaj. W procesji uczestniczą powozy, 

jeźdźcy, towarzyszą jej piesi i rowerzyści, a także akompaniament orkiestry dętej.                   

Po procesji odbywa się poczęstunek i wyścig konny. Tradycja ta wpisuje się w zwyczaj 

konnych procesji wielkanocnych zwanych „rajtowaniem”, który zachował się głownie  

w zachodniej części województwa śląskiego. Kilkusetletni zwyczaj kultywowany jest             

w okolicach Raciborza – w Bieńkowicach, Pietrowicach Wielkich, Raciborzu-Sudole oraz 

dzielnicy Gliwic – Ostropie. Podobne procesje organizowane są także na Śląsku 

Opolskim. Innymi żywymi tradycjami w regionie jest chodzenie z goikiem, zwyczaje 

wielkanocne – pisanki i śmigus dyngus, a także Dożynki i kolędowanie.  
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Procesja konna Zawada Książęca – Ciechowice – Łęg, 2018. 
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7.  Analiza szans i zagrożeń dla środowiska kulturowego gminy Nędza 

 

MOCNE STRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 

• wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe 

• cenne kompleksy leśne należące do Parku Krajobrazowego Cysterskie 

Kompozycje Rud Wielkich 

• Rezerwat Przyrody „Łężczok” 

• niski poziom zanieczyszczenia środowiska 

• wyznaczone atrakcyjne szlaki turystyczne (rowerowe i piesze) 

• dobre oznakowanie szlaków, ważnych historycznych miejsc w gminie oraz 

atrakcji turystycznych 

• dobre warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki 

• cała powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, uwzględniających problematykę dziedzictwa kulturowego 

• harmonia wybitnych walorów przyrodniczych (PK) oraz kulturowych (układy 

ruralistyczne historycznych jednostek osadniczych) 

• niewielki stopień przekształcenia układów przestrzennych zlokalizowanych na 

obszarze pogranicza (tzw. domy celne) 

• rzetelne i obszerne opracowania dotyczące historii i zabytków gminy dostępne 

na stronach internetowych Urzędu Gminy i Parafii oraz w formie tradycyjnych 

wydawnictw książkowych  

• rozwinięta współpraca zagraniczna oraz krajowa z gminami partnerskimi 

• duże poczucie tożsamości lokalnej 

• zaangażowanie mieszkańców w pielęgnowanie lokalnych tradycji 

 

SŁABE STRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 

• pogarszający się stan zachowania infrastruktury kolejowej wzdłuż nieczynnej  

linii kolejowej 

• zły stan zachowania części obiektów zabytkowych (dworek myśliwski) 

• brak wystarczających środków finansowych potrzebnych do prowadzenia prac 

konserwatorskich przy zabytkach 

• brak lokalnego muzeum lub izby tradycji 

• mała ilość gospodarstw agroturystycznych, brak rozwiniętej bazy turystycznej 

• niewykorzystanie potencjału agroturystycznego gminy 

• migracja młodszych pokoleń i związane z tym zatracanie więzi z regionem 

• mała świadomość posiadanych wartości krajobrazu wiejskiego związanych                 

z architekturą 

• brak aktualnej Strategii Rozwoju Gminy 

• brak Programu Ochrony Środowiska 
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• przekształcenia w obszarze historycznych struktur osadniczych, powodujące 

„zatarcia” układu przestrzennego oraz zmianę skali zabudowy 

• likwidacja kolejki wąskotorowej wraz z budynkami stacji i przystanków 

kolejowych, stanowiącej potencjał turystyczny 

 

SZANSE DLA OCHRONY ZABYTKÓW 

 

• możliwość pozyskiwania środków unijnych oraz krajowych 

• możliwość wykorzystania potencjału środowiskowego w rozwoju agroturystyki 

• wprowadzenie możliwości udzielania dotacji przez lokalny samorząd do 

remontów i prac konserwatorskich w obiektach ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków; 

• wprowadzenie tzw. uchwały reklamowej, normującej zasady umieszczania 

nośników reklamowych w przestrzeni publicznej 

• przeprowadzenie rewitalizacji najcenniejszych układów ruralistycznych 

• rewitalizacja linii kolei wąskotorowej 

• możliwość wykorzystania linii kolejowej dla celów upowszechniania turystyki 

• dobra współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach 

• rozwój współpracy między gminami sąsiednimi i podmiotami gospodarczymi, 

szczególnie w zakresie turystyki (szlaki, PK) 

• prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie  

dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców gminy 

• opracowanie „produktu turystycznego” gminy 

• rosnące zainteresowanie usługami agroturystycznymi i oferowanymi 

produktami turystycznymi 

• wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych gminy i zagospodarowanie 

cennych architektonicznie obiektów zabytkowych dla potrzeb agroturystyki 

• moda na agroturystykę , folklor i wypoczynek na wsi 

• dziedzictwo poprzemysłowe województwa śląskiego (kolej wąskotorowa)  

• promocja terenów atrakcyjnych turystyczne  

• tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o walory środowiska kulturowego np. 

rozwój agroturystyki, tradycyjnej turystyki weekendowej 

• położenie na terenie gminy Rezerwatu Przyrody „Łężczok”, stanowiącego 

niezmiernie cenny obszar przyrodniczo-krajobrazowy z cysterskimi stawami                

o XV w. genezie.  

 

ZAGROŻENIA DLA OCHRONY ZABYTKÓW 

 

• brak bieżącej konserwacji obiektów zabytkowych, powodujący pogłębianie 

pierwotnie niewielkich problemów (np. niewielkie ubytki w zadaszeniu, 
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powiększające się latami i prowadzące do zawilgocenia  i zawalenia konstrukcji 

dachowej) 

• niewłaściwie prowadzone inwestycje, nadmierna modernizacja zabytków 

• emigracja młodych, wykształconych osób z terenu gminy 

• zmniejszenie środków finansowych dla samorządów 

• postępująca modernizacja wsi 

• negatywne nastawienie części właścicieli i użytkowników do ochrony zabytków, 

postrzeganej nie jako szansa zachowania wspólnego dziedzictwa, a źródło 

represji i ograniczeń 

• zbyt duże obciążenia gminy obowiązkami i zadaniami bez środków finansowych 

• niedobór środków finansowych w budżecie gminy 

• istniejące i projektowane napowietrzne linie energetyczne na obszarach 

krajobrazu gminy, a szczególnie na obszarach chronionych krajobrazu 

naturalnego 

• zmiana form użytkowania terenów – postępujące odłogowanie gruntów                         

i tendencje do zabudowy,  

• tendencja do rozproszenia zabudowy jednorodzinnej bez poszanowania zasad 

ładu przestrzennego, spowodowana brakiem zrozumienia naturalnych 

uwarunkowań terenu wynikających z jego ukształtowania.  

 

Największym atutem Gminy Nędza jest środowisko naturalne oraz kulturowe, 

które w połączeniu z atrakcyjnym położeniem tworzy stosunkowo duży potencjał 

turystyczny. Szansą jest tworzenie oferty agroturystycznej, zwłaszcza z wykorzystaniem 

gospodarstw w zabytkowych obiektach. Malownicze położenie gminy, z rozległymi 

polami i łąkami wzdłuż Odry, Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich 

wraz Rezerwatem „Łężczok” wraz z zachowanymi historycznymi układami 

ruralistycznymi tworzą harmonijny krajobraz kulturowy śląskiej wsi.  

Do obszarów problemowych, wymagających podjęcia zdecydowanych działań 

rewitalizacyjnych należy zdegradowana linia kolei wąskotorowej. Zagrożeniem dla 

dziedzictwa kulturowego jest modernizacja obiektów mieszkalnych, podczas których 

znika zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa oraz detal architektoniczny, przez co 

zatracany jest dawny charakter budynków. 
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8.  Założenia programowe dokumentu 

 

8.1. Priorytety i główne kierunki działań Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Nędza na lata 2017-2020 

 

Priorytety ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte w Programie Opieki nad 

Zabytkami Gminy Nędza na lata 2017-2020 zostały wyznaczone przede wszystkim na 

podstawie diagnozy stanu zachowania zasobów zabytkowych gminy, analizy SWOT dla 

środowiska kulturowego oraz zapisów dokumentów strategicznych w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego.  

Uwzględniają one specyfikę Gminy Nędza, silnie uzależnioną od środowiska 

naturalnego i form jej ochrony (Park Krajobrazowy, rezerwat). Priorytety są 

sformułowane w perspektywie wieloletniej, natomiast kierunki działań wymienione             

Programie są długofalowe. 

Termin i zakres realizacji przedstawionych poniżej działań uzależniony jest od 

czynników zewnętrznych (polityki państwa, sytuacji gospodarczej, obowiązującego 

prawa), efektywnego wykorzystania możliwych źródeł finansowania oraz planowych                 

i sprawnych działań samorządu lokalnego w zakresie ochrony zabytków. 

 

P R I O R Y T E T   1 

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM GMINY 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 

Zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków 

Zarządzanie lokalnym zasobem zabytków 

Podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych 

P R I O R Y T E T   2 

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 

Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy służące budowaniu tożsamości  

Rozwój turystyki z wykorzystaniem obiektów i terenów zabytkowych  

P R I O R Y T E T   3 

PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PIELĘGNACJA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 

Edukacja historyczna nt. regionalnego dziedzictwa kulturowego 

Promocja lokalnych walorów przyrodniczych i zabytkowych, tradycji i obrzędów śląskich 

Zwiększanie atrakcyjności zabytków na potrzeby turystyczne i edukacyjne 
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8.2. Propozycje zadań Programu w perspektywie długo- i krótkoterminowej 
 

P R I O R Y T E T   1   –   ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM GMINY 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

realizowanie zadań własnych samorządu gminnego w zakresie ochrony zabytków                        

i opieki nad zabytkami 

Gmina Nędza budżet Gminy,  

środki krajowe i unijne 

monitoring realizacji Programu, sporządzanie w cyklu dwuletnim sprawozdań                         

z realizacji Programu 

Wójt Gminy Nędza, 

Urząd Gminy 

budżet Gminy 

ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach  Gmina Nędza, WUOZ budżet Gminy,  

budżet ŚWKZ 

ścisła współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie rewitalizacji linii kolei 

wąskotorowej Markowice-Rudy Raciborskie w celu utworzenia Parku Kulturowego 

Kolejki Wąskotorowej, co umożliwi efektywne zarządzanie zabytkiem przy jego złożonej 

sytuacji własnościowej 

Gmina Nędza, Racibórz, 

Kuźnia Raciborska,  

Rybnik, ŚWKZ 

budżety JST 

 

realizacja i egzekwowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego  

Gmina Nędza budżet Gminy 

szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie ochrony zabytków oraz pozyskiwania 

środków finansowych, sporządzania wniosków na remonty i prace konserwatorskie przy 

zabytkach oraz ich i promocję 

Gmina Nędza budżet Gminy, 

środki unijne 
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Zadania w perspektywie krótkoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

uchwalenie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane uwzględniająca zabytki ujęte w Gminnej 

Ewidencji Zabytków 

Rada Gminy Nędza budżet Gminy 

coroczne rezerwowanie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje do prac 

konserwatorskich i remontów oraz na promocję dziedzictwa kulturowego regionu 

Rada Gminy Nędza budżet Gminy 

udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków (m.in. przy kapliczkach i krzyżach) 

Rada Gminy Nędza budżet Gminy 

wypracowanie modelu współpracy z właścicielami zabytków, pomoc przy pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych (w tym z UE), bieżące informowanie o możliwościach wsparcia 

prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 

Gmina Nędza 

właściciele obiektów 

zabytkowych 

budżet Gminy 

utrzymywanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych należących do Gminy Nędza 

(m.in. szkół), prowadzenie przy nich remontów i bieżących prac konserwatorskich  

Gmina Nędza budżet Gminy, środki 

unijne, ministerialne, 

WFOSiGW  

szukanie i pozyskiwanie środków finansowych na prace remontowe i konserwatorskie 

przy zabytkach należących do Gminy, przygotowanie projektów rewitalizacji obszarów i 

obiektów zabytkowych w celu pozyskania środków z UE 

Gmina Nędza środki unijne, 

ministerialne, 

WFOSiGW 

kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako przyjaznej ochronie własnego 

dziedzictwa kulturowego, informowanie o możliwościach pozyskania środków 

finansowych, organizowanie szkoleń, spotkań, konsultacji społecznych 

Gmina Nędza budżet Gminy 
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realizacja „Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 – 2023”, w szczególności 

zadań z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego: 

✓ Zioła w glinie - integracyjny cykl wykładowo - warsztatowy  

✓ "Łączymy pokolenia"- cykl imprez integracyjnych, festynów rodzinnych mających 

na celu integrację lokalnej społeczności i kultywowanie śląskich tradycji 

✓ Zagospodarowanie stacji kolei wąskotorowej w Nędzy 

✓ Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Velke 

Hostice  

✓ Zagospodarowanie Skweru w Centrum miejscowości Nędza 

Gmina Nędza, 

wnioskodawcy 

projektów 

środki EFRR (RPO WSL, 

PWT), budżet Gminy 

promowanie i nagradzanie „dobrych praktyk” konserwatorskich przy obiektach 

zabytkowych (np. w postaci nagrody lub certyfikatu Wójta Nędzy) 

Gmina Nędza budżet Gminy 

uświadamianie właścicieli o korzyściach i możliwościach płynących z objęcia obiektów 

zabytkowych ochroną prawną 

Gmina Nędza budżet Gminy 

zachowanie najcenniejszych kompozycji i dekoracji ścian szczytowych (pierwotny układ 

otworów okiennych, niewielkie kapliczki, inicjały właścicieli itp.), zachowanie detalu 

architektonicznego przy remontach elewacji budynków, wtórne wykorzystanie detalu 

właściciele obiektów 

zabytkowych 

 

podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych, przede wszystkim poprzez wpis 

do rejestru zabytków 

właściciele obiektów 

zabytkowych, ŚWKZ 

właściciele obiektów 

zabytkowych, ŚWKZ 

poszerzanie Gminnej Ewidencji Zabytków o kolejne obiekty w konsultacji z 

mieszkańcami gminy, w szczególności z właścicielami obiektów zabytkowych 

Gmina Nędza, 

mieszkańcy gminy 

budżet Gminy 

przeprowadzenie inwentaryzacji kapliczek i krzyży na terenie gminy, wypracowanie 

strategii ich ochrony oraz ujednolicenie ich oznakowania 

Gmina Nędza budżet Gminy 
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P R I O R Y T E T   2   –   OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

ścisła współpraca z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Katowicach oraz  

Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

Gmina Nędza, RDOŚ, 

ZPKWŚ 

budżet Gminy, 

budżet RDOŚ i ZPKWŚ 

ścisła współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie ochrony Parku Krajobrazowego 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w szczególności z gminami 

sąsiednimi: Racibórz, Lyski i Kuźnia Raciborska 

Gmina Nędza, gminy 

leżące na terenie Parku 

Krajobrazowego 

budżety JST, budżet 

ZPKWŚ 

dążenie do zachowania ładu przestrzennego na zabytkowych obszarach gminy, np. 

poprzez opracowanie katalogu tradycyjnych, regionalnych form budynków i małej 

architektury na terenie gminy do wykorzystania podczas prac remontowych 

Gmina Nędza, ŚWKZ budżet Gminy,  

środki unijne 

współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz krajobrazu kulturowego 

Gmina Nędza, JST, 

instytucje kultury 

budżety JST,  

środki prywatne 

wykorzystanie naturalnych zasobów gminy do promocji dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego gminy 

Gmina Nędza budżet Gminy,  

środki unijne 

uwzględnianie dziedzictwa kulturowego śląskiej wsi jako potencjału rozwojowego gminy Gmina Nędza budżet Gminy 

rozwój gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych obiektach budownictwa 

wiejskiego, oparty na promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego 

Gmina Nędza, JST, ŚOT budżet Gminy, środki 

unijne (PROW, PWT) 

realizacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

ochrony przestrzennych układów ruralistycznych i ochrony ekspozycji krajobrazu 

Gmina Nędza budżet Gminy 

kompleksowa i rozłożona na kilka etapów rewitalizacja przestrzeni wiejskich Gmina Nędza budżet Gminy, środki 

krajowe i unijne 
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Zadania w perspektywie krótkoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Nędza” uwzględniającego lokalne 

dziedzictwo kulturowe 

Rada Gminy Nędzy, 

Urząd Gminy 

budżet gminy 

kompleksowa inwentaryzacja zachowanych elementów linii kolei wąskotorowej w celu 

jej rewaloryzacji oraz jednolitego oznakowania (m.in. opracowanie Kart Ewidencyjnych 

Zabytku Nieruchomego) 

Gmina Nędza, ŚWKZ budżet gminy,  

ŚWKZ 

restytucja linii kolei wąskotorowej wraz z zachowanymi budynkami stacji i przystankami 

– jako elementu zintegrowanej komunikacji turystycznej, ew. rewitalizacja linii w celu 

uruchomienia połączenia turystycznego na trasie Nędza – Rudy Raciborskie 

 

Gmina Nędza, Rybnik i 

Kuźnia Raciborska 

budżety gmin, środki 

unijne  

bieżąca pielęgnacja parków, terenów zielonych, zieleni przydomowej, m.in. poprzez 

wycinkę samosiejek 

właściciele obiektów 

zabytkowych 

NFOŚ, WFOŚiGW 

wykonanie i umieszczenie przy zabytkach i cennych obiektach przyrodniczych 

ujednoliconych tablic informacyjnych, zawierających informacje o ich historii i 

wartościach 

Gmina Nędza budżet gminy,  

RPO WO 

udział sołectw w konkursie na „Piękną Wieś Śląska” sołectwa, Gmina Nędza budżety sołectw oraz 

Gminy 

dbałość o zachowanie linii zabudowy, niezależnie od ochrony pojedynczych, 
najcenniejszych budynków, dążenie do utrzymania układu przestrzennego wsi (skali 
zabudowy, układu budynków), wyeksponowanie istotniejszych budynków użyteczności 
publicznej (szkoły, remizy, gospody, itp.) i charakterystycznych dla miejscowości 

właściciele obiektów 

zabytkowych, Gmina 

Nędza 

 

rewitalizacja historycznych centrów wsi Gmina Nędza budżet gminy,  

środki unijne 

promocja regionalnej turystyki prowadzonej na bazie zabytków i przyrody – zachęcanie 

mieszkańców do prowadzenia działalności agroturystycznej 

Gmina Nędza budżet Gminy, środki 

unijne (PROW, PWT) 
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P R I O R Y T E T   3   –   PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PIELĘGNACJA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

wykorzystanie walorów zabytkowych i przyrodniczych, bogatej tradycji śląskiej jako 

czynnika wpływającego na rozwój i promocję gminy oraz regionu 

Gmina Nędza, NGO budżet Gminy 

podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność gminy oraz zabytków dla potrzeb 

edukacyjnych i turystycznych 

Gmina Nędza, JST, 

NGO, instytucje 

oświatowe i kulturalne 

budżet Gminy 

 

opracowanie produktu turystycznego Gminy, np. związanego z Rezerwatem Przyrody 

„Łężczok” 

Gmina Nędza budżet Gminy 

promowanie i wspieranie, również finansowe działalności statutowych stowarzyszeń i 

fundacji działających na rzecz opieki nad zabytkami oraz rozwoju kultury 

Gmina Nędza, instytucje 

kultury 

budżet Gminy 

wspieranie badań i dokumentacji dziedzictwa kulturowego gminy oraz regionu, w tym 

dziedzictwa niematerialnego 

 

 

 

Gmina Nędza budżet Gminy 
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Zadania w perspektywie krótkoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

utworzenie regionalnej izby tradycji oraz promocja tworzenia lokalnych izb o 

charakterze muzealnym przez mieszkańców i lokalne stowarzyszenie 

Gmina Nędza, NGO, 

społeczni opiekunowie 

zabytków 

budżet Gminy, środki 

krajowe i unijne 

(PROW) 

działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne i wydawnicze zwiększające 

zaangażowanie w tematykę zabytkową i przyrodniczą wśród mieszkańców i gości gminy 

Gmina Nędza, 

społeczność lokalna, 

instytucje kultury 

budżet Gminy, środki 

krajowe i unijne 

 

organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających wrażliwość na historię i tradycję 

regionu: 

– kontynuowanie corocznych Procesji Konnych w Zawadzie Książęcej  

– realizacja projektu: „Łączymy pokolenia” – cykl imprez integracyjnych, festynów 

rodzinnych mających na celu integrację lokalnej społeczności i kultywowanie śląskich 

tradycji 

–  organizacja innych wydarzeń, np. konkursu fotograficznego dotyczącego dawnych 

tradycji i życia codziennego 

Gmina Nędza budżet Gminy, RPO 

WSL 

opracowanie i wydawanie publikacji: pocztówek, kalendarzy, map, albumów i 

przewodników po głównych zabytkach, atrakcjach turystycznych oraz związanych z 

lokalnymi tradycjami i legendami  

Gmina Nędza budżet Gminy 

opracowanie i wydanie, np. w oparciu o bogaty zbiór fotografii archiwalnych Parafii w 

Nędzy, albumu dokumentującego życie codzienne gminy, mieszkańców, wydarzenia z 

historii regionu 

Gmina Nędza, Parafia  

w Nędzy, społeczność 

gminy 

budżet Gminy 

udział Gminy a także lokalnych społeczności w Europejskich Dniach Dziedzictwa 

(wrzesień - szczegółowe materiały i informacje dostępne na stronie: www.edd.nid.pl) 

NGO, instytucje kultury, 

Gmina Nędza 

budżety JST 
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aktywna współpraca z regionalnymi mediami w celu promocji zabytków                               

i upowszechnienia działań związanych z opieką nad zabytkami 

regionalne media, 

Gmina Nędza 

budżet Gminy 

edukacja mieszkańców, począwszy od poziomu przedszkolnego i szkoły podstawowej, 

nauka historii na przykładzie zachowanych zabytków – promowanie działań związanych 

z ochroną zabytków w szkołach, włączanie zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego 

do programów nauczania 

przedszkola i szkoły 

gminy Nędza, instytucje 

kultury, NGO 

budżet Gminy 

 

tworzenie i promowanie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych przebiegających w 

pobliżu obiektów zabytkowych, w szczególności realizacja projektu: „Budowa 

transgranicznej ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Velke Hostice” 

Gmina Nędza, gminy 

partnerskie 

PWT, budżet Gminy 

wspieranie inicjatyw kulturalnych, promocja regionalnego folkloru jako atrakcji 

turystycznej 

Gmina Nędza budżet Gminy 

organizacja wspólnych spotkań i warsztatów między społecznościami regionów 

partnerskich 

Gmina Nędza, gminy i 

miasta partnerskie  

budżet Gminy,  

środki unijne (PWT) 

 
 

JST  –  jednostki samorządu terytorialnego 

WUOZ  –  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

ŚWKZ  –  Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

ŚOT  –  Śląska Organizacja Turystyczna 

NFOS                –  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

WFOSiGW       –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

RDOŚ   –  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 

ZPKWŚ  –  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  

RPO WSL         –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

NID  –  Narodowy Instytut Dziedzictwa 

PWT  –  Program Współpracy Transgranicznej 

PROW  –  Program Rozwoju Obszaru  Wiejskich 

NGO  –  organizacje pozarządowe 
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Załącznik  
do Uchwały Nr LXXII-435-2018 

 Rady Gminy Nędza  
z dnia 3 września 2018r. 

 

 

9.  Narzędzia służące realizacji Programu 

 

 Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Wójt Gminy Nędza. 

Do osiągnięcia celu i efektywnego wykonywania zadań w nim określonych służą 

pomocą następujące instrumenty: 

 

• instrumenty prawne – wynikające z przepisów prawnych (ustaw i przepisów 

wykonawczych), uchwał Rady Gminy, np. dotyczących zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, tworzenia parków kulturowych, wnioskowanie         

o wpis do rejestru zabytków obiektów będących własnością gminy, wykonywanie 

decyzji administracyjnych np. wojewódzkiego konserwatora zabytków czy uchwalenie 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach; 

 

• instrumenty finansowe – dotacje, subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty 

finansowe lub ulgi podatkowe dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, 

korzystanie z funduszy europejskich (z uwagi na trwającą perspektywę finansowania 

na lata 2014-2020 konieczne jest bieżące śledzenie możliwości pozyskiwania środków 

na zachowanie dziedzictwa kulturowego); 

 

• instrumenty kontrolne – aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, monitoring 

stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz monitoring stanu zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji Programu oraz 

aktualizacja Programu związana z ustawowym 4-letnim okresem obowiązywania,   

dostosowania go do zmieniających się zapisów prawnych oraz możliwości 

finansowania. Podmiotem koordynującym powyższe działania powinien być powołany 

przez wójta zespół ds. monitoringu realizacji Programu, utworzony przy Urzędzie 

Gminy w Nędzy, w skład którego wchodziłyby również osoby z instytucji zewnętrznych. 

 

• instrumenty koordynacji – realizacje projektów i programów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi                   

i akademickimi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami; 

 

• instrumenty społeczne – działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie                     

z organizacjami pozarządowymi, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami, kulturą, turystyką, współpraca ze społecznymi 

opiekunami zabytków (powoływanie nowych). 
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W celu efektywnego monitoringu ustalono wskaźniki do przedstawienia 

rezultatów wdrożenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2018-

2021. Jako wartości bazowe zostały przyjęte dane z roku 2017, natomiast wartości 

docelowe zostaną określone na koniec okresu obowiązywania Programu, czyli w roku 

2021. 

 

Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

1. 

Liczba remontów i prac 
konserwatorskich przy 
zabytkach 
dofinansowanych z 
budżetu Gminy  

szt. 0 2 
Urząd 

Gminy w 
Nędzy 

2. 

Łączna kwota dotacji do 
remontów i prac 
konserwatorskich przy 
zabytkach 
dofinansowanych z 
budżetu Gminy  

PLN 0 50 000 
Urząd 

Gminy w 
Nędzy 

3. 
Liczba zabytków 
nieruchomych wpisanych 
do rejestru zabytków 

szt. 2 3 
WUOZ w 

Katowicach 

4. 

Liczba zabytków 
ruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków 
(liczba decyzji ŚWKZ)  

szt. 0 2 
WUOZ w 

Katowicach 

5. 

Liczba stanowisk 
archeologicznych 
wpisanych do rejestru 
zabytków 

szt. 3 6 
WUOZ w 

Katowicach 
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10.  Źródła finansowania Programu 

  

 

 Integralnym elementem Programu i swoistym drogowskazem dla właścicieli                    

i zarządców zabytków jest poniższy wykaz potencjalnych źródeł finansowania zadań              

z zakresu ochrony zabytków (rewitalizacji, konserwacji, restauracji, prac budowlanych, 

opracowywaniem dokumentacji). Do 2017 r. środki z większości źródeł przeznaczane 

były wyłącznie do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jednak nowelizacja 

Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

wprowadziła możliwość dla jednostek samorządu terytorialnego dofinansowywania 

remontów również przy zabytkach ujętych w Gminnych Ewidencjach Zabytków. 

Dotacje i granty z większości źródeł adresowane są do właścicieli zabytków –                         

a więc kościołów i związków wyznaniowych, samorządów, organizacji pozarządowych, 

wspólnot mieszkaniowych lub osób prywatnych. Obok źródeł finansowania 

dedykowanych ochronie dziedzictwa kulturowego, właściciele zabytków mogą 

korzystać z dotacji np. na remonty czy prace konserwatorskie w ramach funduszy lub 

programów związanych z obecną lub przyszłą funkcją obiektów. 

 Środki przeznaczone na ochronę zabytków pochodzić mogą z budżetów j.s.t., 

budżetu państwa, funduszy europejskich lub prywatnych. Dotacje samorządowe                         

i ministerialne przeznaczane mogą być na prace wymienione w art. 77 ustawy                           

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na szczegółowych zasadach ustalonych 

przez podmioty dotujące. 

  

•  Gmina Nędza 

Obecnie z budżetu Gminy Nędza nie są udzielane dotacje na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Jednym                     

z postulatów niniejszego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza jest podjęcie 

prac nad uchwaleniem przez Radę Gminy Nędza trybu i zasad udzielania dotacji.                    

Z uwagi na niewielką ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków przyszła uchwała 

powinna dawać możliwość korzystania ze wsparcia finansowego również przez 

właścicieli obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.   

 

•  Powiat Raciborski 

 Z budżetu Powiatu Raciborskiego mogą być udzielane dotacje na podstawie 

uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.                     

ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015-2020.  

 Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie 

dotacji złożonego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w terminie od 1 stycznia do 

końca lutego danego roku. Dotacja może być udzielona w wysokości do 80 % nakładów 

koniecznych do wykonania prac lub robót przy zabytku. 
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•  Samorząd Województwa Śląskiego 

 Zarząd Województwa Śląskiego wspiera opiekę na zabytkami za pomocą 

organizowanych otwartych konkursów ofert na zadanie publiczne. W latach 2014-2017 

zorganizowano 8 konkursów, w których można było uzyskać dofinansowanie prac przy 

obiektach zabytkowych lub wsparcie dla promocji i popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego regionu. 6 konkursów było kontynuacją działań wcześniejszych, a dwa 

ogłoszono po raz pierwszy. 

 Głównym konkursem jest Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Ponadto ogłaszane są konkursy ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w 

następujących dziedzinach: 

- kultura, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego 

- upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego 

- wzmacnianie współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki 

- działania na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości 

narodowych i etnicznych 

- krajoznawstwo, w tym upowszechnianie turystyki 

- Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 

Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus na lata 2010–2014 i do 

roku 2020 Krajobraz Kulturowy Owca I 

- Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 

Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus na lata 2010–2014 i do 

roku 2020 Dziedzictwo Ludowe Owca II 

- Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. 

 

•  Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków  

Zasady udzielania dotacji określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia                

16 sierpnia 2017 r. ws. dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie 

przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1674).  

Szczegółowe zasady są każdorazowo określane w Zarządzeniach Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie trybu weryfikacji 

wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji celowej ŚWKZ. 

Wniosek należy złożyć do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja 

na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone lub do 30 czerwca roku,                        

w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych                     

w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja).  
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•   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

W ramach programu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 

– ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej beneficjenci mogą 

ubiegać się o dotacje lub pożyczkę m.in. na prace związane z rewaloryzacją parków 

zabytkowych. Szczegółowe informacje: www.nfosigw.gov.pl. 

 

•   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu udzielane jest na cele 

określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.               

z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych, kryteriami 

wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata. Fundusz udziela 

dofinansowania w formie: pożyczek, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych, oraz przekazania środków państwowym jednostkom 

budżetowym. 

W 2018 r. na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do 

dofinansowania ze środków Funduszu znalazły się m.in. zadania z obszaru 

priorytetowego „Różnorodność biologiczna”: 

OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze 

regionalnym. 

  

•   Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 

Fundusz został powołany mocą nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków (art. 

83b) i fizycznie zaczął funkcjonować 1 stycznia 2018 r. Jest państwowym funduszem 

celowym, którego dysponentem będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przychody Funduszu pochodzić będą z wpływów z kar administracyjnych pieniężnych 

(od 500 zł do 500 tys. zł) za naruszenia przepisów Ustawy, a jego środki będą 

przeznaczane na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów 

Dziedzictwa albo do rejestru zabytków. 

 

•   Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Programem Ministra dofinansowującym ochronę zabytków jest „Dziedzictwo 

kulturowe” Priorytet 1 „Ochrona zabytków”. W ostatnim roku wnioski należało         

złożyć: do 31.10.2017 r. – wyłącznie dla prac planowanych do przeprowadzenia w roku 

udzielenia dofinansowania; do 31.03.2018 roku – dla prac planowanych oraz 

przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.  

Drugim Programem wspierającym materialne dziedzictwo kulturowe jest 

Priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.  
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•  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 Obecnie RPO WP 2014-2020 jest jednym z głównych źródeł dofinansowujących 

ochronę dziedzictwa kulturowego. Dokument określa najważniejsze dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego woj. śląskiego obszary wsparcia, które będą 

współfinansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego            

i Europejskiego Funduszu Społecznego. W RPO WP 2014-2020 zostały określone cele 

szczegółowe przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym. Projekty 

związane z ochroną zabytków będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej V – 

„Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, a w szczególności w 

ramach Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”. Aktualności dotyczące Programu 

dostępne są na stronie: www.rpo.slaskie.pl.  

 

•  Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program „Leader” 

Działania w ramach Osi IV zakładają możliwość wspierania dziedzictwa 

kulturowego śląskiej wsi poprzez realizowanie Lokalnych Strategii Rozwoju                         

i sukcesywnie podpisywane przez Zarząd Województwa Śląskiego umów z LGD. 

 Środki na ochronę i promocję zabytków w gminie Nędza można pozyskiwać 

poprzez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” z siedzibą w Pietrowicach 

Wielkich, ul. 1 Maja 8B, które opracowało i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju. 

Zapisano w niej cele ogólne i szczegółowe oraz wskazano planowane przedsięwzięcia. 

Szczegóły dotyczące naborów wniosków można znaleźć na stronie internetowej: 

www.grupadzialania.pl. 

 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 

 Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu 

czesko-polskim. Zadania z zakresu promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego                        

i przyrodniczego mogą być realizowane w ramach Osi priorytetowej 2: „Rozwój 

potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”. Informacje 

dotyczące aktualnych naborów wniosków znajdują się na stronie: www.cz-pl.eu . 

Również Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany, podobnie jak 

dotychczas, przez 6 projektów parasolowych, z Partnerem Wiodącym po stronie 

czeskiej. Mikroprojekty, wybierane w ramach projektów parasolowych Euroregionów: 

Beskidy, Śląsk Cieszyński, Silesia, Pradziad, Glacensis i Nysa, będą dotyczyły głównie 

współpracy instytucji rządowych i pozarządowych oraz wykorzystania potencjału 

naturalnego i kulturowego pogranicza.  

Gmina Nędza od 2015 r. jest członkiem Euroregionu Silesia. Szczegółowe 

informacje znajdują się na stronie: www.euroregion-silesia.pl.  

 

Id: 679568D4-5638-4926-9419-1FC13DF123A1. Podpisany Strona 72

http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.grupadzialania.pl/
http://www.cz-pl.eu/
http://www.euroregion-silesia.pl/


.PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NĘDZA 
NA LATA 2018-2021 

 

 

   73 

•   Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Jedną z dziedzin, będących w kręgu zainteresowania Fundacji jest ochrona                     

i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Od 2012 r. wnioski o dotację mogą 

być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). 

Fundacja finansuje projekty, które są realizowane w ramach współpracy 

pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Jednym z priorytetów jest: „Kultura – 

Wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę (w szczególności poprzez 

działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE) oraz działania na 

rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Fundacja jednak nie wspiera 

robót budowlanych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji:  

www.fwpn.org.pl.  

 

 • Fundacja Wspomagania Wsi 

Fundacja powołana została dla wspierania inicjatyw gospodarczych                                  

i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz związanych z poprawą stanu 

infrastruktury obszarów wiejskich i kulturą. Co roku ogłaszane są konkursy, w ramach 

których mogą znaleźć się elementy ochrony dziedzictwa kulturowego. O dotację mogą 

się ubiegać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, 

koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne. Szczegółowe informacje znajdują się na 

stronie fundacji: www.fundacjawspomaganiawsi.pl.  

 

• Środki prywatne  

 Sektor prywatny jest istotnym, ale jeszcze mało wykorzystanym źródłem 

wspomagania zadań publicznych sfery ochrony i opieki nad zabytkami, co jest 

uwarunkowane odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. Do zwiększenia udziału 

środków prywatnych w tym zakresie mogą przyczynić się działania państwa 

realizowane za pomocą tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i pomocy 

publicznej (na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym).  

 Istotą PPP jest współdziałanie w uzgadnianiu wspólnych celów i w skutecznej  

ich realizacji. Wspieranie działań przedsiębiorców i osób prywatnych na rzecz ochrony      

i opieki nad zabytkami przez udzielenie pomocy ze środków publicznych jest 

dopuszczalna w Unii Europejskiej, lecz podlega zasadniczym ograniczeniom. Pomoc 

publiczna to określone zasady wsparcia podmiotu gospodarczego przez państwo, 

władze samorządowe lub np. organizacje, które oferują pomoc na podstawie zleceń 

pochodzących od organów państwowych w jakiejkolwiek formie (np. dotacji, 

rozłożenia spłaty podatku na raty, zwolnienia z zaległości podatkowych, udzielenia 

preferencyjnej pożyczki lub kredytu).  
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Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów ujętych w rejestrze zabytków (dane z Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach) 

Adres Obiekt 
Numer 

rejestru zabytków 
Data wpisu 

Babice 
 
wpisany jako 
Markowice 
 

Domek myśliwski w rezerwacie Łężczok, z 1781 
roku 

A/1974/72 
 30 XI 1972 

województwo 
opolskie 

 

 A/1743/98 
województwo 

katowickie 

Górki 
 

 

Grodzisko wczesnośredniowieczne z XIII wieku – 
położone około 400 metrów na południe od stacji 
kolejowej i około 50 metrów od zabudowań wsi, 
na terenie nadzalewowym rzeki Suminy 

C/100/68  
     30 III 1968 

województwo 
opolskie 

 

 C/1739/98 
województwo 

katowickie 

Nędza 

 

Dworzec kolejowy przy ulicy Gliwickiej 46 
Informacja o pozostałych obiektach kolejki 

wąskotorowej  
na stronie 2 

A/1476/92 
1 III 1993 

województwo 
katowickie 

Nędza 

 

Stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu z 

neolitu - w południowej części wsi, na terenie rzeki 

Suminy - około 250 metrów na wschód od wylotu 

szosy do Babic, w pobliżu skrzyżowania dróg 

polnych 

C/91/69 
30 III 1968 

województwo 
opolskie 

 

 C/1740/98 
województwo 

katowickie 

Nędza 

 

Grodzisko wczesnośredniowieczne typu 

pierścieniowatego – położone około 800 metrów 

na wschód od stacji kolejowej, około 300 metrów 

na południe od drogi biegnącej przez wieś od stacji 

na wschód, zajmuje skraj lewej terasy i część 

doliny zalewowej rzeczki Suminy 

C/289/70 
16 XII 1970 

województwo 
opolskie 

 

C/1741/98 
województwo 

katowickie 

Nędza 

 

 

 

Osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza (sprzed 2000-1600 lat) na wysokiej, 
lewo-brzeżnej terasie rzeki Suminy, na terenie 
zajętym przez parcele budowlane, około 200 
metrów na zachód od drogi prowadzącej do 
roszarni 

C/380/73 
24 IV 1973 

województwo 
opolskie 

 

 C/1742/98 
województwo 

katowickie 
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Adres Obiekt 
Numer 

rejestru zabytków 
Data wpisu 

Gmina Nędza Linia kolejki wąskotorowej Bytom – Karb – 
Markowice na odcinku Rudy – Markowice,  czyli: 

• układ torowy 

• budynek stacji i lokomotywowni w Rudach, który 
tworzą budynki dworca, lokomotywowni, kuźni, 
warsztatów i wagonowni (pozostające w zabudowie 
zwartej), budynek dyspozytorni i budynek 
warsztatów 

• budynek dworca w Nędzy 

• stalowy most kolejowy na rzece Ruda  w 42,354,20 
km 

• stalowy most kolejowy na rzece Sumina w 
54,105,00 km 

• stalowy most kolejowy nad strumykiem w 54,926,95 
km 

• stalowy most kolejowy nad strumykiem  w 
61,178,57 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany  w 37,715,90 km 

• przepust płaski w 37,831,35 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 40,4695,70 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 43,377,90 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 44,646,6 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 52,786,10 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 54,471,78 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 55,452,35 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 57,037 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 58,618,40 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 59,756 km 

• przepust stały, sklepiony, ceglany w 60,175,00 km 
Obiekty wpisane do rejestru usytuowane są na 
nieruchomościach oznaczonych działkami o numerach: 

• obręb Babice – 208, 738, 866, 1087, 1106, 1117, 
1147, 1160, 1175 

• obręb Nędza – 235/3, 176, 233/3, 160, 174 

• obręb Górki – 338 

• obręb Rudy – 516, 639, 756, 1032, 1047/2 

• obręb Stodoły – 913/226, 752/80 

• obręb Rudy – 55/2, 62/1, 63/1 

• obręb Stanica – 21/18 

A/1476/92 
1 III 1993 

województwo 
katowickie 
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Załącznik nr 2 – Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Nr Miejscowość Obiekt  Adres Uwagi 

1.  Babice  pałacyk myśliwski 
Rezerwat Łężczok, między 
stawami Brzeziniak i 
Grabowiec 

rej. zab. nr 
A/1743/974/98 z 
dn. 31.12.1998  

2.  Babice  kościół pw. św. Anny ul. Wiejska 58  

3.  Babice  kapliczka 
skrzyżowanie ul. Wiejskiej   
i ul. Wyzwolenia 

 

4.  Ciechowice  dom ul. Boczna 2  

5.  Ciechowice  dom ul. Boczna 6  

6.  Ciechowice dom  ul. Dojazdowa 5  

7.  Ciechowice dom  ul. Dojazdowa 12  

8.  Ciechowice dom  ul. Dojazdowa 15  

9.  Ciechowice dom  ul. Kuźnicka 7  

10.  Ciechowice dom  ul. Odrzańska 5  

11.  Ciechowice kapliczka  ul. Odrzańska 18  

12.  Ciechowice dom  ul. Odrzańska 18  

13.  Ciechowice dom  ul. Odrzańska 28  

14.  Ciechowice dom  ul. Odrzańska 30  

15.  Ciechowice dom  ul. Powstańców Śl. 5  

16.  Ciechowice dom  ul.  Powstańców Śl. 15  

17.  Ciechowice dom  ul. Powstańców Śl. 23  

18.  Ciechowice dom  ul. Raciborska 5  

19.  Ciechowice szkoła ul. Raciborska 35  

20.  Ciechowice dom  ul. Wodna 1 d. ul. Wodna 7 

21.  Ciechowice dom ul. Wodna 2  

22.  Ciechowice dom  ul. Wodna 10  

23.  Górki Śląskie 
leśniczówka z 
budynkiem 
gospodarczym 

ul. Basenowa 2    

24.  Górki śląskie 
dom młynarza, ob. 
dom wielorodzinny 

ul. Bogunicka 3 d. Bogunicka 5 

25.  Górki Śląskie młyn ul. Bogunicka 5  

26.  Górki Śląskie dom w zespole  ul. Jasna 7  

27.  Górki Śląskie 
zespół zabudowy 
domów kolejowych 

ul. Jasna 7-11  

28.  Górki Śląskie dom w zespole ul. Jasna 8  

29.  Górki Śląskie dom w zespole ul. Jasna 9-10  

30.  Górki Śląskie dom w zespole ul. Jasna 11  

31.  Górki Śląskie dom  ul. Ofiar Oświęcimskich 34  

32.  Górki Śląskie dom  ul. Ofiar Oświęcimskich 53  

33.  Górki Śląskie kaplica ul. Ofiar Oświęcimskich 54  

34.  Górki Śląskie 
szkoła, ob. zespół 
szkolno-przedszkolny 

ul. Ofiar Oświęcimskich 57  

35.  Łęg 
kaplica pw. św. Jana 
Nepomucena 

ul.  Okrężna  

36.  Łęg kaplica pw. NMP ul. Saperska  

37.  Łęg kaplica Matki Boskiej 
dawny cmentarz 
choleryczny 
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38.  Nędza 
budynek stacyjny 
kolejki 
wąskotorowej  

ul. Gliwicka 46 
rej. zab. nr 
A/1476/92 z dn. 
01.03.1993 r. 

39.  Nędza 
linia kolejki 
wąskotorowej  

 
rej. zab. nr 
A/1476/92 z dn. 
01.03.1993 r. 

40.  Nędza 
kościół par. pw. MB 
Różańcowej 

ul. Jana Pawła II  

41.  Nędza kapliczka ul. Gliwicka 72  

42.  Nędza kaplica ul. Jana Pawła II nr 27  

43.  Nędza dom  ul. Jesionowa 11  

44.  Nędza dom  ul. Jesionowa 13  

45.  Nędza plebania  ul. Kościelna 2  

46.  Nędza 
budynek klasztoru, 
ob. przedszkole 

ul. Mickiewicza 53  

47.  Nędza dom - chałupa  ul. Mickiewicza 55  

48.  Nędza 
budynek stacji 
kolejowej 

ul. Pocztowa  

49.  Szymocice kaplica ul. Gliwicka 24  

50.  Szymocice kaplica 
ul. Wiejska,  naprzeciw nr 
16 

 

51.  Szymocice 
dom oraz budynki 
gospodarcze 

ul. Wiejska 45 
d. zespół 
domów celnych 

52.  
Zawada 
Książęca  

kościół par. pw. św. 
Jozefa Robotnika 

ul. Raciborska 43  

53.  
Zawada 
Książęca 

cmentarz parafialny ul. Raciborska / Okrężna  

54.  
Zawada 
Książęca 

szkoła  ul. Szkolna 2  

 

Załącznik nr 3  

Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

 
Nr 

Miejscowość  
(Sołectwo) 

Nr stan.  w         
miejscowości  

Nr stanowiska  
na obszarze  

Rodzaj stanowiska Chronologia/Kultura 

Obszar nr AZP: 101-41 

1.  Babice  12  1  nieokreślone  epoka kamienia  
OWR  

2.  Babice  13  2  nieokreślone  
nieokreślone  
nieokreślone  

neolit  
OWR 
średniowiecze  

3.  Babice  14  3  ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa  

pradzieje  
średniowiecze XIV w.  

4.  Babice  1  4  osada  epoka kamienia  

5.  Babice  2  5  osada  epoka kamienia  

6.  Babice  3  6  nieokreślone  mezolit , neolit  

7.  Babice  4  7  znaleziska luźne  

8.  Babice  5  8  nieokreślone  
osada, 2 jamy  

epoka kamienia  
 VI-X w.  

9.  Babice  6  9  osada  wczesne średniowiecze VI-X w.  

10.  Babice  7  10  osada  
nieokreślone  

kultura przeworska  
wczesne średniowiecze 
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11.  Babice  8  11  nieokreślone  
  

kultura łużycka, epoka brązu, 
wczesne średniowiecze  

12.  Babice  9  12  osada  wczesne średniowiecze IX-X w.  

13.  Babice  10  13  osada  mezolit  

14.  Babice  11  14  cmentarzysko  kultura przeworska (faza C1)  

15.  Babice  12  15  nieokreślone  epoka kamienia  

16.  Babice  13  16  osada wydmowa  epoka kamienia  

17.  Babice  14  17  nieokreślone  epoka brązu  

18.  Babice  15  18  znaleziska luźne  wczesne średniowiecze  

19.  Babice  16  19  osada  neolit  

20.  Babice  17  20  znaleziska luźne  (HB 1)  

21.  Górki  7  59  grodzisko stożkowate 
nr rej. 100/68 

XIII-XIV w., XV w. 

22.  Górki  8  60  osada  wczesne średniowiecze  

Obszar nr AZP: 100-41 

23.  Nędza  7  9  osada 
nr rej. zab. A-380/73 

neolit, OWR faza C2 
V-X w. 

24.  Nędza  8  10  nieokreślone (stan. arch.) 
nr rej. zab. 91/68 

neolit. epoka brązu 
OWR, pradzieje 

25.  Nędza  9  11  nieokreślone  kultura przeworska,  
OWR  

26.  Nędza  10  12  osada  kultura przeworska,  
OWR  

27.  Nędza  11  13  nieokreślone  
ślad osadniczy  
nieokreślone  

epoka kamienia  
pradzieje, wczesny 
średniowiecz 

28.  Nędza  12  14  ślad osadniczy  
ślad osadniczy  
ślad osadniczy  
nieokreślone  

mezolit, okres atlantycki  
epoka kamienia  
pradzieje, wczesne 
średniowiecze  

29.  Nędza  13  15  nieokreślone  
nieokreślone  

kultura przeworska,  
OWR, pradzieje  

30.  Nędza  14  16  grodzisko  
pierścieniowate 
nr rej. zab. A-289/70  

wczesne średniowiecze  

31.  Nędza  6  17  nieokreślone  nieokreślone  

32.  Nędza  15  18  znaleziska luźne  pradzieje  

33.  Nędza  16  19  nieokreślone  neolit  

34.  Nędza  17  20  cmentarzysko  pradzieje  

35.  Nędza  18  21  nieokreślone  
osada  
nieokreślone  

neolit , wczesne średniowiecze  
średniowiecze  

36.  Szymocice  1  22  nieokreślone  epoka kamienia  

37.  Szymocice  2  23  nieokreślone  epoka kamienia  

38.  Babice  21  24  nieokreślone  OWR  

39.  Babice  22  25  nieokreślone  pradzieje  

40.  Babice  23  26  ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa  

neolit  
pradzieje  

41.  Górki  2  27  nieokreślone  epoka kamienia  

42.  Górki  3  28  nieokreślone  
osada  
nieokreślone  

kultura łużycka, epoka brązu  
wczesne średniowiecze X-XII, 
średniowiecze  

43.  Górki  4  29  nieokreślone  
nieokreślone  

epoka kamienia  
nieokreślone  

44.  Górki  5  30  nieokreślone  epoka kamienia  
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45.  Górki  6  31  nieokreślone  
nieokreślone  

pradzieje  
średniowiecze  

46.  Górki  7  32  nieokreślone  epoka kamienia  

47.  Górki  8  33  nieokreślone  neolit  

48.  Górki  9  34  nieokreślone  neolit  

49.  Górki  10  35  osada 
osada  

epoka kamienia  
epoka brązu  
średniowiecze  

   

50.  Górki  11  36  znaleziska luźne  pradzieje  

Obszar nr AZP: 100-40 

51.  Ciechowice 1  48  nieokreślone  pradzieje  

52.  Ciechowice  2  49  ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa  

późny okres wpływów 
rzymskich, kultura przeworska  
późne średniowiecze  

53.  Ciechowice  3  50  nieokreślone  pradzieje  

54.  Łęg  1  80  nieokreślone  średniowiecze  

55.  Łęg  2  81  ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa  

X-XIII w.  
średniowiecze  

56.  Łęg  3  82  ślad osadnictwa  
nieokreślone  

okres lateński   
późne średniowiecze  

57.  
 

Zawada  
Książęca  

1  83  ślad osadnictwa  kultura przeworska  
OWR  

58.  
 

Zawada  
Książęca  

2  84  ślad osadnictwa  epoka kamienia  

59.  
 

Zawada  
Książęca  

3  85  ślad osadnictwa  pradzieje  

60.  
 

Zawada  
Książęca  

4  86  ślad osadnictwa  pradzieje  

61.  
 

Zawada  
Książęca  

5  87  ślad osadnictwa  pradzieje  

Obszar nr AZP: 101-40 

62.  Łęg 4 11 ślad osadnictwa epoka kamienia 

63.  Łęg 5 12 ślad osadnictwa 
osada 

pradzieje 
późne średniowiecze i 
nowożytność 

64.  Łęg 6 13 ślad osadnictwa epoka kamienia 

65.  Łęg 7 14 ślad osadnictwa epoka kamienia 

66.  Łęg 8 15 ślad osadnictwa epoka kamienia 

67.  Łęg 9 16 ślad osadnictwa epoka kamienia 

68.  
 

Łęg 10 17 osada późne średniowiecze 

69.  
 

Łęg 11 18 ślad osadnictwa epoka kamienia 

70.  
 

Babice 24 19 ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

pradzieje 
późne średniowiecze 

71.  
 

Babice 25 20 ślad osadnictwa epoka kamienia 

72.  
 

Babice 26 21 ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

OWR, późne średniowiecze 

73.  Babice 27 22 ślad osadnictwa epoka kamienia 
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