
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/         /2010  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
  
w sprawie: przyj ęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego 

na lata 2010 – 2013” 
  
  
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7, art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami), 
art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami ), po uzyskaniu opinii Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

  
§ 1 

  
Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2010 – 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

  
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
  

§ 3 
 
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/ ……/2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
 

w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego 
   na lata 2010 – 2013” 

 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Zarząd Powiatu sporządza 

na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami. Program ma na celu 

w szczególności: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej; 

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

zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umoŜliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

Powiatowy program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada Powiatu po uzyskaniu 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z realizacji Programu Zarząd Powiatu 

sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego opracował projekt „Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2010 – 2013”, który przyjęto na posiedzeniu 

w dniu 31 marca 2010 r. Pismem z dnia 31 marca 2010 r. skierowanym do Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

zwrócił się z kolei z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 87 ust. 3 powołanej 

na wstępie ustawy. Przedmiotowa opinia wpłynęła do Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim w dniu 25 maja 2010 r. i była pozytywna. Uwagi wniesione przez 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach zostały uwzględnione. 



Głównym odbiorcą „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego 

na lata 2010 – 2013” ma stać się lokalna wspólnota samorządowa. W zamierzeniu 

beneficjentami programu mają zostać nie tylko prywatni właściciele czy uŜytkownicy 

obiektów zabytkowych, ale równieŜ mieszkańcy powiatu. Opracowanie ma takŜe zachęcić 

samorządy gminne do podjęcia działań na rzecz przygotowania gminnych programów opieki 

nad zabytkami oraz zwiększenia troski o stan dziedzictwa kulturowego ziemi wodzisławskiej 

Program stara się takŜe dokonać – jako pierwsze opracowanie tego rodzaju – pełnej 

inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego ziemi wodzisławskiej, uwzględniając zarówno 

obiekty nieruchome, jak i ruchome, wpisane do rejestru konserwatora zabytków, jak 

i znajdujące się w wojewódzkiej czy gminnych ewidencjach zabytków czy po prostu 

chronione rygorami planów zagospodarowania przestrzennego. 

Dokument posługuje się dwiema perspektywami historycznymi w podejściu do tematu. 

Z jednej strony bowiem diagnozuje stan dziedzictwa, formułuje cele i kierunki działań 

w odniesieniu do obiektów znajdujących się na obszarze dzisiejszego powiatu 

wodzisławskiego, a z drugiej, wskazując na kontekst historyczny dziedzictwa kulturowego, 

odwołuje się do pojęcia Wodzisławskiego Mniejszego Państwa Stanowego i ziemi 

wodzisławskiej, które posiadają inne terytorialne definiens niŜ powiat wodzisławski. 

Program został opracowany zgodnie z Poradnikiem Metodycznym wydanym przez 

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie i uwzględnia liczne 

opracowania i dokumenty regulujące kwestie opieki nad zabytkami, jak np.: 

1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury i Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i 

Dziedzictwa Kulturowego” na lata 2004–2013. 

2. Tezy do opracowania krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

3. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020. 

4. Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006 – 2020. 

5. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata                     

2006 – 2009. 

6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 

7. Gminne programy opieki nad zabytkami i inne dokumenty planistyczne i strategiczne. 

8. Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2008 – 2015. 

9. Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2006 – 

2013. 

10. Program Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego. 

Z tego powodu opracowanie wpisuje się w szeroki aksjonormatywny kontekst opieki nad 

dziedzictwem kulturowym, uwzględniając takŜe takie zagadnienia jak: kształtowanie polityki 

przestrzennej czy ochrona środowiska przyrodniczego. 



Program został opracowany we współpracy z Gminami powiatu wodzisławskiego oraz 

parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego, które otrzymały moŜliwość wniesienia uwag 

i propozycji zmian, a takŜe sformułowania celów i kierunków oraz zadań do realizacji.  

Dodatkowo projekt Programu poddano – poprzez zamieszczenie stosownej informacji 

na stronie internetowej Powiatu i tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a takŜe 

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu – konsultacjom społecznym. Trwały one w okresie 

od dnia 15 kwietnia do 7 maja 2010 r. W ramach konsultacji nie wpłynęła Ŝadna uwaga lub 

propozycja. 

Program posiada charakter obligatoryjny, tj. kaŜda jednostka samorządu terytorialnego 

zobowiązana jest takowe opracowanie posiadać. Mając powyŜsze na uwadze, Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały z prośbą o jej przyjęcie. 

 
 
 
            Kierownik Biura 
      Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
 
         /-/mgr inŜ. Agnieszka Lubszczyk 


