
UCHWAI.A NR XXII/61/2020

RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie przyjgcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Wloclawek
na lata 2020-2023"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 r, o samozqdzie gminnym (Dz, U.

22020 r. poz.713) i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkow iopiece nad
zabytkami (Dz. U, z 2020 r. poz. 282), po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego
Konsenruatora Zabytkow w Toruniu

uchwala sig, co nastgpuje:

S 1. Pzyjmuje sig ,,Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata 2020 - 2023,
w bzmieniu stanowiqcym zatqcznikdo niniejszej uchwaly,

S 2. Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydentowi Miasta Woclawek.

S 3.1.Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia ipodlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.
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1. WSTEP

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata 2020-2023 (zwany dalej Programem), opracowany

zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, definiuje problematykq

lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz ukierunkowuje na jak najszersze i jak najbardziej wszechstronne wykozystanie
jego potencjalu, zwracajEc uwage na specyfikg uwarunkowai prawnych, administracyjnych oraz zmieniajqcych siq

warunk6w gospodarczych i spolecznych miasta. Program stanowi kontynuacjg opracowanego Gminnego Programu Opieki

nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata 2016 - 2019, kt6ry zostal pzyjqty Uchwalq nr XXll'7212016 Rady Miasta

Wloclawek dnia 23 czerwca 2016r.

Niniejszy Program to propozycja wypracowania solidnych podstaw do realizowania idei zintegrowanego zazqdzania

dziedzictwem kulturowym miasta. Podej6cie to, nie ogranicza siq jedynie do ochrony pojedynczych obiekt6w zabytkowych,

lecz sprowadza sig do zrozumienia znaczenia zabytkow architektury i urbanistyki jako jednego z najwa2niejszych

element6w caloSci historycznego krajobrazu miasta, bqdqcego efektem nawarstwienia siq na pzestzeni lat wailo6ci

kulturowych i pzyrodniczych.

Zgodnie z pzedmiotow4 ustawq wla6ciciele zabytk6w nieruchomych, r6wniez Gmina Miasto Woclawek,

sq zobowiqzani do zachowania ich w nale2ytym stanie. Ustawa naklada na wla6cicieli r6wnie2 obowiqzek opieki nad

zabytkami poprzez naukowe badania i dokumentowanie zabytkow, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich

i rob6t budowlanych pzy zabytku, zabezpieczenie i utzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,

kozystanie z zabytku w sposob zapewniajqcy trwale zachowanie jego warto5ci, popularyzowanie i upowszechnianie

wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. Jednak kluczowym warunkiem, nie tylko dla ochrony

i zachowania to2samoSci miasta, ale pzede wszystkim dla jego dalszego harmonijnego rozwoju spoleczno-

gospodarczego, jest utwozenie skoordynowanego systemu dzialai, opierajqcego sig na sp6jnej ochronie, opiece,

rewaloryzacji, wykozystaniu i promocji dziedzictwa kulturowego w oparciu o wartoSci kulturowe, estetyczne, historyczne,

naukowe, duchowe.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Podstawq prawnq obowiqzku wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata 2020 -

2023 okre6la art. 87 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Zgodnie z powy2szym

pzepisem Prezydent Miasta Wloclawek, spozqdza na okres 4 lat Gminny Program Opieki nad Zabytkami, kt6ry zostaje
pzyjgty pzez Radq Miasta Woclawek po wcze6niejszym uzyskaniu opinii Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w.

Program jest oglaszany w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego. Co 2 lata Prezydent pzedstawia

Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania okreSlonych w programie zadah.

Sprawozdaniezrealizaqi w latach 2016-2017,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata

2016-2019' zostalo pzyjgte Uchwalq Nr XLIV/63/2018 Rady Miasta Woclawek z dnia 05 czerwca 2018r.

Zadaniem Programu jest okreSlenie shategii i stwozenie ram dla realizacji zadafr wpisujqcych sig w cele okre6lone

w art. 87 ust. 2 Ustawy zdnia23lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, do kt6rych nale24

1. wtqczenie problem6w ochrony zabytkow do systemu zadah strategicznych, wynikajqcych z koncepcji

pzestzennego zagospodarowania kraju ;

2. uwzglqdnianie uwarunkowafr ochrony zabytkow, w tym krqobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,

lqcznie z uwarunkowaniami ochrony pzyrody i r6wnowagi ekologicznej;

3. zahamowanie procesow degradacji zabytkow i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4. wyeksponowanie poszczeg6lnych zabytkow oraz walor6w krajobrazu kulturowego;



podejmowanie dzialafr zwiqkszajqcych atrakcyjnoSi zabytkow dla potzeb spolecznych, turystycznych

i edukacyjnych onz wspieranie inicjatyw, spzyjajqcych wzrostowi Srodk6w finansowych na opiekg

nad zabytkami;

6. okre5lenie warunk6w wspotpracy z wla5cicielami zabytk6w, eliminujqcych sytuacje konfliktowe zwiqzane

z wykozystaniem tych zabytkow;

7 . podejmowanie pzedsigwzigd umo2liwiajqcych twozenie miejsc pracy zwiqzanych z opiekq nad zabytkami.

3, UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMIW POLSCE

Ochrona dziedzictwa narodowego i r6wny dostqp do d6br kultury zostala uznana jako konstytucyjny obowiqzek pafistwa

ika2dego obywatela w art. 5, art.6 ust. 1 iart. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zdnia2 kwietnia 1997r. (Dz.U.

21997r. Nr 78, poz. 4832p62n. zmianami).

Gl6wnym aktem prawnym regulujqcym zasady ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami w Polsce jest ustawa z dnia

23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, gdzie okre6lony jest pzedmiot, zakres i formy ochrony

zabytkow, zasady twozenia krajowego programu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac

konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych, a takze organizacja organow ochrony zabytkow.

Zgodnie z ustawowq definicjq zabytek rozumiany jest jako nieruchomo56 lub zecz ruchoma, ich czgSci lub zespoly,

bqdEce dzielem czlowieka lub zwiqzane z jego dzialalno5ciq i stanowiqce Swiadectwo minionej epoki bqd2 zdarzenia,

kt6rych zachowanie le2y w interesie spolecznym ze wzglgdu na posiadanqwartoSd historyczn4 artystycznElub naukowq.

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne jest tak2e uwzglqdnienie innych uregulowah prawnych dotyczqcych

ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami, ktore znajdujqsiq w nastgpujqcych aktach prawnych:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym;

2) Ustawa zdnia2T marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym;

3) Ustawa zdnia7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

4) Ustawa zdnia2T kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska;

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie pzyrody;

6) Ustawa z dnia 9 pa2dziemika 2015r. o rewitalizacji;

7) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektorych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem nazqdzi ochrony

krajobrazu;

8) Ustawa zdnia2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo6ciami;

9) Ustawa zdnia25 pa2dziemika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej;

10) Ustawa zdnia24 kwietnia 2003r. o dzialalnoScipo2ytku publicznego iwolontariacie.

Zasady ochrony zabytk6w zostaly okre6lone rownie2 w:

1) Ustawie zdnia2l listopada 1996r. o muzeach;

2) Ustawie zdnia27 czeruca 1997r. o bibliotekach;

3) Ustawie zdnia14lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach;

4) Rozpozqdzeniu Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytk6w, krajowej,

wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytkow oraz krajowego wykazu zabytkow skradzionych lub wywiezionych za

granicg niezgodnie z prawem;

5) Rozpozqdzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow;

6) Rozpoz4dzeniu Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego zdnia02 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badah konserwatorskich pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo

na Listq Skarb6w Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badai architektonicznych i innych dzialai pzy zabytku

wpisanym do rejestru zabytk6w, a tak2e badai archeologicznych i poszukiwai zabytk6w;

7) Rozpozqdzeniu Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytkow na

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;



8) Rozpozqdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie dotacji celowej na

prace konserwatonkie lub restauratorskie pzy zabytku wpisanym na Listg Skarb6w Dziedzictwa oraz prace

konsenrvatorskie, restauratorskie i roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w.

4. UWARU N KOWAN tA ZEWN ETMNE OCH RONY DZI EDZICTWA KU LTU ROWEGO

4.1. Strategiczne cele polityki paristwa w zakresie ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami

4,1.1 Krajowy Program Ochrony Zabytkow i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

Program uchwalony Uchwalqnr 82 Rady Ministr6w z dnia 13 sierpnia 2019r. (Monitor Polski 22019r., poz. 808)jest

dokumentem strategicznym okre6lajEcym cele administracji zqdowej oraz podleglych jej slu2b i instytucji w zakresie

ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, a takze Srodki slu2qce do realizacji wyznaczonych celow.

Cel gl6wny Programu 2019-2022t0 ,,Stwozenie warunkow dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami",

kt6ry bgdzie realizowany pzeztzy cele szczegotowe, podzielone na kierunkidzialania.

1 ) Cel szczeg6lowy 1 . Optym aliza$a systemu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kierunki dzialania:

a) Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym, pzez:

szkolenia dla jednostek samozqdu terytorialnego w zakresie zarzqdzania dziedzictwem kulturowym,

w tym pracownik6w merytorycznych, z uwzglgdnieniem zagadniefi z zakresu planowania

pzestzennego i dostqpno6ci dla os6b niepelnosprawnych,

budowanie zasobu wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym, regionalnym

i centralnym,

merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach,

konkurs Generalnego Konserwatora Zabytkow nagradzajqcych gminy za modelowe wdra2anie

program6w opieki nad zabytkami.

b) Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym, pzez:

wspieranie rozwijania kompetencjizawodowych pzez pracownikow slu2b konserwatorskich,

ewaluacja stosowanych standard6w i metod konserwatorskich,

wsparcie dzialafr dokumentacyjnych zasobu zabytkowego,

powolanie Centrum Architektury Drewnianej.

2) Cel szczegolowy 2. Wsparcie dzialah w zakresie opieki nad zabytkami.

Kierunki dzialania:

a) merytoryczne wsparcie dzialah w zakresie opieki nad zabytkami, pzez upowszechnianie standard6w i metod

konserwatorskich dla wybranych zasobow zabytkowych (wyb6r zasob6w, wypracowanie zalecei dla

opiekun6w zasobu zabytkowego dotyczqcych metod konserwacji, adaptacji, dokumentacji i badan,

u powszech ni anie przez bazg wiedzy),

b) podnoszenie bezpieczeistwa zasobu zabytkowego, pzez podniesienie bezpieczefrstwa zabytkow

ruchomych w ramach spzyjania intensyfikacji wspotpracy z opiekunami zabytk6w pzez wla5ciwe slu2by

iinstytucje.
3) Cel szczeg6lowy 3. Budowanie Swiadomo$ci spolecznej warto5ci dziedzictwa kulturowego.

Kierunki dzialania:

a) Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego ijego warto6ci, przez

kampanig spoleczno-edukacyjnq w mediach, z uwzglqdnieniem aspektu profilaktyki w dziedzinie

ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami i dostgpnoSci do zabytk6w dla osob

z niepelnosprawno5ciami,

twozenie nazqdzi edukacyjnych dla szkol i instytucji kultury, z uwzglgdnieniem aspektu profilak$ki

w dziedzinie ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami.

b) Twozenie warunk6w dla sprawowania spolecznej opieki nad zabytkami, pzez program dotacyjny dla

organizacji pozazqdowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie

kulturowym, budowania Swiadomo5ci lokalnej, a tak2e wlqczenia spoleczenstwa w opiekq nad zasobem

dziedzictwa kulturowego.



4.1.2. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 pzyjqta Wzez Radq Ministrow w dniu

21 wzeSnia 2004r., uzupelniona i pzedlu2ona w 2005r. na lata 2004-2020 stwozyla ramy dla mecenatu pafistwa w sfeze
kultury, a pzede wszystkim dla nowocze6nie pojmowanej polityki kulturalnej paistwa, gdzie pzyjmuje siq 2e kultura ma

by6 stymulatorem rozwoju ekonomicznego regionow.

Misjq Strategii jest dziafanie na necz zrownowazonego rozwoju kultury jako najwazniejszej warto6ci pzenoszonej
ponad pokoleniami, okre6lajqcej caloksztalt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, warto6ci warunkujqcej
to2samo56 narodowq i zapewniajqcej ciqglo66 hadycji i rozwoj regionow. Strategia zaklada dzialania na recz ochrony
zabytk6w i dziedzictwa kulturowego szczeg6lnie poprzez aktywne zazqdzanie zasobem stanowiqcym materialne
dziedzictwo kulturowe, twozenie nowoczesnych rozwiqzai organizacji finans6w w sfeze ochrony zabytkow, rewaloryzacjq
zabytk6w i ich adaptacjg na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i spoleczne, zwiqkszenie roli zabytk6w
w rozwoju turystyki i pzedsiqbiorczo6ci, edukacjg celem podniesienia Swiadomo6ci spolecznej w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego, ochronq i zachowanie dziedzictwa kulturowego pzed nielegalnym wywozem za granicg.

WSr6d kierunkow dziatai wymieniono kompleksowq rewaloryzacjq obiekt6w zabytkowych, ich adaptacjg na cele
kulturalne, turystyczne, edukacyjne, spoleczne, zwiqkszenie roli zabytkow w rozwoju turystyki i pzedsiqbiorczoSci,
promocjq potencjalu kulturowego regionow.

Uzupelnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 wprowadzilo programy operacyjne Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego slu2qce realizacji strategii. Programy te zakladajq plan budzetu przeznaczony na
ochronq dziedzictwa narodowego w poszczeg6lnych latach budzetowych, rodzaje protekt6w rewitalizacji zabytkow, sposob
ich naboru i wyboru oraz wykaz podmiotow uprawnionych do ubiegania siq o wsparcie finansowe, Jednym z nich jest

Program "Dziedzictwo kulturowe", ktorego celem jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w krqu i za granic4
wspieranie dziatalno6ci muzeow oraz popularyzacja kultury ludowej. Program ,,Dziedzictwo kulturowe" jest realizowany
w oparciu o nastqpujqce priofiety: ochrona zabytkow, wspieranie dzialai muzealnych, kultura ludowa i tradycyjna,
ochrona dziedzictwa kulturowego za granic4 ochrona zabytkow archeologicznych, ochrona i cyfryzaqa dziedzictwa
kulturowego i Miejsca Pamigci Narodowej.

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami na poziomie wojew6dztwa

4.2.1. Strategia Rozwoju Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
Strategia Rozwoju Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 - plan modernizaqi 2020+ pzyjgta zostala

Uchwalq nr XLI/693/13 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia21 pa2dziemika 2013r. Ustalenia zawarte
w Strategii stanowiq podstawg do spozEdzenia planu zagospodarowania pzestzennego wojewodztwa, pzez co majq
bezpoSredni wplyw na zachowanie i poprawq jako6ci krajobrazu kulturowego. Zaklada konieczno56 wyznaczenia w planie

zagospodarowania pzestzennego terenow o wyjqtkowych walorach Srodowiska kulturowego, ktore nale2y wespze6
pakietem pomocy ulatwiajqcej wykozystanie tego czynnika. Wsparcie obejmuje m.in. rewitalizacjq obiektow
i pzedsigbiorczo66 budowanq na wykozystaniu tego sektora, szczegolnie w turystyce. Najwa2niejszymi ustaleniami
operacyjnymi Strategii sq cele strategiczne, realizujqce potzeby zidentyfikowane w ramach priorytet6w rozwoju. Jednym
z o6miu zidentyfikowanych cel6w strategicznych wymienia siq ,,To2samoS6 i dziedzictwo", kt6rego gl6wnq ideq jest

zbudowanie identyfikacji regionalnej mieszkaicow onz rczpoznawalnego i pozytywnie postzeganego wizerunku
wojew6dztwa na zewnqtz. Cel ten jest realizowany za pomocE nastgpujqcych kierunkow dzialafr:

1) budowa tozsamoSci regionalnej wojewodztwa,

2) zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i pzyrodniczego rEionu,
3) wsparcie dzialai ratowniczych tradycyjnej kultury wiejskiej, ginqcych zawodow, cud6w architektury, pzyrody,

powstajqcych drobnych kolekcji, zbiorow muzealnych i skansen6w, bgdqcych czq6ciq Srodowiska kulturowego
wojew6dztwa,

4) rozwoj oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym, kralowym i miqdzynarodov'/ym,

5) promocjamarkiwojewodztwa.

W zalqczniku nr 6 zamieszczono listg potencjalnych markowych produktdw turystycznych wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego bazujqcych na walorach pzyrodniczych i kulturowych, kt6re objgto priorytetem

we wsparciu w ramach Srodkow publicznych. Z terenu Gminy Miasto Woclawek wymieniono ,,Zagospodarowanie
turystyczne rejonu Zbiornika Woclawskiego i zeki Wisly".



4.2.2.P\an Zagospodarowania Pzestzennego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Obowiqzujqcy Plan Zagospodarowania Pzestzennego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego zostal uchwalony Uchwalq
Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego nr Xl/135/03 z dnia 26 czeruca 2003r. W dziale V Polityka

zagospodarowania pzestzennego wojewodztwa zawiera nastgpujqce ustalenia w kwestii ochrony dziedzictwa

kulturowego miasta Woclawek:
1) Kierunki rozwoju sieci osadniczej. Ochrona dziedzictwa kulturowego jednostek osadniczych wojewodztwa

realizowana bqdzie pzez dzialanie polegajqce na rewaloryzacji zabytkowych ukladow urbanistycznych o duZym
znaczeniu kulturowym i historycznym;

2) Strefy polityki pzestzennej - strefa centralna. W sfeze ochrony i ksztaltowania Srodowiska kulturowego planuje

sig:

a) rewaloryzacjq historycznych ukladow urbanistycznych miast, w tym historycznego ukladu urbanistycznego
Woclawka,

b) konserwacjq zabytkowych obiektow sakralnych,
c) objqcie ochronq prawnE w formie rezerwatu kultury historycznych uklad6w urbanistycznych, r6wnie2 we

Wtoclawku,

d) utwozenie park6w kulturowych, m.in. na terenie Sr6dmieScia Woclawka,
e) ochronq zachowanych historycznych panoram (widok6w) Woctawka.

3) Propozycje zadai ponadlokalnych realizujqcych cele publiczne, wymieniono:

a) jako zadanie o znaczeniu krajowym: utwozenie sieci rezenarat6w i park6w kulturowych,

b) jako zadanie o znaczeniu wojewodzkim: rewaloryzacja historycznych uklad6w urbanistycznych (60 miast

imiejscowoSci).

Na podstawie Uchwaly nrLlVl823l14 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego zdnia2T pa2dziemika2014r.
pzystqpiono do spozEdzenia planu zagospodarowania pzestzennego wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Trwaj4
prace nad pzedmiotowym dokumentem,

4,2.3. Program Opieki nad ZabytkamiWojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2017-2020

Program Opieki nad Zabytkami Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 zostat pzyjqty Uchwatq

Nr Dfil/518/17 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego zdnia24 kwietnia 2017r. Wojew6dzki program opieki nad

zabytkami to strategiczne nazgdzie samozqdu wojew6dzkiego, w kt6rym okre6lone sq cele i kierunki jego dzialan. lch

wykonanie jest podstawq kreowania i realizacji polityki ochrony obiekt6w i obszarow zabytkowych. Majqc na uwadze

uwarunkowania prawno-wlasnoSciowe obiektow zabytkowych nurt dzialafr wojewodzkiego programu koncentruje sig na

kontynuowaniu i wzmacnianiu stanu zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ktorego efekt to

wzmacnianie poczucia to2samo6ci lokalnej i regionalnej.

W ramach niniejszego programu cel strategiczny okre6lony w Strategii Rozwoju Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 - Plan Modernizaili 2020 + ,,To2samo56 i dziedzictwo" bqdzie realizowany popzez nastqpujqce

cele operacyjne:

1) Zachowanie dziedzictwa materialnego, z kierunkami dzialafi:

a) ochrong ustawow4 poprzezi

wspieranie dzialafi samozqdow lokalnych, zmiezajqcych do nadania kolejnym obiektom statusu

pomnika historii;

wspieranie prac, zmiezajEcych do powolywania nowych park6w kulturowych;

wspieranie inicjatyw, zmiezalqcych do wprowadzania zabytk6w ruchomych na Listq Skarb6w

Dziedzictwa;

wspieranie dzialafi, zmiezajqcych do poszezania listy obiektow, wpisanych do rejestru zabytk6w;

propagowanie i wspieranie prac pzy aktualizacji i uzupelnianiu wojewodzkiej i gminnej ewidencji

zabytkow;

b) prace konserwatorskie i restauratorskie, popzez:

kontynuacje wspolfinansowania prac konserwatorsko-restauratorskich i ratunkowych pzy obiektach

nieruchomych i ruchomych, wpisanych do rejestru zabytk6w oraz doskonalenie zasad pzyznawania

dotacji;

kontynuacje rozpoczgtych prac remontowych, konserwatorskich i

zabytkowych, bgd 4cych wlas no6ciE Samozqd u Wojewodztwa ;

kontynuacje wsparcia nowych inicjatyw, zmierzalqcych do ochrony i

kulturowego oraz rozwoj infrastruktury obiektow istniejqcych;

adaptacyjnych obiektow

popularyzacji dziedzictwa



4)

wspomaganie dzidah konserwatorsko-restauracyjnych pzy zabytkowych ukladach urbanistycznych

i ruralistycznych.

c) edukacjg, popnez:

wspomaganie organizacji szkolen iwyktadow, zwiq3anych z ochronqdziedzictwa kulturowego;

wspomaganie organizacj i konkursow o charakteze ed ukacyj nym ;

nagradzanie dzialari, pzyczyniajqcych siq do zachowania b4d2 pzywracania historycznych

wartoSci zasobow dziedzictwa kulturowego wojewodztwa;

d) lad pzestzenny, popzez:

wspomaganie pzedsigwziqc, zmiezajqcych do identyfikacji zachowanych najcenniejszych

krajobrazow kulturowych wojewodztwa;

wspomaganie pzedsiqwzigd, zmiezajqcych do zachowania i ksztaltowania ladu pzestzennego z

utzymaniem wla6ciwej ekspozycji obiektow zabytkowych i dostosowywaniem nowej zabudowy do

wartoSci historycznych miejsc;

e) dokumentacjq i popularyzacjq, popzez:

wsp6lfinansowanie prac badawczych i dokumentacyjnych obiektow i obszar6w, wpisanych do

rejestru zabytkow jako integralnej czqsci proces6w konserwatorskich, z uwzglgdnieniem faktu, i2

dzialania na poziomie dokumentacyjnym popzedzajE proces prac konserwatorckich i budowlanych,

stanowiqc niejednokrotnie powa2ne obciq2enie finansowe dla beneficjenta. W pzypadku badan

archeologicznych dokumentacja stanowi jedynq formq ochrony stanowisk, ktore po eksploracji

pzestajq istnied fizycznie;

nagradzanie Medalem Hereditas Saeculorum za prace konserwatorskie i restauratorskie onz za

szczeg6lne osiqgniqcia zwiqzane z opiekq nad zabytkami i ochronq zabytk6w.

Zachowanie dziedzictwa niematerialnego z kierunkami dzialan:

a) ochronq, popzez wspieranie dzialan zmiezajqcych do wpisow na Krajowq Listq Dziedzictwa

Niematerialnego;

b) edukacjq, po1zezl
wspieranie dziatan edukacyjnych w zakresie znaczenia, wartoSci i ochrony niematerialnego

dziedzictwa kultury wojewodztwa;

wspomaganie dziatar'r w obszaze digitalizacji najcenniejszych zasob6w folkloru slownego i ich

udostqpniania;

wspieranie konkursow i dzialah podtzymujqcych i propagujqcych wiedzg i tradycjg w zakresie

lokalnego dziedzictwa niematerialnego.

c) zachowanie, po1zez aktywizacjq Srodowisk lokalnych popzez pzywracanie dawnych praktyk

tanecznych i muzycznych orazjgzyka, tradycji, rgkodziela i zwyczaj6w kulinarnych.

d) dokumentacjg i badania, popzez wspieranie badafr i twozenie dokumentacji, dotyczqcej zjawisk
z zakresu dziedzictwa niematerialnego, w szczegolnoSci tradycyjnych zwyczajlw ludowych, regionalnej

muzyki i tafica oraz folkloru slownego.

Wzrost SwiadomoSci spolecznej dla ochrony dziedzictwa kulturowego z kierunkami dzialai:
a) popularyzacjg wiedzy o znaczeniu i konieczno$ci ochrony, popzez:

wspieranie organizacji konkurs6w dla dzieci i mlodzie2y z zakresu ochrony d6br kultury;

wspieranie w oparciu o istniejqce mechanizmy (m.in stypendia, granty, otwarte konkursy ofert

w ramach po2ytku publicznego) dzialafr popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych, zwiqzanych

z opiekE i ochronq dziedzictwa kulturowego;

wspieranie dzialafi podnosz4cych Swiadomo5d spolecznq w zakresie ochrony i opieki nad

dziedzictwem kulturowym organizowanych w ramach wojewodzkich obchod6w Europejskich Dni

Dziedzictwa;

wspieranie dzialah, sluzqcych propagowaniu dziedzictwa kulturowego regionu popzez Srodki

przekazu elektronicznego i massmedia;

b) edukacjg, po1zez
kontynuowanie dzialari, zapoczqtkowanych w latach popzednich, zwiqzanych z konkursami wiedzy

o regionie i zabytkach regionu;

generowanie wsp6lpracy ro2nych podmiot6w do twozenia interdyscyplinarnego zaplecza dzialan

edukacyjnych.
Wzrost konkurencyjno5ci regionu z kierunkami dzialah:



a) ochron4 po1zez generowanie wspolpracy roznych podmiotow dla twozenia kompleksowych opracowafr

ochrony i wykozystania zasobow dziedzictwa kulturowego, mo2liwych do adaptacji w dzialaniach
turystycznych i popularyzatorskich.

b) promocj4 poprzez

kontynuacjq dzialah Samozqdu Wojewodztwa w zakresie imprez i wydazefr promujqcych

dziedzictwo kulturowe regionu;

udzial w targach turystycznych kralowych i zagranicznych;

wspomaganie pzedsigwziqd, promujqcych najcenniejsze dla wojew6dztwa obiekty o wartoSciach

kulturowych, istniej4ce szlaki kulturowe czy markowe produkty turystyczne zwiqzane z dziedzictwem

kulturowym;

wsp6lpracq pzy twozeniu publikacji, promuj4cych dziedzictwo kulturowe wojewodztwa;

wspieranie mechanizm6w umozliwiajqcych dziatania zwiEzane z promocjq lokalnego dziedzictwa

kulturowego poprzezwydazenia i imprezy kulturalne, formy widowiskowe i rekonstrukcyjne;

popularyzacjg obiektow o statusie pomnika historii;

popularyzacjq powolanych parkow kulturowych.

c) edukacj4 popzez:

wsparcie pzy organizacji prelekcji, spotkan, publikacji zwiqzanych z ukazaniem mo2liwo5ci rozwoju

malego biznesu, wtazz rozwojem infrastruktury, w powiqzaniu z obszarami o walorach kulturowych,

miejsca noclegowe, mala gastronomia, wypo2yczalnie spzgtu turystycznego, uslugi pzewodnikow

itp.;

upowszechnianie informacji na temat dostqpnych stypendi6w, grantow i innych form wsparcia,

zwiqzanych z opiek4 ochron4 edukacjqi popularyzacjqdziedzictwa kulturowego regionu.

d) zagospodarowaniem, popzez

wspieranie rozwoju turystyki, bazujqcej na kulturowym dziedzictwie regionu;

wspomaganie twozenia tras turystycznych i produktow turys$cznych w oparciu o zasoby

dziedzictwa, lqczEcych elementy materialne i niematerialne;

wspomaganie dzialari w zakresie kompleksowego zagospodarowania istniej4cych szlakow

kulturowych, zar6wno tych o znaczeniu miqdzynarodowym, jak i regionalnym;

wspieranie i ksztaltowanie rozwoju turystyki kulturowej o charakteze religijnym, sentymentalnym

czy tematYcznYm;

wykozystanie tozsamo5ci kulturowej regionu jako czynnika marketingowego.

4.2.4, Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014'2020

Regionainy Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi zal4cznik do

Uchwaty nrlilqlOhq Zanqdu Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014r., kt6rego gl6wnym celem jest

doprowadzenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego do stanu konkurencyjnego i innowacyjnego regionu Europy oraz

poprawa jako6ci zycia jego mieszkaicow. Program sklada sig z 12 Osi Priorytetowych wspolfinansowanych

i Europelifiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz publicznych Srodk6w

krajowych i Srodk6w prywatnych.

Z uwagi na 
'ramowy 

charakter Programu, w oparciu o ,,Wytyczne w zakresie szczegolowego opisu osi

priorytetowych [njowych i regionalnych program6w operacyjnych na lata 2014-2020" (M|R/H2014-202012(01)10212015

z gO.Ot.ZOiSr.; Instytucja Zarzqdzajqca RPO WK-P pzygotowala,,szczegolowy opis osi priorytetowygh Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" (zwany dalej SZOOP), ktory stanowi

dodatkowy dokument uszczegolawiajqcy zapisy RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zapisy dokumentu w zakresie Osi Priorytetowej 4 Region przyiazny Srodowisku, Dzialanie 4.4 Ochrona i rozwoj

zasob6w kultury pzewiduje mo2liwo$c ubiegania siq o fundusze unijne na prolekty obejmuj4ce prace restauratorskie,

konsenrvatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych,

obszarach popzemyslowych o wartoSciach historycznych, na rozbudowq, pzebudowq instytucji kultury (w tym

dostosowanie istniejqcego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem wyposazenia

zwiqzanego z prowadzeniem dzialalno6ci kulturalnej, w tym edukacyjnej, na konserwacjq zabytkow ruchomych

i materiatow archiwalnych stanowiqcych dziedzictwo dokumentacyjne'

Ponadto Dzialanie 4.4. jest komplementarne z innymi osiami Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego, m.in. z Osiq priorytetowq 3 Efektywno66 energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

w regionie, Dzialanie 3.3 EfektywnoS6 energetyczna w sektoze publicznym i mieszkaniowym oraz z Osiq priorytetowq 6



Solidne spoleczehstwo konkurencyjne kadry, Dzialanie 6.2 Rewitalizacja obszarow miejskich i ich obszar6w

funkcjonalnych.' 
ZgbOnie z zalo2eniami Polityki Spojno6ci Unii Europejskiej na lala 2021-2027, w ramach Celu 5 ,,Europa bli2ej

obywateli"-pzewiduje sig dofinansowanie dzialafr dot. rewitalizacji m.in. zdegradowanych budynk6w i pzestzeni, a takze

dzialah w zakresie dziediictwa kulturowego i naturalnego, w tym konserwacji zabytk6w ruchomych, prac restauratorskich i

konserwatorskich budynkow zabytkowych, odbudowy, budowy, rozbudowy obiekt6w dziedzictwa naturalnego. TnrvajE prace

nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027, w ramach

ktorego wskazane powy2ej dzialania bqdE mogly uzyskad wsparcie finansowe.

5. UWARUNKOWANIAWEWNETRZNE OCHRONY DZIEDZ]CTWA KULTUROWEGO

S.i. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie miasta Wloclawek

5.1.1. Strategia Rozwoju Miasta Woclawek 2020+

Dokument zosial pzylqty pzez Radq Miasta Wloctawek Uchwalq nr XLll26l2014 z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie pzyjgcia Strategii rozwoju miasta Wloclawek 2020+.

W ramach obowiqzujqcej Strategii mo2na wyr62ni6 nastqpujqce cele strategiczne i cele operacyjne spojne

z gl6wnymi zalo2eniami Programu:

1. Cel strategiczny 4: Dqzenie do wzmocnienia atrakcyjno5ci miasta jako miejsca do zycia.

1) Cel operacyjny 4.3: Uzyskanie zrewitalizowanych i ,,inteligentnie" zanqdzanych pzestzeni miejskich;

Cel ten zostanie osiqgnigty w wyniku nastqpujqcych dzialai:

a) Wspieranie dzialafr zmiezajqcych do poprawy substancji mieszkaniowej.

Pzyjmuje siq, ze substancja mieszkaniowa Sr6dmie6cia Wloclawka powinna by6 wizyt6wkqmiasta. Tak postawione

zalozenie naklada obowiqzek na wszystkich wlaScicieli nieruchomo6ci podjgcia dzialah w zakresie poprawy stanu

technicznego i estetyki kamienic. Zaklada siq poprawq substancji mieszkaniowej komunalnej, szczeg6lnie w zakresie

poprawy efektywnoSci energetycznej, m.in. popzez wdra2anie altematywnych 2r6delenergii oraz monitoring zuzycia

energii cieplnej, elektrycznej i zu2ycia wody. Ponadto, Samozqd Wloclawka bqdzie twozyl jak najlepsze warunki dla

wla5cicieli nieruchomoSci realizujqcych dzialania w aspekcie finansowym (ulgi podatkowe) otaz

infrastrukturalnym (pzylqczenia do sieci). Za konieczne wskazuje siq prowadzenie pzez Samozqd systematycznych

regulacji wlasnoSciowych nieruchomo6ci (kamienic) w SrodmieSciu, majqcych na celu ich komunalizacjg,

pzeprowadzenie inwentaryzacji, a nastqpnie rewitalizacjq. Planuje sie wykonanie opracowafi studialno-

pzestzennych dla strategicznych obszar6w Sr6dmie5cia wyznaczajqcych kierunek poz4dkowania zdegradowanej

istniejqcej zabudowy oraz realizacjg nowej. Odnowa Sr6dmie6cia powinna doprowadzic do pzywr6cenia jego

wydolno5ci, zarowno pod katem spolecznym, gospodarczym, jak i Srodowiskowym.

b) Dzialania na Eeczuzupelnienia zabudowy Srodmie6cia.

Jednym z wa2nych problem6w Sr6dmie6cia sq wolne pzestzenie w istniejqcej zabudowie, Dla poprawy wizerunku

miejsca, wprowadzenia nowej jako6ci pzestzeni i nowych mieszkaic6w koniecznym bgdzie twozenie dobrego

klimatu inwestycyjnego dla wlaScicieli nieruchomoSci, co spowoduje realizacjg zabudowy mieszkaniowo-uslugowej na

nieruchomo6ciach niezabudowanych. Pzewiduje siq rowniez potzebq dzialania nanecz promocji pzedsigbiorcow,

wla6cicieli nieruchomo6ci realizujqcych tego typu inwestycje.

c) Rewitalizacjapzestzeni publicznych.

Zaklada siq kontynuacjq procesu wprowadzania nowych funkcji i pzywracania do 2ycia miejskich pzestzeni

publicznych, w tym m.in. zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza czy Placu Wolno6ci. Dotychczasowe dzialania

realizowane zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Woclawek do 2015r. potwierdzajqtakqpotzebq.

W kontek6cie cel6w jakie ma spelniac rewitalizacja, istotne bqdzie uwzglqdnienie jak najszezej aspektow

spolecznych (w tym potzeb os6b niepelnosprawnych), kulturalnych, gospodarczych, a takze Srodowiskowych

rewitalizowanych obszarow.

d) Aktywizacja spoleczno-gospodarcza mieszkancow obszarow rewitalizowanych.

lstotnym i trudnym zamiezeniem dzialafi rewitalizacyjnych jest aktywizacja spoleczno6ci zamieszkuj4cej tereny

rewitalizowane, jak r6wniez promowanie tych teren6w dla os6b z zewnqtn jako kozystnych do zamieszkania

i prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej, co pozwoli na wprowadzenie nowejjako5ci spolecznej. Zaklada siq zatem

duze zaangazowanie w realizacjq tego dzialania sektora organizacji pozazqdowych. Programy slu2qce
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pzeciwdzialaniu wykluczeniu spolecznemu iaktywizacji powinny by6 realizowane np. pzez: MiejskiO6rodek Pomocy

Rodzinie, Caritas Diecezji Wloclawskiej, Polski Czerwony Kzyz, Polski Komitet Pomocy Spolecznej, Towazystwo

Pzyjaciol Dzieci, pzy wsparciu ze strony Samoz4du, ktory bgdzie rowniez inicjatorem wielu pzedsiqwzig6.

e) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, w szczeg6lno6ci zmiezajqca do poprawy efektywno6ci

energetycznej.

Wyzwaniem wspolczesnej doby skoncentrowanej na osiqgniqciu jak najwy2szego wzrostu gospodarczego i komfortu

2ycia jest taki rozwoj cywilizacyjny, kt6ry rownocze6nie poprawia stan Srodowiska, w tym umozliwia redukcjq emisji

COz, obnizenie poziomu halasu czy zanieczyszczenia powietza. Mozna to osiqgnqd po1zez wykozystanie

nowoczesnych technologii i wdro2enie inteligentnych system6w zasilania oraz racjonalizacji zu2ycia zasob6w miasta.

Szczegolowe zadania winny by6 zgodne z politykq kreowanq pzez Pahstwo w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i wynikad z planu gospodarki niskoemisyjnej miasta. Dziqki wprowadzeniu

nowych rozwiqzah i powiEzaniu ich z nowymi koncepcjami logistycznymiWoclawek bgdzie mogl zaoferowad swoim

m ieszkaicom i ntel i gentn ie zarzqdzane m iasto (sm art city).

Cel strategiczny 5: Umacnianie znaczenia sportu, turystyki i rekreacji w rozwoju miasta.

1) Cel operacyjny 5.1: Opracowanie i wdrozenie programu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Zalewu

Woclawskiego iWisly,

a) Pzygotowanie programu wykozystania Wisly z pzystaniqzlokalizowanq pzy ujSciu zeki Zglowiqczki.

Dla lepszego wykozystania atrakcyjnej lokalizacji miasta nad zekq Wisl4 a takze jako uzupelnienie dziataft

inwestycyjnych zrealizowanych na nadwislahskich bulwarach otaz u ujScia zeki ZglowiEczki, gdzie funkcjonowa6

bqdzie nowoczesna pzystafr miejska, w tym dla wioSlazy, planuje siq opracowanie i wdrozenie programu rozwoju

rekreacji i sport6w wodnych wzdlui Wisly. Pozwoli to na kontynuacjg aktualnie realizowanej strategii polegajqcej na

zwroceniu miasta ,,Ku WiSle" i podniesie atrakcyjnoSd Woclawka jako miejsca do zamieszkania i inwestowania.

Dzialanie powinno by6 skorelowane z pzygotowaniem programu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego

Zalewu Wloclawskiego i z pzygotowaniem programu imprez rekreacyjno-sportowych nad Zalewem Woclawskim,

w tym wykreowanie imprezy flagowej. Zaklada siq, iz najlepsze efekty miasto osiqgnie spozqdzajqc Woclawski

program rekreacji i sportu.

2) Cel operacyjny 5.2: Rozw6j turystyki aktywnej i produktu turystycznego w oparciu o zasoby pzyrodnicze

i kulturowe miasta.

a) Stwozenie produktu turystycznego, w tym w oparciu o turystykq pielgzymkow4

Zaklada sig opracowanie produktu turystycznego bazujqcego na charakterystycznych i cennych kulturowo

elementach tozsamo5ci miasta. Szczeg6lnq rolg planuje siq pzypisac w tym zakresie obiektom zabytkowym,

sakralnym nawiqzujqcym do tradycji biskupiej Woclawka oraz miejscu kultu religijnego zwiqzanego z mqczefiskE

Smierciqbl. ks. Jezego Popieluszki, a tak2e obronEWoclawka podczas Wojny 1920 roku. Takie podejScie pozwoli

na promocjg dziedzictwa kulturowego miasta, pobudzenie ruchu turystycznego i wzrost ustug okolo turystycznych.

b) Rozwoj infrastruktury dla turystyki aktywnej i rekreacji.

W zwiEzku z coraz wigkszym zainteresowaniem spolecznym turystykq aktywnq i zdrowym stylem 2ycia zasadnym

wydaje siq podjgcie starai nad dalszym rozwojem infrastruktury sluzqcej realizacji tego typu aktywno5ci. Dalszej

rozbudowie winny podlegac Sciezki rowerowe twozEce szlaki tematycznewraz z infrastrukturqtowazyszqc4 w tym

bezpiecznymi parkingami rowerowymi. Zaklada sig rownie2 wyznaczenie tras dla nordic walking. Wa6ciwa bqdzie

w tym zakresie wspolpraca z gminami oSciennymi.

c) Opracowanie pzy wsp6ludziale gmin sqsiaduj4cych programu promocji potencjalu turystycznego.

Wspolpraca z gminami sqsiadujqcymi z miastem Wloclawek, majqca na celu wspolnq promocjq atrakcji turystycznych

obszaru wloclawskiego, popzez m.in. foldery promocyjne, wystawy, informacje intemetowe na glownych stronach

jednostek samozqdow terytorialnych, umozliwi pzyciqgnigcie turysty o bardzo zroZnicowanych zainteresowaniach

i wydluzenie jego pobytu w regionie w oparciu o szerszy i bardziej urozmaicony katalog atrakcji. Wspolpraca ta moze

skutkowad lepszq korelacjq wydazeh/imprez, ktorych odbiorcq jest turysta oraz uzupelnieniem wlasnej oferty

turystycznej.

Cel strategiczny 6: Kreowanie marki miasta i poczucia tozsamo6ci lokalnej.
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1) Cel operacyjny6.2. Budowanieto2samo6ci lokalnej.

a) Edukacjaobywatelska.

Zaklada sig ksztaltowanie postaw pozytywnego postzegania wizerunku miasta ,,od pzedszkola do seniora", popzez

prowadzenie lekcji nawiqzujqcych do tozsamo6ci i wizerunku miasta, organizowanie wycieczek / spacer6w po

miejscach upamiqtniajqcych historiq miasta i prezentujqcych elementy wyro2niajqce miasto na tle innych o6rodkow,

zapraszanie na spotkania w szkolach, instytucjach kultury osob, ktore pzyblizq historig miasta i jego biezqce

osiqgniqcia. Niezbqdne bgdzie wypracowywanie szczegolnie u mlodych mieszkafrcow, poczucia dumy z zamieszkania

we Woclawkapo4zezwskazanie wspolnych interesow rozwoju miasta pzy wykozystaniu istniejqcego potencjalu.

2) Cel operacyjny 6.3. Utwozenie warunk6w do partycypacji iefektywnej komunikacji spolecznej.

a) Udoskonalanie systemu konsultacji spolecznych popzez kreowanie nowych nazqdzi zapewnienia

wspoluczestnictwa w 2yciu publicznym.

Poza pzyjqtymi sposobami konsultacji spolecznych spraw wa2nych dla ogotu mieszkafrcow Woclawka, zaklada sig

wprowadzenie nowych nazgdzi dialogu z lokalnq spoleczno6ciq i ich dalszy rozw6j, w tym np. interaktywnq

platformg konsultacji spolecznych, budzet obywatelski, sonda2 deliberatywny czy jury obywatelskie.

b) Wspieranie umacniania siq potencjalu organizacji pozazqdowych.

Plaszczyzng porozumienia pomiqdzy Gminq Miasto Wloclawka organizacjami pozaz4dowymi stwaza Miejska Rada

Dzialalno5ci Pozytku Publicznego. Umacnianie sig potencjalu odbywac sig bgdzie poprzez m.in. zapewnienie

zaplecza infrastrukturalnego, promocjq tzeciego sektora, szkolenia liderow, wzmocnienie bazy materialnej, wieloletni

program wspolpracy z organizacjami pozazqdowymi. Wiodqcq rolg w tym zakresie pelnito bgdzie Wloclawskie

Centrum Organizacji Pozazqdowych, ktore na realizacjg projektow z ww. zakresu pozyskiwad bgdzie tak2e Srodki ze

2rodel zewnqtznych.

5.1.2, Studium Uwarunkowaf i Kierunk6w Zagospodarowania Pzestzennego
Studium zostalo pzyjgte pzez Radg Miasta Woclawek Uchwalqnr 1031XU2007 zdnia29 pa2dziemika 2007r. Zgodnie

z art.32 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym Prezydent Miasta Woclawek

dokonal analizy zmian w zagospodarowaniu pzestzennym gminy, ocenil postgpy w opracowywaniu plan6w miejscowych

i opracowal wieloletnie programy ich spozqdzania w nawiqzaniu do ustalefi studium oraz wnioskow w sprawie

spozqdzania lub zmiany planu miejscowego. Na tej podstawie Rada Miasta Woclawek podjgta Uchwatg Nr XXll7412016 z

dnia 23 czeruca 2016r. w sprawie aktualnoSci ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania pzestzennego

miasta Woclawek" oraz miejscowych planow zagospodarowania pzestzennego. W pzedmiotowej uchwale ponownie

uznano obowi4zujqce Studium za wymagajqce zaktualizowania ze wzglgdu na zmieniajqce siq pzepisy prawa.

Prace nad zmianE dokumentu Studium trwajq od momentu podjgcia pzez Radg Miasta Woclawek Uchwaly nr

XU1912014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie pzystqpienia do spozqdzenia zmiany Studium uwarunkowah i kierunk6w

zagospodarowania pzestzennego miasta Woclawek dla obszaru w granicach administracyjnych miasta,

W obowiqzujqcym Sfudrum zaklada siq, 2e rozw6j miasta bqdzie polegal jednocze6nie na pzeksztalceniach

funkcjonalnych i pzestzennych, wypelnianiu istniejqcych struktur w ramach teren6w ju2 zurbanizowanych, z zachowaniem

walor6w Srodowiska pzyrodniczego i kulturowego oraz na pzygotowaniu technicznym i planistycznym nowych teren6w.

W pzyjgtych podstawowych zasadach ksztaltowania struktury funkcjonalno-pzestzennej miasta wyrozniono m.in.

rewitalizacjq i podnoszenie jakoSci pzestzeni miejskich ze szczegolnym uwzglgdnieniem Sr6dmie6cia (Stare Miasto

i bezpo5rednie otoczenie), co ma istotne znaczenie dla zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ze wzglgdu na uwarunkowania historyczne, stopieh zachowania historycznej kompozycji urbanistycznej, stopiefr

zachowania relikt6w historycznych wyodrqbnione zostaly nastgpujqce shefy ochrony:

1. ,,A" - strefa Scislej ochrony konserwatorskiej;

2. ,,B" - strefa ochrony historycznej struktury pzestzennej;

3. uAR" - strefa ochrony archeologicznej i stanowiska archeologiczne.

Strefq,,A" wyznaczasiq w granicach zgodnych zdecyzjqwpisu do rejestru zabytk6w z dnia 30 wzeSnia 1957 r. pod

pozycjq l/1560 Dzielnicg Starego Miasta Woclawka w granicach: ulicy Krolewiecka, Bulwary im. Marszalka J.

Pilsudskiego, zeka Zglowiqczka, ulica Slowackiego, Mickiewicza, Plac WolnoSci (Rys.1).
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Rys. 1. Granice Dzielnicy Starego Miasta we Woclawku okre5lone decyzjqwpisu do rejestru zabytk6w z dnia 30.09.1957 r, pod pozycj4

pJ1560 (2r6dlo: opracowano w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzgdu Miasta Woclawek)

Obszar polozony w strefie obejmuje elementy historycznego ukladu pzestzennego miasta oraz zabudowg. Ochronie

i rewitalizacji historycznego ukladu pzestzennego pod legaj4

1) zachowanie irozplanowanie ulic i placow;

2) zachowanie historycznych linii zabudowy;

3) zachowanie charakteru wnqtz urbanistycznych;

4) zachowanie zabudowy historycznej orazieikonserwacja i rewitalizacja;

5) zachowanie zasadniczych proporcji gabarytowych zabudowy;

6) dostosowanie wspolczesnych funkcji do warto6ci zabytkowych poprzez nawiqzanie do historycznego programu

mieszkalno-uslugowego z wylqczeniem funkcji uciq2liwych'

Sposoby ochrony oraz dzialania konserwatorskie w obszaze strefy ,,A":

1) uzgadn'nnie z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w wszelkich dzialalr inwestorskich, podzial6w geodezyjnych,

zmiany sposobu u2ytkowania, prac ziemnych, remontow, wprowadzenia nowej zabudowy kubaturowej, malych

form architektonicznych oraz element6w reklamowych ;

2) konserwator mo2e warunkowa6 swoje decyzje i uzgodnienia wymogiem wykonania dodatkowych badai,

dokumentacji, analiz;

3) wszelkie prace ziemne wymagajq zapewnienia inwestorskiego nadzoru

wedlug wskazari Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w.

archeolog iczno-konserwatorskiego,

Strefq ,,B" obejmuje obszar wyksztalcony w okresie dwudziestolecia migdzywojennego, polozony pomiqdzy: Bulwarami

im. Marsz-alka J. Pilsudskiego, ulicami Ogniowa, Chmielna, Kraszewskiego, tylnymi granicami posesji polozonych pzy ulicy

Sw. Antoniego (strona nr niepazystych), Aleja Chopina (strona nr pazystych), tylnymi granicami posesji polo2onych pzy

ul6y Cichej(strona nr niepazystycfr), ulica Okzei (strona nr pazystych), Starodqbska, granica migdzy zespolem blok6w

a zespolem pofabrycznym, ulica Okzei, granica terenow kolejowych, tylnymigranicami posesji pzy ulicy Szpitalnej (strona

nr pazystych), ulica Okzei (strona nr pazystych), ulica Rzeczna, Wyszyfrskiego (strona nr pazystych), Fabryczna.

Ochronie podlegaj4
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1) rozplanowanie w zakresie historycznego uksztattowania urbanistycznego oraz zachowanie linii zabudowy;

2) wartoSci niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie nazewnictwa historycznego ulic, placow;

3) elementy architektoniczne - zachowanie zabudowy o warto6ciach zabytkowych wpisane do rejestru zabytkow oraz

znajdujqce siq w gminnejewidencji zabytkow.

Sposoby ochrony orazdzialaniakonserwatorskie w obszaze strefy ,B":

1) pzy obiektach wpisanych do rejestru zabytk6w, wymagane jest uzgadnianie z Wojewodzkim Konserwatorem

Zabytkow: remont6w, zmian sposobu u2ytkowania budynk6w historycznych, prac ziemnych, wprowadzenia

uzupelniajqcych malych form architektonicznych oraz element6w reklamowych w obrgbie tych obiektow;

2) pzy obiektach znajdujqcych sig w gminnej ewidencji zabytk6w, w trakcie spozqdzania projektu planu

miejscowego, wymagane jest uzgadnianie z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow celem okreSlenia

ograniczefi, zakazlw i nakazow;

3) pzy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow, Wojew6dzki Konserwator Zabytkow mo2e warunkowa6 swoje

decyzje i uzgodnienia wymogiem wykonania dodatkowych badai, dokumentacji, analiz;

4) w pzypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych zwiqzanych z zagospodarowaniem terenu

nieujawnionych relikt6w kultury materialnej - teren winien byc udostqpniony do inwestor:skich badati

archeologicznych;

5) w obrgbie udokumentowanych stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne wymagaj4 zapewnienia

inwestorskiego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

Strefa ,,AR" i stanowiska archeologiczne obejmujq obszary vuystgpowania warstw kulturowych od epoki brqzu,2elaza,
osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego i nowo2ytnego (w tym czgSc miasta wpisana do rejestru zabytkow)

o rozpoznanej zawartoSci reliktow archeologicznych, posiadajqcych wlasnq formg terenowq np. osady podgrodowe,

grodziska, Slad osadniczy. Czgst, stanowisk archeologicznych potozona jest w granicach strefy archeologicznej.
Dzialalno56 konsenrvatorska w strefie archeologicznq oraz pzy stanowiskach archeologicznych oznaczonych ,,AR" ma na

celu konserwacje zachowanych obiekt6w zabytkowych, ich ekspozycje w terenie lub zaznaczenie ich 5lad6w.

Sposoby ochrony orazdzialania konserwatorskie w obszaze strefy i stanowisk archeologicznych ,,AR":
1) wszelkie dzialania inwestorskie na obszaze objqtym strefa archeologiczna i w obrqbie stanowisk

archeologicznych wymagajqzgloszenia i uzgodnienia zakresu dzialari z Wojew6dzkim Konseruatorem Zabytk6w;
2) wszelkie prace ziemne wymagajq zapewnienia inwestorskiego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego,

wedlug wskazafr Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w;

3) wszelkie prace zwiqzane z rewaloryzacjqterenu wymagaj4uzgodnienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w.

W Studium wskazano tak2e obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytk6w Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Objgte sq ochronq prawnq i konsenaratorskq, Oznacza to, 2e wszelkie dzialania inwestorskie w zakresie architektury,
wngtz, funkcji oraz uktadu pzestzennego obligatoryjnie uzgadniane sqz wojewodzkim konserwatorem zabytkow. Zawarto
rownie2 wykaz obiektow zabytkowych znajdujqcych sig w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wloclawek.

W Studium podkreSlono, ze ze wzglqdu na warto5ciowq architektoniczno-urbanistycznie substancjg staromiejskE
nale2y objq6 tereny polozone w jednostce shukturalnej Srodmie6cie miejscowym planem zagospodarowania
pzestzennego i pzede wszystkim uwzglgdnid w nim sposob rozplanowania nowej zabudowy w nawiqzaniu
do istniejqcych, warto5ciowych uklad6w urbanistycznych oraz zasady i standardy ksztaltowania zabudowy w harmonii
z otaczajqcym krajobrazem, charakterem i stylistykqarchitektonicznqobiektow.

5.1.3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Pzestzennego
Zgodnie z obowiqzujqcq Ustawq z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

i Ustawq z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym, ochrong zabytk6w i opiekg nad

zabytkami uwzglqdnia sig pzy spozqdzaniu i zmianie miejscowych plan6w zagospodarowania pzestzennego na terenie
gminy. Obligatoryjnie miejscowe plany zagospodarowania pzestzennego sq uzgadniane z wojew6dzkim konserwatorem
zabytk6w w zakresie ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do najistotniejszych planow obowiqzujqcych na terenie Gminy Miasto Woclawek pod wzglgdem ochrony dziedzictwa
kulturowego miasta nalezy, spozqdzony zgodnie z zdo2eniami obowiqzujqcego Studium uwarunkowafi i kierunk6w
zagospodarowania pzestrzennego miejscowy plan zagospodarowania pzestzennego dla obszaru Sr6dmie6cia i pzyjqty
Uchwat4 nr lXl73l11 Rady Miasta Woclawek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
pzestzennego w zakresie obszaru polozonego we Woclawku pomiqdzy: bzegiem zekiWisly na odcinku od uj6cia zeki
Zglowiqczki do zachodniej granicy nieruchomo6ci nr 1126 KM 48, wzdlu| tej granicy i w kierunku zachodnim wzdlu2 granicy
dzialki nr 3/6 i 3/1 KM 4, ulicq Ogniow4 Chmieln4 Wroni4 Okzei i zachodniq granicq Parku im. H. Sienkiewicza, ulicq
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Wyszyhskiego oraz zachodnim bzegiem zeki Zglowiqczki z wylqczeniem terenow objgtych miejscowymi planami

zagospodarowania pzestzennego uchwalonymipo dniu 1 stycznia 1995 r. (Rys. 2.)
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Rys. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sr6dmieScia przyjqty przez Radg Miasta Woclawek Uchwalq nr

lxt73l11 z dnia 9 nala 2011 roku - schemat podzialu rysunku planu na arkusze 1-12, zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly (2rodlo:

Urz4d Miasta Woclawek).

Plan zostal pozytywnie zaopiniowany pzez Wojewodzki Uzqd Ochrony Zabytkow w Toruniu - Delegatura we Woclawku.

W Rozdziale ll Planu w $ 10 zostaly ustalone zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wspolczesnej. Na mocy pzepisow odrgbnych wskazano granice obszarow chronionych fiak w wy2ej om6wionym Studium

uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania pzestnennego):

1) Strefa,,A";

2) Strefa 
"B";3) Strefa,,AR";

4) Strefa ochrony konserwatorskiej udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

Na szczegolnq uwage zaslugujqzapisy dotyczqce Strefy ,,A" wyznaczonej w granicach Dzielnicy Starego Miasta Woclawka

zgodnych z decyzjqwpisu do rejestru zabytkow z dnia 30 wzeSnia 1957 r. pod pozycjq pV1560. Wprowadzono nakaz

ochrony, zachowania i rewaloryzacji historycznego ukladu urbanistyczno-architektonicznego, w tym:

1) ukladu parcelacyjnego;

2) rozplanowania ulic i plac6w;

3) linii zabudowy;

4) charakteru zabudowy piezei ulicznych - zwarta zabudowa;

5) charakteru wngtz urbanistycznych;

6) zasadzagospodarowaniadzialek;
7) zabudowy historycznej;

8) gabarytow wysoko6ciowych zabudowy;

9) dominantpzestzennych;
10) szerokoSci ulic i placow oraz wysoko6cizabudowy ich otaczajqcej;

11) materialow nawiezchni ulic i placow;

12) warto5ci niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie nazewnictwa historycznego ulic, placow.
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Wprowadzono tak2e zasady ksztaftowania wspolczesnych elementow zagospodarowania na obszaze chronionym

zgodnie, z ktorymi ustalono:

1 ) nakaz zachowania zwartego charakteru zabudowy;

2) nakaz zachowania charakterystycznego ukladu dachu w stosunku do ulic;

3) nakaz lokalizowania nowej zabudowy w historycznej linii zabudowy ulic;

4) nakaz czytelnegozaznaczenia podzialu na historyczne parcele w nowej zabudowie;

bi nakaz dostoJowania projektowanej zabudowy pod wzglgdem gabarytow, formy architektonicznej

i kompozycji elewacji do sqsiadujqcej zabudowy historycznej;

6) dopuszcza siq stosowanie bram pzejazdowych pod budynkamifrontowymi w nowej zabudowie;

7) zakaz budowy budynk6w frontowych na podwy2szonych piwnicach;

8) zakaz budowy budynkow gospodarczych pzy froncie dzialki;

9) zakaz budowY gara?Y blaszanYch;

10) dopuszczenie mozliwoSci zmiany funkcji obiektow i obszar6w.

W planie wskazano r6wnie2 obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytkow Wojewodztwa Kujawsko-Poqorskiego,

objgtych ochronq prawnq i konserwatorskq. Rejestr prowadzony jest pzez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow'

Zaqizono takze wykaz oUiett6w zabytkowych ujqtych w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Woctawek, dla kt6rych

ustalono ochronq konserwatorskE opartq o pzepisy szczegolowe'

5,1.4. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Woclawek na lata 2018'2028

Gminny program Rewitalizacji Miasta Woclawek na lata 2018-2028, pzyjgty Uchwalq Nr XLVI/91/2018 Rady Miasta

Wloclawek z dnia 1T lipca 2018r. zostal pzygotowany zgodnie z Ustawq z dnia 9 pa2dziernika 2015 roku o rewitalizacji

oraz Zasadami programowania pzedsigwzigd rewitalizacyjnych w celu ubiegania siq o Srodki finansowe w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.- 
W pzedmiotourym dokumencie zdefiniowane zostaly problemy i potzeby obszaru rewitalizacji oraz potzeb lokalnej

spoleczno$ci i po2qdanych kierunkow jego rozwoju. GPR zaklada realizacjq w sposob kompleksowy dzialafi slu2qcych

lokalnej spoleczno5ci, zmiezajqcych do wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Pzewidziane do

realizacji pzedsiqwzigcia zostaly wypracowane pzez interesariuszy rewitalizacji, w trakcie procesu partycypacyjnego

planowania GPR-u.

Na ich podstawie, nawi4zujqc do historycznych uwarunkowari i wciqz 2ywego w pamigci czg5ci mieszkaficow

Woclawka obrazu tego obszaru, wypracowana zostala wizja obszaru rewitalizacji, ktorq odzwierciedla haslo: 
"Pzywr6cic

witalnoS6 Srodmie6ciu".

Sformulowana wizja obszaru rewitalizacji zostanie osiqgniqta za pomocq realizacji dzialah okreSlonych w Celach

strategicznych skonkretyzowanych w celach operacyjnych:

Cel strategiczny l: Pzywroci6 mieszkar'rcom poczucie sprawczoSci.

Cele operacyjne:

1) Aktywizacja lokalnej spoleczno6ci, pzedsiqwziqcia:

a) Aktywizacjazawodowamieszkahcow;
b) Aktywno6c to pzyszloS6;

c) Reintegracja spoleczna mieszkaficow Woclawka, w tym w obszaze rewitalizacji - | i ll edycja;

d) DzialaniaSrodowiskowe Modelu Organizowania SpolecznoSci Lokalnej;

e) Program wychodzenia zzadlulenia',
f) ldentyfikacja lokalnych liderow i wsparcie ich przez tutoring;

g) Rezydencje artystyczne i edukacyjne;

h) Centrum Wsparcia Spolecznego;

i) Program wsparcia pqektow lokalnych;
j) Kawiarniaobywatelska.

2) Rozwijanie istniejqcych wiqzi spolecznych, budowanie otwarto6ci i szerszej sieci relacji: kultura, sport, edukacja,

pzedsiqwziqcia:

a) Pzedszkolekreatywne;
b) TROJKA dobra szkola;

c) ZintegrowanaPzestzefi Pozadomowa;

d) ,,Organizacje z naszego podw6rka";

e) Czas wolny.(Wakacyjne Animacje Kulturalne, Instytucje kultury dla dzieci i mtodzie2y ze SrodmieScia Sport);

f) Program "SrodmieScie twozy kulturq" (Poradnik organizatora imprez, lmprezy integracyjne, Edukacja

artystyczna i kulturalna, Produkcje artystyczne, Stypendia afistyczne, Zakamarki historii);
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g) Centrum Kultury iAktywizacji3 MAJ SlE.

3) Zmiana wizerunku Sr6dmie5cia, pzedsiqwzigcia:

a) Nowy prolekt rozwoju lll sektora;

b) Co jest grane w Srodmie6ciu (Gazeta Srodmiejska, Miejska APka);

c) Instytucje ksztaltuj4ce wizerunek (Uzqdnicy na ulicy, Jestem Twoim Radnym);

d) Woclawskie Forum Organizaqi Pozazqdowych;
e) Woclawki- Nowa Odslona;

f) Tablice historyczno - informacyjne promujqce obszar rewitalizacji;

g) Remont pomieszczenia ("Sali Zebrafi") oraz zabytkowego zegara w Klubie "Stara Remiza";

h) Sztuka w pzestzeni - Program Murale;

i) BezpieczneSrodmieScie.

Cel strategiczny ll: Pobudzenie i wsparcie pzedsigbiorczoSci lokalnej.

Cele operacyjne:

1 ) Ulatwienie dzialalno6ci pzedsiqbiorcom ze Srodmie6cia, pzedsigwziqcia:

a) Wsp6lne uslugi promocyjne pzedsigbiorc6w ze Srodmie6cia;

b) Lokalny produkt;

c) Wzmocnienie roli lokalnej pzedsiqbiorczoSci;

d) System monitorowania ikoordynacji rynku pracy;

e) Markowy lokal Srodmiescia;

f) System wsparcia pzedsiqbiorcy (Wzmocnienie potencjalu lokalnych pzedsiqbiorc6w, Poradnik

Pzedsiqbiorcy, Wsparcie w aranZacji i dostosowaniu lokali);

g) Utwozenie Interaktywnego Centrum Fajansu

2) Ksztaftowanie postawy pzedsigbiorczej.

a) Tu mieszkam - tu pracujq;

b) Mobilny punktkonsultacyjno-doradczy;

c) Rozw6j pzedsiqbiorstwekonomii spolecznej.

Cel strategiczny lll: Ksztaltowanie w centrum Woclawka przyiaznq pzestzeni.

Cele operacyjne:

1) Ksztaftowinie pzestzeni inkluzywnej, bezpiecznej i dostosowanej do potzeb r6znych grup u2ytkownikow,

pzedsigwzigcia:

a) Pzygotowanie lokalnej strategii transportowej - planu ruchu dla obszaru rewitalizacji;

b) 3 Maja woonerfem;

c) Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zieleniqwysok4

d) Parklety w SrodmieSciu;

e) Program Lawka - miejskie meble i aran2aqe do siedzenia;

f) Zdro1e itoalety publiczne;

g) Trolka dla mieszkafic6w;

h) WzbogaceniezagospodarowaniaBulwar6w;
i) Nowe zagospodarowanie Placu Wolno6ci;

2) Podnoszenie litoSci powietza pzez wta6ciwe planowanie zieleni i ograniczenie zanieczyszczeft, pzedsigwzigcia:

a) Zieler'rwysoka: zadzewienieSrodmieScia;
b) System Monitorowania JakoSci Powietza;
c) Likwidacja niskich emisjiw rejonie Starego Miasta Woclawek - etap ll.

Cel strategiczny lV: Stwozenie godziwego standardu technicznego'

Cele operacyjne:

1) Poprawienie stanu technicznego pzestzeni zamieszkania, pzedsiqwziqcia:

a) Pzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku pzy ul. 3 Maja 18 na centrum aktywizacji

i pzedsiqbiorczo6ci;

b) Remont-budynkow mieszkalnych nale2Ecych do zasobu gminy (Modernizaip i remont nieruchomoSci

"Baeska 17", Modernizacja i remont nieruchomo6ci "Cyganka 24", Modernizaqai remont nieruchomo5ci "3

Maja 6", Modernizacja i remont nieruchomo6ci "Bzeska 2", Modernizacja i remont nieruchomo6ci ,,Cyganka
g", Modernizacja i remont nieruchomo6ci ,,Kr6lewiecka 9", Modernizaqa i remont nieruchomo5ci ,,Krolewiecka

20", Modernizacja i remont nieruchomo6ci ,,Lqgska 56", Modernizacja i remont nieruchomo6ci ,,Ma5lana 4/6'',

Modernizacja i iemont nieruchomoSci ,,Matebudy 8", Modernizacja i remont nieruchomo5ci ,,Piekarska 6',
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Modemizacja i remont nieruchomoSci ,,Stary Rynek 5", Modemizacja i remont nieruchomo6ci ,,Szpichlema

20", Modemizacja i remont nieruchomoSci ,,Wojska Polskiego 3", Modernizacja i remont nieruchomoSci

,,Prymasa Stefana Wyszyriskiego 4", Modernizacja i remont nieruchomo6ci ,,Zamcza 4", Modemizacja

i remont nieruchomoSci ,,Zamcza 14", Modernizaqa i remont nieruchomo6ci ,,Zapiecek 8", Modemizacja

i remont nieruchomo6ci ,,3 Maja 9");

Wsparcie merytoryczne dla wla6cicieli i wspolnot mieszkaniowych;

Dotacje do remontow;

Program "Moje Podworko";

Centrum Wsparcia Spolecznego (remont, adaptacja i wyposa2enie);

Zagospodarowanie pzestzeni miejskiej - kwartal ul. Tumskiej - 3 Maja - Cyganka - Bzeska 4.1.8.

Renowacja budynku i rozbudowa ul. Stary Rynek 12;

h) Renowacja budynku i rozbudowa ul. Cyganka 18;

i) Renowacja budynku i rozbudowa ul. Lggska 58;

j) Modernizacja budynkow oraz podw6za ul. Szpichlerna 7/9;

k) Spolecznebudownictwoczynszowe;
2) Poprawienie stanu technicznego infrastruktury technicznej, pzedsigwziqcia:

a) Wymiana sieci wodociqgowych wraz z pzylEczeniami;

b) Renowacja kanalow sanitarnych z pzykanalikami;

c) Renowacjapzykanalikowsanitamych.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji podstawowych pzedsigwzigc rewitalizacyjnych, po pzyjqciu Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta Woclawek, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Gminy Miasta Woclawek podjqla Uchwalq

Nr Vlll/57/2019 z dnia 09 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszaze rewitalizacji

Miasta Woclawek (Dz.Un. Woj. Kuj.-P0m.22019 p02.2389) obowiqzujqcej pzez okres 10 lat od dnia jej uchwalenia

w my5l art. 25 Ustawy z dnia 9 pa2dziemika 2015r. o rewitalizacji. Strefa jest spojnym pakietem nazgdzi prawnych,

utatwiajqcych gminie praktyczne wdraZanie rewitalizacji na wyznaczonym obszaze w zakresie:

mo2liwoSci udzielania dotacji dla wla5cicieli lub u2ytkownik6w wieczystych nieruchomoSci polozonych w Strefie

w zwiqzku z realizaqqpzedsigwzigd rewitalizacyjnych;

prawa pierwokupu nieruchomo5ci poto2onych na terenie Strefy;

ulatwienia w zakresie prowadzenia polityki remontowej w odniesieniu do wsp6lnot mieszkaniowych z udzialem
gminy;

braku obowiqzku wplaty odszkodowai do depozytu sqdowego w proceduze wywlaszczei nieruchomo5ci
polo2onych na terenie Strefy;

mo2liwo6ci zaspokojenia roszczei majqtkowych dotyczqcych wlasno6ci nieruchomoSci polozonych na obszaze
Strefy objgtych pzedsiqwziqciami rewitalizacyjnymi sluzqcymi realizacji celu publicznego przez Swiadczenie
pienigzne lub nieruchomoS6 zamienn4

ulatwienia w ustalaniu stron i wyja6nianiu stosunkow wlasnoSciowych na obszaze rewitalizacji;

realizacji nowego celu publicznego zwiqzanego ze spolecznego zwiqzanego ze spolecznym budownictwem

czynszowym;

mo2liwo6ci podwy2szenia oplaty adiacenckiej do 75o/o w pzypadku wzrostu wartoSci nieruchomo6ci na terenie

strefy;

ustalenia zasad pzeprowadzek i eksmisji na czas wykonania rob6t budowlanych najemcow lokali wchodzqcych

w sklad mieszkaniowego zasobu gminy na obszaze Strefy;

preferencji w zam6wieniach publicznych dla ofert spoldzielni socjalnych i organizacji pozazEdowych,

uwzglgdniajqcych aktywizacjq zawodowq mieszkanc6w obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji;

bonifikaty pzy spzeda2y nieruchomo6ci polozonych na terenie Strefy, w pzypadku przeznaczenia ich na cele

zgodne z Gminnym Programem Rewitalizacji.

5,2. Charakterystyka zasob6w i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego miasta Woclawek
5.2.1. Zarys historii miasta

Poczqtki miasta siqgajq prawdopodobnie lX-X w., gdy w widlach zeki Wisly i Zglowiqczki powstala otwarta osada

targowa, kt6ra mimo, 2e w polowie X w. ulegla czg6ciowemu spaleniu, w 1. polowie Xl w. pzeksztalcita sig w grod.

Pzyjmuje sig, 2e pierwsza lokacja, niewqtpliwie popzedzona intensywnym rozwojem osadnictwa, miala miejsce po dniu

6 pazdziernikal210r. a pzed 8 maja 1255r., co zwi4zane bylo z akcjqprawnqdokument6w sieradzkiego ikrams*'.no.r,

c)

d)

e)

0
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Pzyjmuje siq, ze w polowie Xlll w. istnialy dwa o6rodki o charakteze wczesnomiejskim, tj. ,,civitas cathedralis" pod

jurysdykcjq biskupa i ,,civitas theuthonicalis" na obszaze zajqtym pzez ksiqzqcq osadq targowq. Ugoda z 1266r. miqdzy

Kazimiezem Konradowicem i biskupem Wolimirem spowodowala, ze miasto stalo sig wlasno6ciq biskupow kujawskich.

Drugie lokowanie miasta mialo miejsce na mocy pzywileju wydanego pzez biskupa Macieja z Golahczy

w dniu 8 wzeSnia 1339r.

W czasie najazdu kzy2ackiego na miasto (1329 r.)zniszczona zostala romaftska katedra wrazz sqsiadujqcEosadq.

Pzetrual jedynie owczesny paraflalny koSciol 5w. Jana Chzciciela. W obszaze pienrvotnego miasta lokacyjnego od

1330r. trwata jego odbudowa. Wzniesiony zostal w6wczas, cho6 niekt6zy naukowcy sugeruj4 ze jedynie odbudowany,

gotycki koSciol p.w. 5w. Witalisa pelniqcy funkcjg tymczasowej katedry (wpis do rejestru zabytkow z dnia 01.03.1962r.

pod nr N443) i budowana od 1340r. gotycka katedra p.w. Wniebowzigcia NMP (wpis do rejestru zabytkow z dnia

01.03.1962r, pod nr A/487). Sqto budowle, kt6re wyroznily siq na tle drewnianej zabudowy miasta.

W potowie XIV w. rozpoczgto budowq murowanego zamku biskupiego. W miejscu gotyckiego zamku, wielokrotnie

rozbudowywanego i pzebudowywanego znajduje sig obecnie Palac Biskupi, utzymany w stylu klasycystycznym (wpis do

rejestru zabytkow z dnia 25.11 . 1 985r. pod nr A/688; (Rys. 3.).
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Rys. 3. Najstarszy widok Wloclawka, przedstawiajqcy zamek i katedrg, wykonany przez A. Boota (zr6dlo: ,,Studium Konserwatorsko-

Uibanistycinego Woclawka. Tom ll, Kartografia i ikonografia Woclawka, wyb6r do 1939 r." oprac, przez R. Hankowsk4 wyd.

Woclawek l. 1 991-1 992).

Z tego okresu pzetrwal do dnia dzisiejszego uklad ulic wyznaczony liniq bzegu Wisly (od polnocy), liniq ulic

Spichlemej i Rybackiej (od wschodu), liniq ulic Tumskiej i Lqgskiej (od poludnia) i zekq ZglowiEczka (od zachodu).

Czytelny jest tak2e uksztaftowany wowczas uklad ulic z czworobocznym rynkiem, ktorego poludniowa czqS6 pzeznaczona

byla na plac targowy,

W XVI w. dalszy rozw6j miastazwiqany byl z koniunkturqna polskie zbo2e w zachodniej Europie. W tym okresie

Woclawek pelnit rolq portu liandlowego. Pzy glownych traktach pojawily sig nowe pzedmie6cia takie jak: Nowe Miasto

(1577r.) miqdzy dzisiejszymi ulicami: Pzedmiejsk4 Zdufrsk4 Piekarskq i Krolewieckq oraz Pzedmie5cie Strycharskie

(tSO+r.i pzy frakcie Kowalskim. Wzdluz ulic Cyganka i W6jtowskiej (obecnie 3 Maja) powstala zabudowa pzedmiejska

ipzy kaiedte nowa zabudowa Kurii oraz p62nogotycki koSciolfarny p.w. 5w. Jana Chzciciela na Starym Rynku (wpis do

rqestru zabytkow z dnia27.05.1g27r. pod nr 4/455) i budynki Seminarium Duchownego (wpis do rejestru zabytk6w z dnia

1 0.1 2.2009r. pod nr A/1 544).

W pien1rrszej polowie XVll w. dwa wielkie polary (1613r. i 1620r.) pochlonqly dwie tzecie zabudowy miasta. Z tego

okresu pochodzi 
-barokowy 

kompleks klasztorny o.o. Franciszkanow wybudowany w latach 1639 - 1644 pzy pl. Wolno6ci 6

(wpis do rejestru zabytk6w z dnia 01.03.1962r. pod nr l/486) oraz kamienice z pieruszej polowy XVll w. pzy Starym

Rynku 14 i-15 (wpisy do rejestru z dnia 10.12.1985r. pod nr p/687 i //686). Druga polowa XVll w. i poczqtek Xvlll

w. obfitowalawklgski, jakwojnyszwedzkie (1657r,, lata1704-1705 i1710r.), zanza (1708r.) inapady Kozakow (1707r.),

ktore doprowadzily do upadku miasta.
pod koniec /l/lll w. podjqto pr6by upoz4dkowania wlasnoSci komunalnej i biskupiej oraz regulacji pzedmieS6.

W 1793r. miasto zostalo wlqczone do zaboru pruskiego. Miala miejsce konfiskata dobr biskupichnazecz miasta.

Od 1815r. Woclawek znalazl siq w granicach uzale2nionego od Rosji Krolestwa Polskiego. Rozpoczqly siQ wowczas

istotne dla miasta pzeobra2enia spoleczno-gospodarcze i pzeksztalcenia urbanistyczne. W 1818r. Woclawek otzymal

I plan regulacyjny wykonany Wzezgeometrq War'rkowskiego (Rys' 4.).
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Rys. 4. Plan miasta Woclawka z 1818 r. wykonany przez Wankowskiego. Reprodukcja zachowanej kopii planu J6zefa Maliszewskiego
z 1814 r. Regulacja miasta obejmuje teren do obecnego Placu WolnoSci - projektowanego Nowego Rynku i Ogrodu Saskiego (2r6dlo:

,,Studium Konserwatorsko-Urbanistycznego Woclawka. Tom ll, Kartografia i ikonografia Woclawka, wyb6r do 1939r." oprac. przez R.

Hankowskq- Woclawek l. 1991-1992; ze zbior6w MZK|D we Woclawku).

Planista wyznaczyl gt6wnq oS kompozycji urbanistycznej wzdluz ulicy Nowej (obecnq ulicq 3. Maja) lqczqcej place

Starego i Nowego Rynku (obecnie Placu WolnoSci). Od Nowego Rynku odchodzid mialy promieniscie szerokie ulice - Trakt

Bzeski, Lqczycki i Kowalski. Zmiany kompozycji urbanistycznej, w tym pzebudowa pzebiegu ulic (m.in. obecna ulica

Kr6lewiecka, Tumska), przyczynily siq do pzeniesienia rangi obszaru Srodmiejskiego z dawnego obszaru miasta

lokacyjnego na teren tzykrotnie wigkszy od wczeSniejszego wyraznie uksztaftowany, z szerszymi ulicami, z wiqkszymi

rozmiarowo, prostokEtnymi dzialkami i wyr6zniaj4cym sie charakterem zabudowy (o cechach neorenesansu, neobaroku

i neoklasycyzmu).

0d 1836r. Wloclawek zostal siedzibE powiatu, co pzyczynilo sig do podniesienia jego rangi administracyjnej. W tym

okresie na Starym Rynku funkcjonowal ratusz (Rys. 5,).
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Rys. 5. Plan czQ5ci miasta Woclawka z oznaczeniem projektowanych bulwar6w, wykonany w 1843 t. pzez
T. Urbafiskiego. Widoczne granice Starego Rynku z ratuszem oraz teren naleZqcy do ko5ciola Sw. Jana (zr6dlo: ,,Studium
Konserwatorsko-Urbanistycznego Woclawka. Tom ll, Kartografia i ikonografia Woclawka, wyb6r do 1939r." oprac. przez R. HankowskE

- Woclawek l. 1991-1 992).

Koniec XVlll w. i pierwsza polowa XIX w. dla miasta byl czasem rozwoju pzemyslu. Powstawaly niewielkie zaklady

i fabryki, ktore funkcjonowaly w obrqbie zabudowy miejskiej pzy ulicach: Toruiskiej, l-qgskiej, Tumskiej, Zapiecek,

Krolewieckiej, Stodolnej i Piekarskiej. Pzyl4czenie do miasta Zazamcza spowodowalo koncentracjq na tym obszaze
pzemyslu miejskiego. Dziataly wowczas m.in. papiernia Godfryda Grossa, fabryka cykorii Rudolfa Manna, fabryka cykorii

Bohm6w, fabryka mydla rodziny Waedtke, fabryka cykorii Markusa Kuczyfrskiego, fabryka cykorii Moritza Lipszyca, browar

Kazimiena Bojaiczyka, drukarnia Teodora Bucholza, fabryka maszyn rolniczych Wilhelma Haacka, fabryka maszyn

rolniczych lgnacego Kochanowicza, fabryka cykorii Bemarda i Ludwika Lewensztam6w.

W drugiej polowie XIX w. i na poczqtku XX w. miasto rozwijalo siq w kierunku poludniowym oraz na wschod od ulicy

Kr6lewieckiej, Placu D4browskiego (obecnie Plac Zielony Rynek), wzdlu2 ul. Stodolnej, na poludnie od Nowego Rynku

(obecnie Plac Wolno5ci) oraz w trqkqcie dzisiejszych ulic Bzeskiej, Kilifrskiego i Wojska Polskiego. Swojq dzialalnoSc

rozpoczgla pzystari 2eglugi zecznq na WiSle (1855r.), a dziesiq6 lat p62niej otwozono na Wi6le most ly2wowy. W 1862r.

uruchomiona zostala linia kolejowa relacji Warszawa-Torun-Bydgoszcz, co pzyczynilo sig do usytuowania wigkszych

kompleks6w fabrycznych, stanowiqcych wyra2ne akcenty w krajobrazie architektonicznym, w tym Fabryka Fajansu

(1873r.) pzy ul. Ko5ciuszkioraz Fabryka Maszyn Rolniczych (1877 r.) pzy ul. Kiliiskiego (Rys. 6.).

Rys. 6. Fabryka Maszyn Rolniczych Hugo Mtihsama, w glgbi zabudowania Fabryki Fajansu; widok pzed 1914 r., autor n.n. (2r6dlo:

pocztowka ze zbior6w MZK|D we Woclawku),

W 1872r. zostal rozebrany stary ratusz na Starym Rynku. Siedziba wladz miejskich mieScila sie

pzy ul. Nowej (obecnie ulica 3 Maja). Dotychczasowe targowisko pzeniesione zostalo na nowo wytyczony plac targowy -

Plac Dqbrowskiego (obecnie Plac Zielony Rynek) i Koiski Rynek (obecnie Plac Staszica). Nowy Rynek po adaptacji na

ogr6d zyskal reprezentacyjny wyglqd ifunkcje (Rys. 7). Jego dominantqod 1905r. byla cerkiew prawoslawna (Rys 8).
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Rys. 7. Plan miasta Woclawka z 1911r. Na Nowym Rynku (obecnie Plac Wolno6ci) widoczna cerkiew prawoslawna i Ogr6d

Saski.(2rodlo: ,,Przewodnik ilustrowany po Wloclawku", pod red. Stanislawa Jankowskiego", Woclawek 1922r.)

Rys. 8. Cerkiew prawoslawna, widok od strony poludniowo-zachodniej, fot. Dowmont, po 1905r. (2r6dlo: ze zbior6w MZK|D we

Woclawku)

Sukcesywnie nastgpowala v,/ymiana zabudowy na kamienice z oficynami przy glownych arteriach miasta. Pojawily siq

charakterystyczne detale architektoniczne na elewacjach, jak 2eliwne i metalowe balkony.

Waznym czynnikiem rozwojowym dla miasta byl naplyw ludnoSci pochodzenia zydowskiego, niemieckiego

i rosyjskiego, zajmujqcej siq handlem i zemioslem oraz inicjujEcej budowq nowych fabryk. Powstaly w6wczas m.in.:

fabryka manometr6w, termometr6w, wag Henryka Neumana pzy ul. Kaliskiej, drukamia Hermana Neumana, drukarnia

'"\;ik
ios t
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Stefana Blqdowskiego, fabryka fajansu Bemarda Boasa, Dawida Czamahskiego, Zygmunta Kuhfelda, lzydora Szrejera

pzy ul. Kosciuszki, fabryka rektyfikacji spirytusu i destylacji wodki Ludwika Bauera pzy ul. Bzeskiej i Starodgbskiej,

fabryka maszyn rolniczych Hugo Mrihsama pzy ul. Kilir'rskiego, fabryka celulozy lzydora i Maksa Cassirer6w na l-ggu,

fabryka lin i drutow Karola Klauke pzy ul. Ko6ciuszki, fabryka farb i lakierow ,,Nobiles" Michala i Jozefa Kochanowicz6w

i Mieczyslawa Sachnowskiego pzy ul. Lqgskiej, dwie papiernie i fabryka wyrob6w smolowych Dystylera, mlyn parowy

spolki akcyjnej ,,Lejb Stem i Synowie", fabryka kalek i ta5m do maszyn Romana i Wadyslawa Brediow, elektrownia pzy
ulicy Cyganka.

W czasie dwudziestolecia migdzywojennego )fi w. Woclawek otzymat plan regulacyjny, pzygotowany pzez

warszawskiego urbanistg inzyniera architekta Kazimierza Saskiego (92a1. Plan charakteryzowal siq strefowo6ciE -
obszar miasta zostal podzielony na funkcje rozdzielone pasami zieleni. Z szeroko zakrojonych prolekt6w udalo siq

zrealizowac ,dzielnicq szkolnq' polo2onqnad Wislqw kwartale ulic: Bechiego, Lggska, Odnowa, Bulwary Pilsudskiego.

W latach 30. XX w. w mie6cie powstaly modernistyczne kamienice uzupelniajqce wczeSniejszqzabudowq w ciqgach

ulic: Sw. Antoniego, Bojahczyka, Jesionowej, Kraszewskiego, szereg waznych budynkow uzyteczno6ci publicznej (poczta,

ubezpieczalnia, muzeum, szkoly, zaktad opiekuriczy, hala targowa na Zielonym Rynku oraz stadion pzy ul. Chopina).

Z nowych fabryk i zaklad6w wymienic nalezy elektrowniq i papierniq nad Wisl4 fabrykg gwo2dzi i drut6w pzy

ul. Szpichlemej, wytw6miq cukierk6w,,spolem" w pobli2u kolei, zaklady metalowe na Kokoszce oraz cegielnig pzy szosie

kowalskiej. Po ll wojnie Swiatowej nie pzystqpiono do dalszej realizacji planu skefowego.

Do lat 60. XX w. miasto o koncentrycznej struktuze oparte bylo o dzielnice: Sr6dmieScie, Poludnie, Tazamcze,

Wschod i ZawiSle. W 1953r. zatwierdzono plan ogolny zagospodarowania pzestzennego miasta. Nie pzewidziano w nim

jednak powigkszenia teren6w miejskich. Wyznaczono kolejne obszary pod zabudowq pzemyslowq. Od 1963r. rozw6j

pzestzennyWoclawka ulegt glgbokim zmianom. Zabudowa pzemyslowa skoncentrowana zostala na terenie dzielnicy

Wsch6d iZazamcze. Ponadtb naZazamczu i w rejonie ul. Chopina rozpoczqto budowg wielkich dzielnic mieszkaniowych.

W 1979r. do miasta wlqczono wsie: Rozinowo, Leopoldowo, Kawkq, Lqg,Zazeczewo, Mielqcin, Michelin. Miasto uzyskalo

nieregulamy ksztalt, czgsdowo nawiqzujqcy do ukladu pasmowego, w oparciu o linig Wisly.

W nticn 70. i 80. XX w., w oparciu o produkcjq wzniesionej w tym czasie fabryki domow, tnivato zagqszczenie

wysokiej zabudowy na terenie dzielnic: Zazamcze, Poludnie i Wsch6d (osiedle Kazimierza Wielkiego). Budownictwo

jednorodzinne powstawalo pzede wszystkim na Zawi6lu, w Michelinie, Mielgcinie, otazna wybranych terenach dzielnic:

iroludnie i Kazimieza Wieikiego. Trwala rozbudowa pzemyslu, ktora znacznie ulegla spowolnieniu w latach kryzysu

gospodarczego. W 1978r., pod haslem ,,Rewaloryzacja SrodmieScia Woclawka" podjqto dzialania renowacyjne, kt6re

iv praktyce pzyjgly formq zastgpowania nowq zabudowq wybuzonych upzednio fragmentow zabudowy historycznej,

gl6wnie-w rqoriiin Zdufrika - ijtac WolnoSci - Krolewiecka - Miedziana - Zielony Rynek, plac Wolno6ci - 3. Maja -
Fzedmiejska - piekarska, Targowa - Stodolna - Lggska. Zamiezano w ten spos6b rozwiqzae problemy najstarszej czq6ci

Sr6dmie6tia, obejmujqcej hiitoryczne Stare (lokacyjne) i Nowe Miasto, gdzie najwartoSciowsze pod wzglqdem

historycznym, majqce Sredniowieczny rodow6d tereny, zajmowata zabudowa mieszkaniowa w katastrofalnym stanie

tech nicznym, wymagajqca zintegrowania z pozostalym i czgSciami miasta'

5.2.2. Kr alobraz ku ltu rowy
W rozumieniu Ustawy zdnia23lipca 2003 roku o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami krajobraz kulturowy to

pzestzeh historycznie ulisztaltowana w wyniku dzialalno6ci czlowieka, zawierajqca wytwory cywilizacji oraz elementy

pzyrodnicze. Knjobraz kulturowy to ewolucja pzestzeni pzyrodniczej i spoleczno-kulturowej. Jest Swiadectwem

dziilalnoSci jego mieszkahcow,- Jest czynnikiem ksztattujqcym tozsamo6c miasta. Zrozumienie roli krajobrazu

w ksztaltowaniu spoleczelrstwa i codziennego stylu zycia odgrywa kluczowq rolq w rozwoju postawy troski o dziedzictwo

kulturowe oraz wzmacniania Swiadomo6ci bycia czgsciqspoleczeistwa, kultury itradycji'

Rozw6j pzestzenny Wloclawka nierozerwalnie zwiqzany byl ze Srodowiskiem naturalnym i uksztaftowaniem terenu.

Najwa2niejsze czynniki naturalne, ktore pzyczynily siq do powstania i rozwoju osadnictwa to zeki: Wista i Zglowiqczka,

ukiztaltowanie doliny Wisly z niskim lewym bzegiem i wysokq skarp4 Szpetala Dolnego oraz bezpoSrednie sqsiedztwo

lasow.

NajwczeSniej zurbanizowany i najsilniej pzeksztalcony zostal krajobraz naturalny od uj6cia zeki Zgtowiqczki do Wisly

wzdluijej lewego bzegu az po nieistniejEcy ju2 doptyw w okolicach obecnej ulicy Towarowej, z rozwinigciem w kierunku

poludniowo-zac-hodnim-wzdlu2 doliny Zgiowiqczki do Nowego Rynku. Dolina zeki Zgtowiqczki zachowala walory teren6w

zwiqzanych z wczesno6redniowiecinym usytuowaniem mlynow, a w 2 polowie XIX w. utwozeniem parku miejskiego

nazwanym Parkiem im. Henryka Sienkiewicza.
park im. Henryka Sienkiewicza powstal jako jeden z pierwszych w Polsce zalo2ony w stylu parkow angielskich

staraniem ratmana magistratu Aleksandra Jabtofrskiego. Park zakladano stopniowo (od 1870r.) isukcesywnie

rozbudowywano. Najpierw park zalo2ono po lewej stronie zeki Zglowiqczki na terenie dawnego folwarku Zazamcze, po

1916 r. 
-powiqkszono 

o tereny po prawej stronie Zgtowiqczki. Z czasem obie czgSci polqczono mostkami.
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Z pzeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej wynika, 2e w obrqbie parku wystgpuje ponad 100 gatunk6w dzew

ikzewow, gl6wnie li6ciastych. W pzewazajqcej czqsci park zachowal dawny uklad kompozycyiny, stanowiqcy przyklad

wczesnych zalo2efi rekreacyjnych parkow miejskich na terenie Kujaw z pzelomu XIX/XX w. (Rys. 9,)

Rys. 9. Widok na Park im. Henryka Sienkiewicza. Zabawy dzieci w parku (2r6dlo: poczt6wka ze zbior6w MZKiD we Woclawku)

Park im. Henryka Sienkiewicza z uwagi na wyjqtkowe wartoSci historyczne w dniu 25 marca 1994r. zostal wpisany do

rejestru zabytkow pod pozycjq IV1 304.

Tradycja zaloleh teren6wzieleni uzqdzonej miala istotne znaczenie dla rozwoju pzestzennego miasta, szczegolnie

w XIX w. i w 1 polowie )(X w. Twozono ogrody publiczne, m.in. ogr6d pzy ulicy Ogrodowej (obecnie ul. Slowackiego),

ogr6d na rogu ul.3 Maja iZabiel, czy Ogrod Saski na Nowym Rynku (obecnie Placu Wolno6ci), kt6ry powstalw 1840r.

0gr6d byl kilkakrotnie pzebudowywany. W 1905r. teren Ogrodu Saskiego zostal zmniejszony pod budowg w p6lnocnej

czqSci placu cerkwi prawoslawnej (Rys. 10).

Rys. 10. Widok na Nowy Rynek z cerkwiq prawoslawnE i fragmentem Ogrodu Saskiego - obecnie Plac Wolno6ci(2r6dlo: ze zbior6w
MZK|D we Woclawku)

Dwadzie6cia lat p62niej cerkiew, ogrodzenie cerkwi i Ogrodu Saskiego rozebrano. Caly teren zostal wykarczowany,
splantowany i pneznaczony na skwer w centralnej czqSci z kolistym klombem kwiatowym i Scie2kami skierowanymi do
wylot6w wszystkich ulic wychodzqcych z placu (Rys. 1 1 i Rys. 12.).
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Rys. 1 1 . Plac WolnoSci, 'l 930r. (2r6dlo: ze zbiorow Archiwum Diecezjalnego)

Rys. 12. Plac Wolno6ci, 1930r. (2r6dlo: ze zbior6w prywatnych, Kolekcja,,Gazety Kujawskiej")

W tym okresie zakladano r6wniez zielefrce i skwery onz zadzewiano ulice. W latach 1924-1926 zadzewiono

ulice: Torurisk4 Tumsk4 Kilifrskiego, Targow4 Bzesk4 Dlugq 3 Maja, Alejq Chopina, aleje do Pomnika Obrofic6w Wisly

1920r. Mimo 2e zorganizowany system zieleni stanowi wa2ny element kompozycji urbanistycznej miasta, jedynie nieliczne

tereny zieleni uzqdzonej z okresu pzedwojennego pzetrwaly do dnia dzisiejszego. W zwiqzku z zaistnialE sytuacjE nalezy

utzymad dotychczasowe obszary historycznych zaloheh zieleni w mie5cie i podjq6 dzialania w zakresie odtwozenia

historycznych zadzewiefi wzdluz ulic.

Wa2nym elementem w krajobrazie kulturowym kazdego miasta sq cmentaze, kt6re twozq pewnego rodzaju

kronikq jego dziejow. Cmentaze na terenie i w najblizszym sqsiedztwie Woclawka zachowaly siq w r6znym stopniu.

Niesteiy w Swiadomo6ci wloclawian wiele z nich nie istnieje. Zgodnie z dawnymi tradycjami wiele cmentazy powstawalo

bezpoSrednio pzy koSciolach. Nalezqdo nich m,in. cmentaz katolickiwobrgbie koSciota p.w. Sw. Jana, cmentaz katolicki

w obrqbie pienrvszej katedry, cmentaz katolicki w obrgbie ko6ciola p.w. Sw. Witalisa, cmentaz katolicki w obrqbie koSciola

p.w. Wszystkich Swiqtych (cmentaz epidemiczny). Funkcjonowal tak2e cmentaz pzy Trakcie Kowalskim (p62niej na

Placu D4browskiego), cmentaz pzy Trakcie Wienieckim (w okolicach obecnego skzy2owania ulic Wienieckiej

i Budowlanych), cmentaz 2ydowski pzy dawnej ulicy Zalobnej, (obecnie Nowomiejskiej), cmentaz Zolnierzy niemieckich

z I wojny Swiatowej zlokalizowany w Rozinowie w obrgbie lasu pzy szosie do wsi Bzezie.

W granicach administracyjnych miasta zachowala siq Mogila Poleglych Obrofrc6w Wisly 1920r., usytuowana na

zboczuwzgona w obrgbie Szpetala Dolnego (wpis do rejestru zabytkow z dnia 16.04.1993r. pod nr N731), cmentaz

parafialny w Michelinie, cmentaz parafialny pzy ul. Toruriskiej (Rozinowo) i Cmentaz Komunalny pzy Alei Chopina.

Cmentaz Komunalny, 6wcze6nie usytuowany pzy jednym z gl6wnych traktow historycznych - trakcie kowalskim,

jest jednym z najistotniejszych element6w we wspoltwozeniu krajobrazu kulturowego Woclawka. Od 1882r. byl

p7eznaczony dla poch6wk6w roznych wyznafi. W tym celu opr6cz pochowk6w katolickich, wydzielono wowczas kwaterq

prawoslawnq w"azzzachowanqcerkwiqwzniesionqokolo 1900r., kwaterg ewangelickqzdominowanq popzez mauzoleum

2olnierzy niemieckich poleglych w latach 1914-1915 i kwaterq zydowskqzdominowanqpzez mogilq zbiorow4 wok6l ktorej

rozmiesiczone sq nagrob-ki pzeniesione z dawnego cmentaza, mieszczqcego sig pzy ulicy Zatobnej (obecnie ulica

Nowomiejska). Poczqtkowo cmentaz posiadal zarys kzyza lacifrskiego z charakterystycznym obej6ciem lqczqcym jego

ramiona. Po kilkukrotnym powigkszeniu obszaru gzebalnego pierwotny uklad cmentaza ulegl czq6ciowemu zatarciu.

Obecnie ksztaft cmenlazazbli2ony jest do prostokqta, podzielonego na 113 kwater. Glownqosiqzalo2enia jest aleja

biegnqca od bramy gt6wnej.

Z uwagi na interesujqcy kompleks zabytkowy, skupiajqcy pochowki r6znych wyznai i zroznicowane rozwiqzania

ze2biarsko-architektoniczne nekropolii oraz starodzew, Cmentaz Komunalny w jego granicach pierwotnych wpisany

zostal w dniu 18 lipca 1984r. do rejestru zabytk6w pod numerem 4/1504 i posiada wydzielonq strefg ochrony
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konserwatorskiej. Ewidencjq nagrobkow prowadzi Wojewodzki Uzqd Ochrony Zabytkow w Toruniu - Delegatura we

Woclawku. Uzqd Miasta Woclawek posiada karty ewidencyjne nagrobk6w o najwy2szych walorach historycznych

i afistycznych usytuowanych na Cmentazu Komunalnym.

Opr6cz obszar6w historycznej zieleni chronionej, w Parku im. H. Sienkiewicza, na Cmentazu Komunalnym, czy

w Zespole Parkowo-Dworskim Zazeczewo Nowe (wpis do rejestru zabytkow decyzjq z dnia 19 maja 1988r. pod nr
pV1306), utwozono w obrqbie skarpy Szpetala Dolnego w 1963r. rezerwat dyptamu jesionolistnego w Kulinie

o v,rylqtkowych walorach pzyrodniczych. Ponadto w granicach administracyjnych miasta wystqpuje pigc obiektow uznanych

na mocy prawa za pomniki pzyrody. Sqto:
1) glaz nazutowy o obwodzie 530cm, wystajqcy 90cm ponad powiezchnig ziemi, znajdujEcy sig w Uroczysku Rezerwat,

w Le6nictwie Szpetal uznany Decyzjq nr 283174 z dnia 26.05.1974r. Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej

w Bydgoszczy za pomnik pzyrody nieozywionej;

2) dzewo - dqb szypulkowy o wysokoSci 18m i pieninicy 95cm, rosnqcy na terenie Pracowniczego Ogrodu Dzialkowego

- "Wiosenka" zostal uznany za pomnik pzyrody Uchwalq Nr 90/XLV/2002 Rady Miasta Wloclawek z dnia 30 wzeSnia

2002r.(Dz. Uz. Woj. Kuj.-Pom. nr 119, po2.2430);

3) dzewo - dqb bezszypulkowy 
"Dqb 

Kujawiak" o wysoko5ci 20m, pier6nicy 1 14cm, rosnqcy na dzialce nr 34 KM 47

obrgb Wloclawek pzy ul. S. Bechiego 2 zostal uznany za pomnik pzyrody Uchwatq Nr XXX49/2017 Rady Miasta

Woclawek zdnia27 marca2017r. (Dz.Un. Woj. Kuj,-Pom.22017, poz. 1554);

4) dzewo- cis pospolity ,,Cis Kolejaz" o wysoko5ci 20m, pierSnicy 51cm, rosnEcy na dzialce nr 192171 KM 42 obrgb

Woclawek pzy ul. S, Okzei 65E zostal uznany za pomnik pzyrody Uchwatq Nr XXX49/2017 Rady Miasta

Woclawek zdnia2T marca2017r. (Dz,Uz. Woj. Kuj.-P0m.22017, poz. 1554);

5) dzewo - dqb bezszypulkowy ,,Dqb Zawi6lak" o wysokoSci 20m, pier6nicy 90cm, rosnqcy na dzialce nr 41 KM 9/2

obrgb Woclawek pzy ul. Lipnowskiej zostal uznany za pomnik pzyrody Uchwalq Nr XXX49/2017 Rady Miasta
Woclawek zdnia27 marca2017r. (Dz.Uz. Woj. Kuj.-P0m.22017, poz. 1554).

Bardzo wa2ne dla krajobrazu kulturowego miasta, ale takze dla rozwoju turystyki i promocji, sq walory widokowe:
panoramy, osie i punkty widokowe. We Wloclawku polozonym nad zek4 posiadajqcym dogodne mo2liwo6ci w prezentacji
panoramy po jego lewobzeznej i po prawobze2nej czgSci, w zaden szczegolny spos6b nie chroni siq, a rowniez nie
eksponuje tych charakterystycznych dla naszego miasta sylwet.

Panorama lewobzezna charakteryzuje sig duzymi nawarstwieniami kulturowymi ksztaftowanymi na pzestzeni
wiekow; eksponuje glownie walory staromiejskiej czqSci miasta, ograniczone zabudowq ul. Wyszyfrskiego, Tumskiej
i l-ggskiej, z dominant4 architektoniczno-urbanistycznE jakq jest wieZa ko6ciola p.w. Sw. Jana i dwie wieze ko6ciota
katedralnego p.w. Wniebowziqcia NMP (Rys. 13.). Panorama ograniczona jest jednak pzez istniejqcy na prawobzeinq
czg5ci dzewostan.

Rys. 13. Panorama miasta Woclawe.k od strony Szpetala Dolnego. Na pierwszym planie od lewej most drogowy z lat 1935-1937
(obecnie most im. Marszalka Rydza-Smiglego), obok stary most 2191511916r., w glgbi Katedra iPalac Biskupi, fot. n.n., ok. 1938r.
(2r6dlo: ze zbior6w MZDiK we Woclawku)
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Panorama prawobzezna, kt6ra ,,zbudowana" jest na wysokim bzegu Wisly, w harmonijny spos6b komponuje istniejqce

kompleksy le5ne, niskqzabudowg mieszkalnqjednorodzinnqz nadwiSlafiskimilqgami i kqpami zecznymi(Rys. 14.).

Rys. 14. Panorama miasta Woclawek na Szpetal. Na pierwszym planie od lewej stary most z 1915/1916r., obok most drogowy z lat

1935-1937 (obecnie most im. Marszalka Rydza-Smiglego), fot. n.n., ok. 1938r. (2r6dlo: ze zbior6w MZD|K we Woclawku)

Spo6r6d licznych punktow widokowych na uwagq zasluguj4
1) taras stanowiqcy. skzy2owanie ul. 3 Maja, Tumskiej. i Lggskiej z otwarciem widokowym na Stary Rynek

z koSciolem p.w. Sw. Jana wraz z ujqciami na piezeje ul. Swigtego Jana i MaSlanej, z ujgciem na fragment Bulwarow

z Wisl4i Zawi6lem - Szpetalem Dolnym;
2) dawny taras widokowy w Parku H. Sienkiewicza na lewym bzegu Zglowiqczki z widokiem na katedrg

i budynkiSeminarium Duchownego polo2one na pzeciwleglym bzegu;
3) punk widokowy zlokalizowany w obrqbie Zawi6la na skarpie powyzej Pomnika Obroftcow Wisty z 1920r.;

4) widoki z most6w Woclawka;
5) widokiz plac6w i ulic;

oraz gl6wne osie widokowe, bqdqce elementem kompozycyjnym w krajobrazie kulturowym, ktore liniowo wiqzq wybrane

elementy krajobrazu:

1) Plac WolnoSci- ulica 3 Maja - ko6ciol p.w. Sw. Jana;

2) powiqzania widokowe wzdlu2 ulic usytuowanych prostopadle do Wisly, jak ulica Solna, Piwna, Bechiego, Ogniowa.

Bogactwo krajobrazu kulturowego Wloclawka w polqczeniu z waloramijego naturalnego Srodowiska musi podlegac

ochronie popzez zachowanie wartoSciowych element6w krajobrazu i utzymaniu wzajemnych powiqzan pzestzennych.

5.2.3, Zabytki ruchome
Zabytek ruchomy to zecz ruchoma, jej czg56 lub zespol Eeczy ruchomych, bgdqce dzielem czlowieka

lub zwiqzane z jego dzialalno6ciq i stanowiqce Swiadectwo minionej epoki bqdZ zdarzenia, ktorych zachowanie lezy

w interesie spolecznym ze wzglqdu na posiadanq warto6d historyczn4 artystycznq lub naukowq (art. 3 pkt 1 i 3 Ustawy

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).

Zabytki ruchome, znajdujqce siq w ewidencji wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w to pzede wszystkim

wyposa2enie wloclawskich ko6ciolow. Najcenniejszy zbior sztuki sakralnej znajduje sig na wyposazeniu Ko5ciola

Katedralnego p.w. Wniebowzigcia NMP, na kt6ry sklada sig 297 zabytkow ruchomych wpisanych do rejestru zabytk6w i55
gjetycn w ewidencji zabytk6w. Poza tym zabytki ruchome sq na wyposa2eniu Ko6ciola oo. Franciszkanow p.w. Wszystkich

Swigtych (42 - wpisane do rejestru zabytk6w i 77 - ujgtych w ewidencji), Ko6ciola p.w. Sw. Witalisa (5 - wpisanych do

rejestru zabytk6w) i Cerkwi Prawoslawnej p.w. Sw. Mikolaja (35 - wpisanych do rejestru zabytk6w). Na uwagq zasluguje

r6wniez wyposa2enie Ko5ciola p.w. Sw. Jana Chzciciela, Ko6ciola Ewangelicko-Augsburskiego, Wyzszego Seminarium

Duchownego, Patacu Biskupiego i Woclawskiego Muzeum Diecezjalnego.

Znikome informacje sq dostgpne na temat kolekcji prywatnych osob (zbiory ks. Grajnerta i zbiory metrologiczne

J. Arentowicza).

5.2.4. Zabytki arc h eo I o g i czn e

Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, bgdEcy powiezchniow4 podziemnq lub podwodnq pozostaloSciq

egzystencji i dziatalnoSci czlowieka, zlo2onqz nawarstwier'r kulturowych i znajdujqcych siq w nim wytworow bqd2 ich

Sladow albo zabytek ruchomy, bqdqcy tymi wytworami.
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W wyniku badafr archeologicznych prowadzonych na terenie Woclawka od poczqtku XX w., narosle pzez lala

warstwy kulturowe kryjq w sobie informacje, kt6re sq szczegolnie cenne w sytuacji, gdy 2r6dta pisane

sq niedostateczne, lub nie wyjaSniajq aspektow zwiqzanych z dziejami miasta.

Dotychczas udalo sig odkryd i ustali6 nastqpujqce fakty:

1) W 1909r. - odkryto naczynie liturgiczne, 2w. czarg wtoclawskqz Xll w.;

2) W 1925r. - odkryto grob ludnoSci kultury pomorskiej;

3) W 1927r. - odkryto cmentazysko kultury tu2yckiej usytuowanej pzy ul. Skladowej;

4) W 1951r. - badania powiezchniowe pzeprowadzone pzez K. Ja2dzewskiego wskazaly dwa stanowiska

pradziejowe na obszaze Szpetala oraz siedem wczesno6redniowiecznych. Odkryto rowniez osadnictwo ludno6ci

kultury pzeworskiej. Ceramika tel kultury zostala odnaleziona na powiezchni bytego grodziska

wczesnoSredniowiecznego, na poludnie od istniejqcego Palacu Biskupiego;

5) W 1957r. pod kierownictwem naukowym Kazimieza Zurowskiego planowe badania wykopaliskowe

na grodzisku i osadzie podgrodowej, kontynuowane nastgpnie w latach 1958-1962 przez J. Gze6kowiaka

wskazaly, i2 najprawdopodobniej w polowie lX w. w widlach Zglowiqczki i Wisly zalo2ono osadq otwart4
w obrqbie ktorej funkcjonowaly m.in. warsztaty metalurgiczne w tym: pracownia ,,brqzownika" (wyr6b ozdob),

pracownia,,hutnika" (vuytop 2elaza) i pracownia,,rogownicza". W polowie X w. osada otwarta ulegla czg6ciowemu

spaleniu. W jej miejscu zalo2ono gr6d, kt6ry istnial najprawdopodobniej do kot'rca Xlll w.;

6) W 1961 r. - odkryto u zbiegu ulic Cysterskiej i Lipnowskiej cmentazysko datowane na Xl-Xlll w. (majqce zwiqzek

z Cystersami) oraz na po2ne Sredniowiecze i czasy nowo2ytne. Archeologiczne rozpoznanie powiezchniowe na

prawym bzeg u Wisly zlokalizowalo takze po2niejszq XV-wiecznq osadg;

7) Od 1976 r. do lat 90. XX w. badania archeologiczne prowadzone byly pzez Instytut Archeologii Uniwersytetu

L6dzkiego, kt6re skupity siq na rozpoznaniu czq6ciowego nawarstwienia w obrgbie Starego Miasta, okolicach

katedry i dzisiejszego palacu biskupiego, gdzie wielu badaczy sugeruje istnienie pienruszych zatoieh

wczesnomiejskich. Dzigki tych badaniom ustalono, 2e:

a) miasto nie bylo otoczone murami obronnymi, mogly istnie6 jedynie bramy wjazdowe z fragmentami

murow. Je2eli istnialy jakieS formy umocniei to mogly posiada6 charakter struktur drewniano-ziemnych,

w postaci walu z parkanem i rowu - fosy;

b) najstarsze Slady osadnictwa (z 2. polowy Xlll w.) wystqpowaly w bezpoSrednim sqsiedztwie grodu

(ul. Zamcza, ul. Gdaiska) ;

c) pienrrszej romalrskiej katedry zwiqzanej z "civttas cathedralis'nalezy poszukiwa6 bli2ej grodu;

d) rozw6j osadnictwa we Woclawku pzebiegal na linii zach6d-wschod; poczqtki osadnictwa w rejonie

Starego Rynku nalezy wiqzac z 2. potowqXlV wieku;

e) wschodnia granica miasta w XIV w. siggala ul. Rybackiej, a poludniowa pzebiegala wzdlu2 ulic Lqgskiej

iTumskiej;
f) w relonie Starego Miasta zachowany zostal uklad ulic z XIV i XV w., a plac targowy znajdowal siq

w poludniowej czqSci Starego Rynku;
g) odtwozono zalohenie zamkowe i ustalono jego wymiary na 70 x 55 m., odkryto zamkowy mur obwodowy;

odkryto fragmenty XV|-wiecznej instalacji wodociqgowej, wystqpujqcej na terenie Starego Miasta;

h) odkryto fragmenty cmentaza pzy Katedze;
i) w rejonie Nowego Miasta stwierdzono 2 etapy osadnictwa pzypadajqce na XVI-XVIll w. i XIX-XX w.;

j) zlokalizowano XV|-wieczne osadnictwo z rozwojem na potudnie od ulicy Tumskiej i granica

XVlll-wiecznego osadnictwa na polnocnej linii Placu WolnoSci.

W latach 1998-1999 efektem badan archeologicznych prowadzonychprzez L. Wojdq iJ. Pietzaka bylo potwierdzenie

obecno6ci pradziejowego materialu w obszaze pomigdzy ul. Gdahskq i ul. Bednarsk4 ze wskazaniem na proces

osadniczy w polowie Xlll w. i poczqtku XIV w. Nakre6lono takze poludniowy i zachodni zasiqg cmentazyska w rejonie

pierwszej romahskiej katedry. W 2008 r. na podstawie pzeprowadzonych prac wykopaliskowych okre6lono jego zasiqg

wschodni. Rok po2niej zlokalizowano pozostaloSci fundamentow dw6ch murow stanowiqcych prawdopodobnie element

romaiskiej budowli sakralnej, ktorej datowanie nie jest jednoznacznie okre5lone.

W 2012r. w czasie prowadzonych prac ziemnych zwiqzanych z inwestycjq pn. ,,Rozbudowa ulicy Bulwary im. Marsz.

J. Pitsudskiego oraz ul. Gdar'rskiej na odcinku od ul. Zamczej do ul. Bulwary we Woclawku", na odcinku Bulwary od

kamienicy nr 27 do ul. Gdafrskiej nie natrafiono na pozostaloSci cmentazyska, co wskazuje na to ze polnocna granica

cmentazyska musi pzebiega6 pod obecnie istniejqcymi budynkami. JednoczeSnie podczas prac w rejonie skzy2owania

ul. MaSlanej z ul. Bulwarami odsloniqto wczesno6redniowieczny obiekt archeologiczny datowany na Xll / Xlll w. Ponadto

uchwycono elementy drewnianej konstrukcji, dla ktorq nie udalo siq ustalid pzeznaczenia.



W ramach programu badaf powiezchniowych zmiezajqcych do zewidencjonowania stanowisk archeologicznych -
Archeologicznego Zdjqcia Polski zidentyfikowano na terenie miasta Woclawek 24 stanowiska archeologiczne, kt6re zostaly
wymienione w Aneksie nr 3.

5.2.5. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobzyfrskiej we Woclawku z gl6wnEsiedzibqprzy ul. Slowackiego 1a we Woclawku jest

jednym z najstarszych muze6w w Polsce, funkcjonujqcym od 2 czenvca 1908r.

Z uwagi na boga$ zas6b zbior6w muzealnych w ramach muzeum na terenie miasta utwozono:
1. Muzeum Historii Wloclawka - usytuowane w zabytkowych kamieniczkach pzy Starym Rynku 14 i 15;

2. Muzeum Etnograficzne - usytuowane w zabytkowym spichzu pzy ul. Bulwary im. Marszalka J. Pilsudskiego 6;

3. Zbiory Sztuki - usytuowane w zabytkowym spichzu pzy ul. Zamczq 10112;

oraz 2 oddzialy terenowe: Muzeum Stanislawa Noakowskiego w Nieszawie i Kujawsko-Dobzytiski Park Etnograflczny

w Klobce.

Zbiory muzealne zostaty zinwentaryzowane izakwalifikowane do poszczegolnych dzial6w: Dzial Historyczny,Dzial
Archeologiczny, Dzial Metrologii Historycznej, Dzial Numizmatyczny, Dzial Etnograficzny, Dziat Fajansu, Dzial Sztuki.

W gmachu gl6wnym muzeum od 1984r. mie6ci siq stala ekspozycja zatytulowana: Fajans Woclawski,

Wystawa prezentuje zabytki obrazujqce historig zdobnictwa fajansu w latach 1873-1991. Zbiory pochodzq glownie

z czterech wloctawskich fabryk: Teichwelda iAsterbluma, Woclawskiej Fabryki Fajansu L. Czamaiskiego, Fabryki Fajansu

Keramos oraz Polskiej Fabryki Fajansu Braci Kohn i spolka. Na r6znorodnych pod wzglqdem formy i funkcji wyrobach

pokazano wszystkie techniki zdobnictwa, z kt6rych po 1945r, reaktywowano tylko rqczne malowanie.

Pzed podjqtymi pracami konserwatorsko-remontowymi zabytkowych kamieniczek na ekspozycji stalej Muzeum

Historii Woclawka zostaly zgromadzone zabytki, ktore obejmowaly historiq Wloclawka od czasow najdawniejszych,

udokumentowanq wykopaliskami archeologicznymi, do wyzwolenia miasta 20 stycznia 1945r. Gl6wnie zgromadzono

zasoby zabytkow z czterech dzialow: archeologicznego, historycznego, mehologii historycznej oraz numizmatycznego.

Z danych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobzyltskiej we Wtoclawku wynikalo, 2e:

1) Dzial Historyczny - liczyl 1232 pozycje inwentazowe, na kt6re skladajq sig militaria, wyroby zemiosla

wloclawskiego, materialy rqkopiSmienne, druki ulotne i zwarte, odezwy, dyplomy i afisze organizacji spolecznych

i politycznych dzialaj4cych na terenie miasta. Dzial ten prowadzil odrqbne ksiqgi inwentazowe archiwaliow (863

pozycje) i zabytkovuych fotografii (ok, 6000 sztuk);

2) Dzial Archeologiczny -liczyl kilkadziesiqt tysiqcy zabytk6w z terenu miasta iregionu ujgtych 1670 pozycjami

inwentaza dzialowego. Obejmowal on zabytki pojedyncze oraz kolekcje zabytk6w reprezentujqce Ew. zespoly

zwarte pochodzqce z pojedynczych obiektow, a tak2e calych stanowisk archeologicznych;

3) Dzial Metrologii Historycznej - zgromadzone miary zaliczane byty do jednej z najwigkszych tego typu kolekcji

muzealnych w Polsce. Dominowaly miary z XIX i XX w., ale sq tak2e pojedyncze obiekty pochodzEce z XVlll w.

Zbiory metrologiczne liczyly 1816 pozycji;

4) Dzial Numizmatyczny - zgromadzone zbiory od czasow panowania dynastii Piastow do chwili obecnej liczyty: 5158

monet, 585 banknotow, 120 bon6w zastqpczych, 43 monety zastqpcze, 788 medali, medalionow i plakiet, 354

odznaczenia, 628 odznak ioznak,41 matryc i22lhoki pieczgtne.

Waznym uzupelnieniem ekspozycji Muzeum Historii Miasta byty plany Woclawka z lat 1824-1924 oraz makiety

nieistniejEcych budowli (ratusza miejskiego, ko6ciota Sw. Wojciecha i cerkwi 5w. Mikotaja),

W Muzeum Etnograficznym znajduje sig stala ekspozycja ,,Kultura ludowa Kujaw i Ziemi Dobzyiskiej", Znacz4ce sq

zbiory tkanin, haft6w, koronek, instrument6w muzycznych, rgkodziel ludowych i roznych dokumentow.

W Muzeum Zbior6w Sztuki mieszczq sig dwie wystawy stale: Rze2ba ceramiczna Stanislawa Zagajewskiego onz
Zycie i tw6rczo56 Waclawa Bgbnowskiego.

Na uwagq zaslugujq r6wniez zbiory Woclawskiego Muzeum Diecezjalnego, kt6rego siedziba mie6ci siq w dawnym

kolegium wikariuszy pzy Placu Kopernika 3, ktory po pzeprowadzeniu prac konserwatorsko-remontowych odzyskal dawny

blask i jednocze6nie nabral nowego znaczenia. Obecnie w zasobach muzeum znajduje sig okolo dw6ch tysiqcy

eksponatow, a liczba ich wciqz wzrasta dzigki pozyskiwaniu obiektow zabytkowych z parafii diecezji i od osob prywatnych.

5.2.6. Dziedzictwo niematerialne
W my6l Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003r. okreSlenie

niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza tradycje, praktyki, wyobra2enia, pzekazy, zwycz{e, obyczaje, obchody

Swiqteczne, wiedzg o wszechSwiecie i pzyrodzie oraz zwiqzane z niq praktyki odnoszqce siq tak2e do tradycyjnego

zemiosla lub instrumenty, pzedmioty, artefakty i pzestzerl kulturow4 ktore wspolnoty, grupy i, w niektorych pzypadkach,

jednostki uznajq za czqsc wlasnego dziedzictwa kulturowego, Dziedzictwo pzekazywane z pokolenia na pokolenie, jest

ustawicznie odtwazane pzez wspolnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, Srodowiskiem, historiq i stosunkiem do
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pzyrody oraz zapewnia im poczucie tozsamo6ci i ciqglo6ci, pzyczyniajEc siq w ten spos6b do wzrostu poszanowania dla

r62norodno6ci kulturowej oraz ludzkiej kreatywno6ci.

Zgodnie z ustaleniami Konwencji UNESCO ka2de pafrstwo, kt6re jq podpisato, ma obowiqzek inwentaryzacji

pzejaw6w dziedzictwa niematerialnego. W naszym kraju dokumentuje je Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa

Kulturowego prowadzona pzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pzy wspolpracy z Narodowym Instytutem

Dziedzictwa. Inwentaz ma stanowic podstawq do formulowania wniosk6w o zamieszczenie element6w dziedzictwa na

miqdzynarodowych listach prowadzonych pzez UNESCO.

Dla wloclawian upamigtnienie roznych wydaze6, miejsc i postaci z nimi zwiqzanych pelni wazn4 rolq

w utozsamianiu siq spoleczehstwa z miastem i jego historiq. O zachowanych niematerialnych dobrach kultury Swiadczy

m.in. utrwalone pzez stulecia lokalne nazewnictwo ulic, placow czy dzielnic. Pzywracane historyczne nazewnictwo na

terenie miasta, szczeg6lnie w okresie migdzywojennym XX w., oraz w lll Rzeczypospolitej Polskiej, jest dowodem na

istnienie lokalnej tozsamo6ci kulturowej. Dawne osady staly siq genezq ulic czy dzielnic miasta (m.in. Papiezka, Grondy,

Syberia, Kpiny, Glinki, Kolanowszczyzna, Laniewszczyzna, Kokoszka, Bularka, Szafarka, Lunewille, Pzyslodowy,

Kaziemierowo). Czgsto najstarsze nazwy wywodzq sig z okre6lonych uwarunkowari: pzyrodniczych (m.in. Kzywe Bloto,

Dzewiny, Glinki), funkcjonalnych (m.in. Stodolna, Piekarska, Kowalska), wlasno6ciowych (m.in. Kapitulka, Papie2ka czy

Biskupia), geograficznych (m.in. ul. Kaliska, Warszawska, Bzeska) i historycznych (m.in. ulica 3. Maja, Ko5ciuszki, Bulwary

im. Marszalka J. Pilsudskiego, Bechiego, Aleja Chopina, Plac Wolno6ci, Plac Kopernika).

Pzestzei historyczna, kulturowa i urbanistyczna miasta uksztaltowana zostala takhe puez wa2niejsze wydazenia
i postacie, ktore znaczqco zapisaly sig w dziejach miasta. lch upamiqtnienie pzewa2nie odzwierciedlone jest w formie

tablic, pomnik6w, mogil w r6znych rejonach miasta. Wkomponowane w place, skwery i w obszary cmentame znaczqco
wzbogacajqpzestzeh i pzede wszystkim Swiadomo56 historycznqmieszkaficow Woclawka.

Ponadto, na dziedzictwo niematerialne sklada siq bogaty katalog zjawisk, kt6re ciqgle 2ywe, takze dziqki prowadzonej

dziatalnoSci wloclawskich instytucji kultury, sqpzejawem pzywiqzania do tradycji Kujaw.

Warto wspomnie6 o organizowanym pzez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobzyiskiejwe Woclawku Korowodzie Grup

Zapustnych. ObyczajowoS6 zapustna na Kujawach ma bardzo dtug4 tradycjg, a praktykowane do dzi6 pod koniec

karnawalu zwyczale wyrozniaj4sig na mapie folklorystycznej calego kraju, stanowiqc swego rodzaju fenomen kulturowy.

Kulturq duchow4 obzgdy i religijno6d reprezentujq rownie2 obiekty zgromadzone w Muzeum Etnograficznym.

Zorganizowana w muzeum wystawa pzyblila 2ywe nadal na Kujawach zvtyczale zapustne. Pokazane sq kostiumy

i rekwizyty pzebieraic6w zapustnych, poSr6d ktorych wiodqcq rolg odgrywaly maszkary zwiezqce, "konn, "bocian",
"nied2wied2" i "koza". Uzupelnieniem tej czgSci ekspozycji sq instrumenty muzyczne typowe dla kujawskich kapel
ludowych. Niektore z nich (harmonia, skzypce) towazyszyly zapustnym zwyczajom.

Woclawskie Muzeum Diecezjalne dziqki swojej dzialalnoSci daje pelny obraz ewolucji sztuki i kultury chze5cijahskiej
i podkre6la rangg kultury na pzestzeni wiekow, lqczqc jednoczeSnie ,,stare" z ,,nowym". Odbywajq siq tutaj wystawy
czasowe, prezentujqce rownie2 osiqgniqcia wspolczesnych tw6rc6w, wieczory autorskie, sympozja, koncerty, tak2e muzyki
powaznejz racji obchod6w Roku Chopinowskiego 2010, dla kt6rych ttem sqzabytki malarstwa i sztuki zlotniczej.

5.3 Zabytki objgte prawnymi formami ochrony
Zgodnie zarl.7 Ustawy zdnia23lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytk6w s4
. wpis do rejestru zabytkow - sqto zabytki, o najwiqkszym znaczeniu dla miasta Woclawka;
. wpis na Listg Skarb6w Dziedzictwa;
o uznanie za pomnik historii;
r utwozenie parku kulturowego
o ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania pzestzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej,

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji w zakresie lotniska u2ytku

publicznego.

Na terenie miasta Woclawek funkcjonujq ponizsze formy ochrony zabytk6w:

5.3.1. Zabytki wpisane do rejestru zabytk6w
Na terenie miasta Woclawek znajduje siq lqcznie 70 obiekt6w, zespolow i obszar6w wpisanych do rejestru zabytkow
(Aneks nr 1). Sq to zabytki o najwy2szym znaczeniu dla miasta. Obiekty te objgte sq rygorami prawnymi wynikajqcymi
z tre5ci odpowiednich akt6w prawnych, w tym pzede wszystkim ochrony konserwatorskiej wynikajqcymi z pzepisow
ustawy zdnia23lipca 2003r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami. Wszelkie dzialania inwestorskie podejmowane

pzy tych obiektach wymagajqpozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytk6w.



5.3.2 Zabytki uznane za pomnik historii
Na terenie miasta Woctawek znajduje siq jeden obiekt uznany za pomnik historii. Jest to KoSciol Katedralny p.w.

Wniebowziqcia NajSwigtszej Maryi Panny, uznany zgodnie z RozpozEdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Wtoclawek - katedra pod wezwaniem Wniebowziqcia

NajSwiqtszej Maryi Panny" (Dz. U. z 2018r., poz. 2421.).

Celem ochrony tego jedynego na terenie Gminy Miasto Woclawek pomnika historii jest zachowanie, ze wzglqdu na

warto6ci historyczne, artystyczne i niematerialne, jednej z najstarszych katedr w Polsce, o6rodka historycznej diecezji

kujawskiej, nekropolii biskup6w kujawskich. Wyroznia sig ona bogatym i wyjqtkowo cennym wyposa2eniem.

5.3.3 Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania pzestzennego albo decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
w zakresie lotniska uiytku publicznego

Na terenie Gminy Miasto Wloclawek wszystkie obowiqzujqce miejscowe plany zagospodarowania pzestzennego
podlegajq uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow w zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu.

W miejscowych planach zagospodarowania pzestzennego miasta Woclawek, uwzglqdnia sig w zale2no6ci

od wystgpowania ochronq:

1) zabytk6w nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow (obiektow i obszar6w), dla ktorych zasady ochrony okreSlajq
pzepisy ustawy o ochronie zabytk6w i opieki nad zabytkami;

2) innych zabytkow nieruchomych, znajdujqcych siq w gminnej ewidencji zabytk6w, dla kt6rych ustala siq ochrong

konserwatorskq na podstawie ustalefi planu miejscowego;

3) strefy Scislel ochrony konsenratorskiej - wpisana do rejestru zabytkow w granicach okreSlonych decyzjq wpisu

do rejestru zabytk6w z dn. 30 wze6nia 1957r, pod pozycjq 1V1560, chroniona zgodnie z pzepisami ustawy

o ochronie zabytk6w i opieki nad zabytkami;

4) strefy ochrony historycznej struktury pzestzennej objgta ochronq na podstawie ustalefi planu, ktora obejmuje obszar
wyksztalcony od korica XIX w. do 1939r. polo2ony pomigdzy: Bulwarami im. Marszalka J. Pitsudskiego, ulicami

Ogniow4 Chmieln4 Kraszewskiego, tylnymi granicami posesji polozonych pzy ul. Sw. Antoniego (stronq nr

niepazystych), Al. Chopina (stronq nr pazystych), tylnymi granicami posesji polo2onych pzy ul. Cichej (strona nr
pazystych), ul. Okzei (stronE nr pazystych), ulicq Rzeczn4 Wyszyhskiego (strona nr pazystych) i Fabryczn4 objgta

ochronq na podstawie ustalefr planu miejscowego;

5) strefy ochrony archeologicznej - obejmujEcq tereny o rozpoznanej zawarto6ci reliktow archeologicznych oraz

w du2ym stopniu uprawdopodobnionych, objqta ochronq na podstawie ustalei planu miejscowego;

6) strefy ochrony konserwatorskiej udokumentowanych stanowisk archeologicznych, objgte ochronq na podstawie

ustalefr planu miejscowego.

W pzypadku nie wystgpowania powyzszych zasob6w dziedzictwa kulturowego na obszarach obowiqzujqcych

miejscowych plan6w zagospodarowania pzestzennego, wojewodzki konserwator zabytkow wnosil w swoich wnioskach

na etapie toczenia siq procedury planistycznej, warunki w pzypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych

zwiqzanych z zagospodarowaniem terenu nieujawnionych reliktow kultury materialnej. W powy2szych pzypadkach teren

winien by6 udostqpniony do inwestorskich badai archeologicznych, prace zwiqzane z zagospodarowaniem terenu

wstzymane.
Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami ustalenia ochrony zabytk6w wpisanych

do rejestru zabytk6w i zabytk6w znajdujqcych sig w gminnej ewidencji zabytk6w wymagane sq nie tylko w proceduze

spozqdzania miejscowych planow zagospodarowania pzestzennego, ale takze przy decyli o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej,

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji w zakresie lotniska uzytku

publicznego. Jednocze6nie organy wydajqce wyzej wymienione decyzje sq zobligowane do uzgodnienia projekt6w decyzji

z wojew6dzkim konserwatorem zabytkow lub do uzyskania jego opinii. Tak wiqc w decyzjach tych mogq sig pojawid

wiq2qce dla inwestora i projektanta ustalenia w zakresie ochrony zabytk6w.

5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytk6w
Na podstawie art. 22 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Prezydent Miasta Woclawek prowadzi

Gminnq Ewidencjq Zabytk6w, ktora zostala zaktualizowana i pzyjgta Zarzqdzeniem nr 10412019 Prezydenta Miasta

Wloctawek z dnia 08 marca 2019r. Wykaz obejmuje 807 zabytk6w, w tym 777 obiektow zabytkowych i 30 zespolow
zabytkowych, na kt6re sklada siq dodatkowo 130 obiekt6w zabytkowych (Aneks nr 2). Dla kazdego z 907 obiekt6w
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4)

zabytkowych objgtych ochronq konsenrvatorskq jest prowadzona kada adresowa, opracowana zgodnie z obowiqzujqcymi

pzepisami.

Jednakze, po aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Woclawek, pzyjgtej wlw Zanqdzeniem Prezydenta Miasta

Wloclawek, na wniosek wla6cicieli nieruchomoSci polo2onej pzy ul. Wysokiej 5 (nr 720 w Aneksie nr 2), zostala ona

wykre6lona z Wojew6dzkiej Ewidencji Zabytkow a co za tym idzie z Gminnej Ewidencji Zabytkow.

6. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY. ANALIZA SZANS IZAGRO2EN

Poni2sza analiza szans i zagroheh gminy (popzez wskazanie mocnych i slabych stron) spozqdzona zostala

na podstawie oceny stanu dziedzictwa kulturowego i uwarunkowafi jego ochrony oraz realizowanqpzez gming polityki

rozwoju pzestzennego i spoleczno-gospodarczego.

Mocne strony
1) atrakcyjna lokalizacja miasta nad zekqWisl4 z zachowanym w bezpo6rednim sqsiedztwie Sredniowiecznym ukladem

urbanistycznym zabytkowej Dzielnicy Starego Miasta i malowniczo usytuowanym wzdlu2 zeki Zglowiqczki

zabytkowym Parkiem miejskim im. H. Sienkiewicza;

2) realizaqa i kontynuacja idei zwrocenia miasta ku zece Wi6le popzez dzialania inwestycyjne na nadwiSlaiskich

bulwarach oraz w bezpo5rednim sqsiedztwie u ujScia zeki Zglowiqczki;

3) dzialania rewitalizacyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, pzyjqtego UchwalE Nr XLVI/91/2018 Rady

Miasta Woclawek zdnialT lipca 2018r.;

kozystne warunki rozwoju turystyki kulturowej ze wzglgdu na bogate zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego

oraz walory pzyrodnicze (sqsiedztwo Gostynifrsko-Woclawskiego Parku Krajobrazowego, blisko66 Zalewu

Woclawskiego ijezior, np. jezioro Czame, Luba, Wikaryjskie);

dobze utzymane zabytkowe obiekty sakralne i budynki u2ytecznoSci publicznej;

poprawa stanu obiekt6w zabytkowych bgdqcych wlasno5ciq gminy lub administrowanych pzez Administracjq

Zasobow Komunalnych , poprzez systematycznq realizacjq prac konserwatorsko-remontowych;

zabytki wpisane do rejestru zabytk6w w pzewazajqcej iloS6 oznakowane znakiem ,,Konwencji Haskiej";

rozwiniqte centrum kulturotw6rcze zlokalizowane gl6wnie w obiektach zabytkowych (Muzeum Ziemi Kujawskiej

i Dobzyfrskiej, Centrum Kultury Browar B.);

9) opracowane zasady ubiegania sig o dotacje na prace konsenaratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy
zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w lub znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytk6w oruzna roboty budowlane

onzna prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytk6w

nieruchomo6ci polozonych w obszaze Specjalnej Strefy Rewital izacji ;

Slabe strony
1) niezadowalajqcy stan zachowania znacznq iloSci obiektow zabytkowych polozonych gt6wnie w dzielnicy Starego

Miasta, nalezqcych do prywatnych wla6cicieli (zdegradowane kwartaly zabudowy zabytkowej czgsto kwalifikujqce sig

do generalnego remontu bqd2 rozbiorki, destrukcja obiektow architektonicznych i infrastruktury miejskiej polqczona

z kumulacjE niekozystnych zjawisk spolecznych i ekonomicznych);

2l w istniejqcq zabudowq zabytkowq dzielnicy Starego Miasta wprowadzono w latach 60. i 70. XX w. zabudowg
nawiqzujqcq do tendencji urbanistycznych wowczas panujqcych bez utzymania linii zabudov,ry i charakteru

architektury plombowej;

3) brak efektywnych dzialai majqcych na celu poprawq stanu technicznego obiektow zabytkowych, polegajqcych m.in,

na zabezpieczeniu w budzecie miasta wystarczaj4cych Srodkow finansowych na realizacjq prac remontowych,

konsenruatorskich, rewaloryzacyjnych pzy obiektach zabytkowych bqdqcych w zasobach miasta i wypracowaniu

skutecznych rozwiqzah i nazqdzi umozliwiaj4cych pozyskanie Wzez wla6cicieli prywatnych dofinansowania na ww.
prace z budzetu miasta i ze Srodkow zewnqtznych;

4) problemy z regulacjq stanu prawnego czg5ci obiektow zabytkowych, usytuowanych gl6wnie w najstarszej czg6ci

miasta, pozostajqcych w zazqdzie Gminy, co wyklucza czynienie nakladow innych niz konieczne w mienie nie

stanowiqce wlasnoSci Gminy i przyczynia sig do systematycznego pogtqbiania jego zlego stanu technicznego;

5) ograniczone mo2liwoSci prawno-finansowe w skutecznej ochronie i dofinansowaniu prac i robot pzy zabytkach nie

wpisanych do rejestru zabytkow ujqtych w gminnej ewidencji zabytk6w ze $rodk6w publicznych;

6) brak inicjatyw zmierzajqcych do wspolpracy z inwestorami prywatnymi w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym;

7) niewystarczajqce Srodki finansowe zabezpieczane w bud2ecie miasta na specjalistyczne badania i opracowania (np.

architektoniczne, archeologiczne, archiwalne, konsenaratorsko-urbanistyczne), ktore powinny stanowi6 podstawg do

wla6ciwego postqpowania pzy uzytkowaniu, zagospodarowaniu, konserwacji, rewaloryzacji czy adaptacji obiektow i

obszar6w zabytkowych;

5)

6)

7)

8)
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8) stopniowa degradacja zabytkowych nagrobkow na terenie Cmentaza Komunalnego ze wzglgdu na zawile pzepisy

formalno-prawne dotyczqce wlasno6ci i dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i renowacyjnych ze

Srodkow publicznych.

Szanse
1) uwzglqdnienie zagadnieh dotyczqcych ochrony dziedzictwa kulturowego w dokumentach strategicznych

i planistycznych miasta;

2l mozliwo56 pozyskania zewngtznych 2rodel finansowania na kompleksowq rewitalizacjg zdegradowanych,

zaniedbanych i izolowanych obszar6w i obiektow zabytkowych;

3) rosneca Swiadomo56 wla6cicieli obiektow zabytk6w odnoSnie mo2liwoSci pozyskania dofinansowania na prace

konsenrratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane;

4) dobze rozpoznany i zaktualizowany zas6b zabytk6w nieruchomych ujgtych w gminnej ewidencji zabytk6w;

5) poprawa dostgpno6ci informacji medialnej i wizualnej o bogatej historii miasta, miejscach iobiektach zabytkowych;

6) twozenie instytucji kultury, baz dla obslugi rekreacji, sportu, turystyki i organizacji pozazqdowych z wykozystaniem

obiekt6w i obszarow o wartoSciach historycznych i kulturowych;

7\ podjgcie dzialafr naEeczedukacji obywatelskiej, ksztaftujqcych postawy pozytywnego postzegania wizerunku miasta

,,od pzedszkola do seniora", nawiqzujqcych do tozsamo6ci miejsca, wzmacniajqcych wra2liwo6c estetyczn4

i poczucie wspotodpowiedzialno6ciza dziedzictwo kulturowe i pzestzei publiczn4

S) rosnqca chq6 mieszkancow do identyfikowania siq z dziedzictwem kulturowym miasta;

9) stwozenie Scie2ek dydaktycznych i szlak6w turystycznych z uwzglqdnieniem obiekt6w zabytkowych;

1 0) wzrost zainteresowania spoleczehstwa turystykq kulturow4

11) twozenie miejsc pracy w obszaze zrewitalizowanej tkanki zabytkowej miasta;

12) kontynuowanie dzialafi majqcych na celu likwidacjg niskich emisji w rejonie dzielnicy Starego Miasta Woclawek;

13) mo2liwo56 ubiegania sig o mikrogranty na dzialania okreSlone w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Zagroienia
1) niedostateczna Swiadomo66 inwestorow odno5nie zasadno6ci ochrony zabytk6w. St4d samowolne dzialania na

zabytkach bez uzgodnieh i stosownych pozwolefl, Swiadoma i nie6wiadoma likwidacja (rozbi6rka) obiekt6w

o wartosciach historycznych, a nie wpisanych do rejestru zabytkow, czy pzebudowa i remont istniejqcych budynk6w

bez uwzglqdnienia ich architektonicznych i historycznych walorow;

2) niedostaieizne zrozumienie mieszkaficow dla pojqcia ,,czqSci wspolnej" budynku, posesji i ,,pzestzeni publicznej",

skutkujqce nieskrqpowanym inwestowaniem w sposob pzypadkowy bez poszanowania substancji zabytkowej i tadu

pzestzennego oraz niekozystnymi zmianami w elewacjach budynk6w, ogrodach (wymiana stolarki z dulq
dowolnoSciqform i kolorystyki, monta2 witryn iszyld6w, malowanie fragmentow fasad, niszczenie dzew, szpecqce

i szkodliwe pzycinanie ich koron);

3) niedostateczne uto2samianie sig mieszkahcow z dziedzictwem kulturowym miasta i jego warto5ciowymi zasobami,

a tym samym slabe poczucie odpowiedzialno6ci, kompetencji i zrozumienia spolecznego dla szeroko pojgtej

problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego;

4) stosunkowo slaba integracja Srodowisk pozazqdowych dzialajqcych oddolnie w obszaze dziedzictwa kulturowego

miasta;

5) niski poziom bezpieczefrstwa w obszaze objgtym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Dokonana analizajest punktem wyj6cia do sformulowania podstawowych problemow zwiqzanych z ochronE dziedzictwa

kulturowego miasta, ktorych rozwiqzanie pzeklada sig na cele, kierunki dzialah i zadania wskazane do realizacji w ramach

niniejszego Programu.

7. ZALOZENA PROGRAMOWE

Celem strategicznym gminnej polityki w pzedmiotowym zakresie, uwzglgdniaj4cym specyfikq oraz aktualne potzeby

miasta, jest odnowa zabytkowych zasob6w tkanki miasta w oparciu o skoordynowane dzialania rewitalizacyjne,

konsenrrratorskie i inwestycyjne sluzqce budowaniu tozsamo6ci mieszkaicow i rozwojowi spoleczno-gospodarczemu miasta

Woclawek. Osiqgnigcie celu strategicznego bqdzie mozliwe dzigki realizacji dw6ch celow operacyjnych, w ktorych ustalone

zostaly kierunki dzidah, a w nich uszczeg6lowione zadania.

Cel operacyjny l. ,,Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego miasta jako element rozwoju gospodarczo'

spolecznego".
Cel ten okre$la dzialania, kt6re pzyczyniq sig do zatrzymania i eliminacji czynnik6w powodujqcych degradacjq

pzestzeni, zespol6w i pojedynczych obiektow zabytkowych oraz umozliwiq poprawg stanu zachowania i skutecznq ich

ochronq, pzy jednoczesnym budowaniu zwiqzku akceptacji i zaangazowaniu lokalnej spotecznoSci. Wykozystujqc

potencjal materialny i niematerialny dziedzictwa kulturowego miasta pzy uwzglgdnieniu aspektow spolecznych,
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gospodarczych, kulturowych i Srodowiskowych kozystnie wplynie to na wspotczesny rozw6j urbanistyczny oparty na
dziedzictwie kulturowym, wzmacniajqcym jego atrakcyjnoS6 i konkurencyjnoSd (Tabela nr 4).

Tabela nr 4. Cel operacyjny l: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego miasta jako element rozwoju gospodarczo-
spolecznego.

Kierunkidzialafi Zadania
Jednostka
realizujqca
/ Jednostki

wso6loracuiace
Uwzglgdnianie
problematyki
dziedzictwa
kulturowego
w programach
strategicznych
miasta oraz
dokumentowanie
i ocena stanu
zachowania
obiekt6w
zabytk6w

1) wprowadzanie zagadnien dziedzictwa kulturowego w strategicznych
programach dla miasta, dotyczqcych jego rozwoju, dzialai
w zakresie rewitalizacji, gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym, zagospodarowania pzestzennego, inwestycji,
kultury, turystyki, promocji, och rony Srodowiska pzyrodniczego;

Wydziaty UM

odpowiedzialne

za spozqdzenie
program6w w
danym zakresie

2) w zaleznoSci od potzeb, spozqdzanie specjalistycznych opracowari
badawczo - dokumentacyjnych obiekt6w, zespd6w lub obszarow
zabytkowych, wymaganych m.in. w proceduze spozqdzania
studium uwarunkowai i kierunkow zagospodarowania
pzestzennego, miejscowych plan6w zagospodarowania
pzestzennego, bqd2 w pzygotowywanym lub realizowanym
procesie inwestycyjnym (np. ekspertyzy techniczne
i konserwatorskie, badania konserwatorskie, architektoniczne,
archeologiczne, program prac konserwatorskich i restauratorskich,
inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorskie, studia historyczno-
urbanistyczne, czy kraiobrazowe) :

uA/r/RM(REW)

3) prowadzenie i uzupetnianie zasob6w gminnej ewidencji zabytk6w
w nz z we ryfikacjq zapis6w i aktual izacjq d anych ;

UA

4) prowadzenie systematycznych kontroli stanu utzymania i sposobu
uzytkowania obiektow zabytkowych, znajdujqcych sig
w zasobach gminnych.

AZK

Dzialania
zmiezajqce
do zatzymania
ieliminacji
czynnik6w
powodujqcych
degradacjq
obiekt6w,
zespol6w
i obszarow
zabytkowych
oraz dqienie
do poprawy ich
stanu zachowania
poprzez
zintegrowane
dzialania
rewitalizacyjne,
renowacyjne,
rewaloryzacyjne
i adaptacyjne

1) na podstawie pzeprowadzonej analizy stanu prawnego obiekt6w
zabytkowych systematyczne regulowanie spraw wlasnoSciowych tych
obiektow (w tym haktowanych jako ,,mienie pozucone" lub ktorych
wla5cicieljest nieznany z miejsca pobytu) na potzeby planowanych
zamian lub zbywania zabytk6w, bqd2 umoZliwienia pzeprowadzenia
w nich remont6w i adaptacji ich do nowych funkcji, spojnych
z pzyjqtq gospodarkq zasobami mieszkaniowymi i dzialaniami
rewitalizacyjnymi podejmowanymi glownie w dzielnicy Starego
Miasta.

GMK/AZKlRM
(REW)

ochrona najcenniejszych obiekt6w, uklad6w i element6w
urbanistycznych, np. popnez kierowanie do Wojew6dzkiego
Konsenratora Zabytk6w wniosk6w o wpis do rejestru zabytk6w
obszar6w i obiekt6w nieruchomych o wysokiej warto5ci historycznej i

architektonicznej lub po1zez opracowywanie nowych i weryfikacja
obowiqzujqcych miejscowych planow zagospodarowania
pzestzennego, w szczegolno6ci dla obszaru o duzym nasyceniu
obiektami zabytkowymi;

UA

poprawa stanu substancji zabytkowej, bqdqcej wlasnoSciq Gminy
poprzez zintensyfikowanie prac konserwatorsko-remontowych,
renowacyjnych i adaptacyjnych do nowych funkcji o"az
zabezpiecz{qcych zabytki pzed po2arem, zniszczeniem i kradziezq
(w tym monta2 i nstal acj i pzeciwpozarowej, alarmow q, zabezpieczeh
pzeciw-wlamaniowych, monitoring u wizyjnego) ;

GMKIAZKI
Wydzialy UM /
gminne jednostki

organizacyjne
zarzqdzqqce
obiektami

zabvtkowvmi
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4) rewaloryzacja zespolow zabytkowej zieleni i pzestzeni publicznych

w obrebie naicennieiszych obszarow miasta;

GMIfl/UA

5) okreSlenie zasad udzielania dotacji na roboty budowlane polegajqce

na remoncie lub pzebudowie oraz na prace konserwatorskie i

restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo5ci niewpisanych do

rejestru zabytkow dla wla6cicieli lub uzytkownik6w wieczystych

nieruchomo6ci polozonych w obszaze Specjalnej Strefy

Rewitalizacii:

GMK

dq2enie do wypracowania zintegrowanego dzialania na Eecz
ratowania najcenniejszych pomnikow nagrobnych usytuowanych
gl6wnie w zabytkowej czg6ci Cmentaza Komunalnego we
Woclawku pzy Alei Chopina 3/5, w oparciu o mozliwo6ci prawno-

finansowe prowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych pzy
nagrobkach posiadajqcych szczegolne walory historyczne,

artvstvczne, architektoniczne i kulturowe:

6) MZID|T/GOK/UA
/ OPIK / FN

kontynuowanie dzialafi majqcych na celu likwidacjg niskich emisji
w reionie Stareoo Miasta Woclawek - ll etap;

7) S

prowadzenie i rozwoj w ramach mo2liwo5ci prawno-finansowych

samozEdowego systemu preferencji finansowych dla wla6cicieli

i posiadaczy zabytk6w, w tym wypracowanie nazgdzi wspierajqcych

remonty czq6ci wsp6lnych nieruchomo5ci z udzialem Gminy,

udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

robotv budowlane pzy zabytku, zwolnienia od podatku;

UA / GMI( OPIK /
FN

podejmowanie starah pozyskania Srodk6w zewnqtznych na dzialania

rewitalizacyjne, renowacyjne, rewaloryzacyjne i adaptacyjne

w obiektach i zespolach zabytkowych bqdqcych w zasobach

gminnych.

Gt{iw AzKl
Wydzialy UM /
miejskie jednostki

organizacyjne
zazqdzayqce
obiektami
zabvtkowvmi/ RM

Budowanie
atmosfery
porozumienia
spzyjajqcej
zaanga2owaniu
lokalnej
spolecznoSci
w ochrong
i opiekg nad
dziedzictwem
kulturowym
sp6jnq
z dzialaniami
rewitalizacyjnymi

uruchomienie nanqdzi informacyjnych i promocyjnych z oferowanymi

prog ram am i i mozl iwo6ci am i wsparcia dziatah wla6ciciel i i i nwestorow

w zakresie prac remontowych, konsenruatorskich, restauratorskich,

rewitalizacyjnych w obiektach zabytkowych i chcqcych pozyska6 na

ten cel zewnetzne Srodki:

1) UA/RM/GMK/S/
FN

2\ podejmowanie dzialah wspierajqcych twozenie nowych miejsc pracy

w tkance zabytkowej, utzymanie na rynku pracy zanikajqcych

zawod6w:

PZP II IUA

3) w ramach partycypacji spolecznej, wlqczanie mieszkancow

w dzialania na zecz ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym

sp6jne z dzialaniami rewitalizacyjnymi, twozenie sieci wspolpracy

pomigdzy r6znymi podmiotami, w tym z organizacjami

pozazqdowymi, stowazyszeniami i wolontari uszami oraz wspieranie

oddolnych inicjatyw spolecznych, sluzEcych zaangazowaniu na zecz
ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym;

PZPIUA/KSP/
COP|W/ RM

4) wspieranie idei spolecznej opieki nad zabytkami. UA / BRZP

Cel operacyjny ll. ,,Edukacja spoleczna i promocja dziedzictwa kulturowego sluiqca zwigkszeniu

Swiadomo6ci jego znaczenia oraz budowaniu to2samo6ci lokalnej".
Cel ten zaklada wzrost wSrod inwestor6w, projektantow, mieszkaicow poczucia wspolodpowiedzialno6ci

za pzestzei kulturowqw aspekcie urbanistycznym i architektonicznym oraz zmiang podejScia do procesu odnowy tkanki

historycznej miasta, poszczeg6lnych zespol6w i indywidualnych budynkow. Stqd szczeg6lnego znaczenia nabiera edukacja

i promocja lokalna, w tym nawiqzanie dialogu Srodowiska konserwatorskiego z architektonicznym, wydawanie

informator6w, organizowanie konferencji i spotkafr dotyczqcych zagadniefr ochrony i opieki nad zabytkami i partycypacja

spoleczna, polegajqca na pobudzeniu zainteresowania i zaanga2owania wloclawian w problematykg dziedzictwa

kulturowego (Tabela nr 5).
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Tabela nr 5. Cel operacyjny ll: Edukacja spoleczna i promocja dziedzictwa kulturowego sluzqca zwiqkszeniu Swiadomo6ci

jego znaczenia oraz budowaniu to2samoSci lokalnej

Kierunkidzialafi Zadania

Jednostka
realizujqca
/ Jednostki

wso6loracuiace

Edukacja
spoleczna
ipopularyzacja
wiedzy na temat
dziedzictwa
kulturowego

1) udostgpnianie informacji o dziedzictwie kulturowym miasta

i upowszechnianiu dzialah zwiqzanych z ochronq zabytkow i opiekq

nad zabytkami na stronie intemetowei Uzedu Miasta Woclawek;

UA / KSP

wspieranie dzialafr wprowadzajqcych tematykq dziedzictwa

kulturowego miasta do pzedszkoli, szkol i instytucji kultury (np.

organizowanie spotkafi, lekcji nawiqzujqcych do to2samo6ci

i wizerunku miasta, organizowanie wycieczek / spacerow po

miejscach upamigtniajqcych wa2ne wydazenia historyczne dla

miasta i prezentujqcych bogactwo krajobrazu kulturowego miasta,

zapraszanie na spotkania do szkot os6b, kt6re przybli2q historig

miasta);

E/UA/instytucje
o6wiatowe

3) wspolpraca samozqdu z oSrodkami naukowymi

i akademickimi zmierzqqa do propagowania problematyki

dziedzictwa kulturoweqo miasta Woclawek:

E / UTV REW

4) wspolorganizacja i uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach,

szkoleniach, sesjach popularno-naukowych, warsztatach i wykladach

dotyczEcych dzialah w zakresie rewitalizacji, rewaloryzacji, ochrony

i promocji zasob6w dziedzictwa kulturowego miasta

i pzyczynilqcych sig do wzbudzenia zainteresowania historiq
i lokalnq kulturq zapisanE w dzielach architektury, budownictwa

itradvcii lokalnei:

UA/KSPIEIPZPI
RM/I/REW

Zwigkszenie
znaczenia
i atrakcyjno5ci
zab$k6w
i krajobrazu
kulturowego
w rozwoju
turystykii
pzedsigr,rzigciach
kulturalnych

wspieranie aktywnej turystyki kulturowej w oparciu o zasoby
dziedzictwa kulturowego (uwzglqdniajqce knjobraz kulturowy

i dziedzictwo archeologiczne) i zasoby pzyrodnicze miasta - np.

utzymanie istniejqcych i utwozenie nowych tras lub szlak6w
turystycznych oruz Sciezek dydaktycznych, eksponujqcych
panoramy, punkty widokowe podkre6lajqce warto5ci pojedynczych

obiektow, uktad6w pzestzennych i walor6w kraiobrazowvch miasta:

1) sT / osiR (PrT) / uA /
KSP/S

2) wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji wizualnej,

obejmujqcego zasoby i warto5ci dziedzictwa kulturowego

ho. za pomoca tablic informacvinvch, makiet pzestzennvch)

KSP/UA/ST/OS|R
(PrT)/ |

3) poprawa estetycznego wizerunku pzestzeni publicznych glownie

w dzielnicy Starego Miasta, np. popzez wprowadzenie element6w
malej arch itektury, i lumi nacjq najcenniejszych zabytkow znajd ujqcych

sig w zasobach gminnych, opracowanie zasad i wytycznych

w zakresie umieszczania reklam i informacji wizualnej w pzestzeni
oraz promowanie dobrych pzyklad6w w tym zakresie;

UAIAZK/I/KSP/
GOK

wsp6lorganizowanie wydazen zwiqzanych z obchodami rocznic

historycznych i wydazeh szczegolnie istotnych dla dziej6w miasta.

4) KSP

kontynuacja akcji ,,Znakujemy wloclawskie zabytki" polegajqcej na

oznakowania zabytk6w nieruchomych polo2onych w granicach

administracyjnych miasta wpisanych do rejestru zabytkow znakiem

Konwencji Haskiej, zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Kultury
z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego

umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru

zabytkow (Dz. U. 22004r. Nr30, poz. 259);

5) KSP
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rozwoj SwiadomoSci kulturowej i odzyskiwanie tozsamoSci kulturowej

spoleczno6ci lokalnej przez wlqczenie mieszkaicow w r6zne formy

aktywno6ci i powiqzanie animacji kulturalnej z dziedzictwem

kulturowym, tj. wspieranie i promowanie wydazeft kulturalnych,

imprez, wystaw, konkurs6w, gier miejskich, organizowanych rowniez

w obiektach i obszarach zabytkowvch:

KSP/UA IPZP I
instytucje kultury /
organizacje
pozazEdowe /
stowazyszenia

Promocja
dziedzictwa
kulturowego

aktywna wsp6lpraca z lokalnymi mediami w zakresie popularyzacji

i promocji dziedzictwa kulturowego;

1) KSP/BRZP/UA

podjgcie inicjatyw majqcych na celu wlqczenie gminy

w wojew6dzkie i krajowe programy, pzede wszystkim promujqce

zabytki, sposoby ich ochrony i opiekg nad nimi otaz pnyczyniajqce

sie do wzmocnienia kulturoweqo wizerunku miasta;

2) KSP / UA

3) opracowanie i publikacja na stronie internetowej Uzgdu Miasta

Woclawek mapy zabytk6w ujqtych w Gminnej Ewidencji Zabytkdw;

UA/BI/KSP

4) ujgcie bazy danych o zabytkach i historycznych pzestzeniach

miasta w ofercie turystycznej miasta;

sT / osiR (PrT) /
KSP / UA

promowanie dobrych pzykladow w obszaze dziedzictwa

kulturowego, w tym promowanie dobrych praktyk prolektowych pzy
zabytkach, ptzy zagospodarowaniu obszarow oraz teren6w cennych

kulturowo, pzyrodniczo i krajobrazowo, popularyzacja pozytywnych

realizacji prac rewitalizacyjnych, konserwatorskich, remontowo-

budowlanych i adaptacyjnych pzy zabytkach i w pzestzeniach

zabytkowych, oraz propagowanie spolecznego zaanga2owania

w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem

kulturowym, przy wspolpracy samoz4du, organizacji

pozazqdowych, stowazyszei, wolontariuszy i sfu2b

konsentrratorskich:

KSP/UA/PZPlRM
/ COP|W / REW

6) wspieranie publikacji, folder6w promocyjno-informacyjnych,

pzewodnik6w po5wiqconych problematyce dziedzictwa kulturowego

miasta.

KSP/REW/UA

Planowane zalohenia bqdq wykonywane Wzez wyznaczone do tego celu komorki w strukturach Uzqdu Miasta pzy

wspolpracy z Kujawsko-Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytk6w - WKZ oraz instytucjami kultury, oSwiaty,

ko5cielnymi i stowazyszeniami identyfikujqcymi sig z problematykqochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym.

Wigkszo5c z powyzszych zamiezefi bgdzie realizowane w spos6b ciqgly, niekiedy wykraczajqcy poza okres

obowiqzywania niniejszego Programu lub w spos6b cykliczny raz w roku (np. wsparcie finansowe prac pny zabytkach -

dotacje, zwolnienie z podatku od nieruchomo5ci, konkursy).

Oczekiwanym efektem systematycznej i konsekwentnej realizacji zamiezonych celow zawartych w niniejszym

Programie na najblizsze 4 lata, jest wla6ciwe rozpoznanie i zachowanie zasobu zabytkowego, zwiqkszenie krqgu

zainteresowanych ochronq i opiek4 nad dziedzictwem kulturowym i zbudowanie solidnych podstaw zintegrowanego

zazqdzania zasobami dziedzictwa kulturowego miasta Wloclawka, co w konsekwencji kozystnie wplynie na rozw6j

spoleczno-gospod a rczy.

8. INSTRUMENTAR]UM REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI,

Zakladasiq, 2e zadania okre6lone w Programie bgdq realizowane za pomocq nastgpujqcych instrument6w:

1) prawnych - wynikajqce z pzepisow ustaw, rozporzqdzeh, zaloleh programow okre6lajqcych politykg patistwa,

wojewodztwa i miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym m.in.:

uchwalanie miejscowych planow zagospodarowania pzestrzennego;

wnioskowanie o wpis do rejestru zabytk6w obiektow bqdqcych wlasno6ciqgminy;

uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wojew6dzkim

konserwatorem zabytkow;

wykonywanie decyzji administracyjnych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

real izacj a zato2eh prog ramowych G m i n nego Prog ram u Rewital izacj i.
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2) finansowych:
finansowanie prac konserwatorskich pzy obiektach zabytkowych bqdqcych wlasnoSciq miasta;

udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane pzy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytk6w lub znajdujqcych siq w gminnej ewidencji zabytkow;

udzielanie dotacji na roboty budowlane polegaj4ce na remoncie lub pzebudowie oraz na prace konserwatorskie

i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow dla wla6cicieli lub

uzytkownikow wieczystych nieruchomo5ci polo2onych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;

kozystanie z programow uwzglgdniajqcych finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje;

wsp6lpraca pomiqdzy podmiotami publicznymi, sektorem prywatnym w ramach ,,Partnerstwa publicznego -

prywatnego";

3) koordynacyjnych:
realizaqa projekt6w i program6w miasta, dotyczqcych ochrony dziedzictwa kulturowego miasta (np. strategia

rozwoju miasta, plany rozwoju lokalnego, programy rozwoju infrastruktury miasta, programy ochrony Srodowiska

pzyrodniczego, programy prac konserwatorskich, studia i analizy, koncepcje, plany rewitalizacji);

wspolpraca z wojew6dzkim konserwatorem zabytkow;

4) spolecznych:
prowadzenie dzialah z zakresu wspolpracy i wspoldzialania z wlaScicielami oraz u2ytkownikami zabytkow

(wladzami ko6cielnymi i parafiami, osobami fizycznymi), a takze edukacja i informacja odnoSnie dziedzictwa

kulturowego miasta Woclawek;

edukacja kulturowa;

pozyskanie poparcia spolecznego na Eecz ochrony Srodowiska kulturowego;

informacja na temat znaczeniadziedzictwa kulturowego dla rozwoju miasta;

wspoldzialanie z organizacjami spotecznymi;

5) kontrolnych:
aktualizacja i weryfikacja gminnej ewidencji zabytkow;

oceny zmian w zagospodarowaniu pzestzennym miasta;

spozqdzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji GPOnZ oraz aktualizacja GPOnZ zwiqzana z ustawowym

czteroletnim okresem obowiqzywania;

mon itorowanie stanu zachowan ia i funkcjonowania Srodowiska kulturowego;

prowadzenie stalej obserwacji proces6w i zjawisk istotnych z punktu widzenia realizacji GPOnZ.

9. ZASADY OCENY REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Pzez caly okres realizacji Programu pzewidziane jest systematyczne prowadzenie monitoringu

pzez kom6rkg organizacyjnE w Uzgdzie Miasta Woclawek odpowiedzialnE za programowanie i sprawozdawczo56

niniejszego Programu. Stata obserwacja, analiza procesu wdra2ania, bie2qca ocena stopnia zaawansowania
poszczeg6lnych zadaft, zidentyfikowanie trudnoSci, obszarow problemowych i ryzyka oraz rekomendowanie dzialah
naprawczych i proponowanie nowych zamiennych rozwiqgah stwaza mozliwo66 wzrostu efektywnoSci dzialan w szeroko
pojqtym zakresie ochrony i opieki nad zasobami dziedzictwa kulturowego.

Poni2ej pzedstawiono z podzialem na priorytety pzykladowe oczekiwane wska2niki i rezultaty dajqce szansq na pelniejszq

oceng realizacji Programu.

W ramach celu l. ,,Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego miasta jako element rozwoju gospodarczo-spolecznego"

mozna wymienic nastqpujqce wska2niki i rezultaty:

1) liczba program6w, w kt6rych uwzglgdniono zagadnienia dziedzictwa kulturowego;

2) liczba spozqdzonych specjalistycznych opracowafi badawczo-dokumentacyjnych dotyczqcych tematyki

dziedzictwa kulturowego,

3) liczba poradnik6w / informator6w / ofert skierowanych do wla6cicieli i posiadaczy zabytk6w;

4) liczba ujgtych / zaktualizowanych obiektow w gminnej ewidencji zabytkow i wykonanych dla nich kart adresowych;

5) liczba oznakowanych obiektow znakiem ,,Konwencji Haskiej";

6) liczba obiekt6w zabytkowych poddanych kontroli stanu utzymania i sposobu uzytkowania;
7) liczba obiekt6w wymagajqcych regulacji stanu prawnego / ilo66 obiektow po uregulowaniu stanu prawnego;

8) liczba zlo2onych wniosk6w o wpis do rejestru zabytk6w obiektow i zespolow zabytkowych;
9) liczba uchwal w sprawie pzystqpienia do spozqdzania lub w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania pzestzennego;
10) liczba obiektow zabytkowych poddanych pracom konserwatorsko-remontowym, renowacyjnym i adaptacyjnym do

nowych funkcji;
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11) powiezchnia zabytkowej zieleni i pzestzeni publicznych poddana rewaloryzacji;

12) liczba pomnik6w nagrobnych poddanych konserwacji i renowacji;

13) kwota og6lna wydatkow / kwota pozyskanych Srodk6w zewnqtznych na dzialania rewitalizacyjne, renowacyjne,

rewaloryzacyjne i adaptacyjne w obiektach, zespolach i obszarach zabytkowych;

14) kwoty udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane pzy obiektach

zabytkowych;

15) liczba wtaScicieli iposiadaczy zabytk6w kozystajqcych z preferencji finansowych z bud2etu miasta iwysokoSc
tych kwot;

16) liczba pzedsiqwzigd animacyjnych anga2uj4cych lokalnq spoleczno6d w ochrong i opiekq nad dziedzictwem

kultu rowym sp6jnq z dzialaniami rewitalizacyj nymi ;

17) liczba powolanych spolecznych opiekun6w zabytkow.

W ramach celu ll 
"Edukacja 

spoleczna i promocja dziedzictwa kulturowego sluzqca zwiqkszeniu Swiadomo6ci jego

znaczenia oraz budowaniu to2samo6ci lokalnej" mozna wymienic nastgpujqce wska2niki i rezultaty:

1) liczba os6b kozystajqcych ze strony internetowej po6wigconej dziedzictwu kulturowemu Woclawka;
2) liczba pzedszkoli i szkol wprowadzajqcych tematykg dziedzictwa kulturowego do systemu nauczania,

3) ilo6c i dlugosc (w km) utwozonych Sciezek dydaktycznych, szlak6w turystycznych;
4) liczba osob kozystajqcych z zakladki dotyczqcej tematyki wloclawskich zabytk6w na oficjalnej stronie Uzqdu

Miasta Woclawek www.wloclawek. pl ;

liczba os6b kozystajqcych z mapy zabytk6w;

liczba umieszczonych znakow,,Zabytek chroniony prawem";

liczba konferencji, spotkafi, szkoleh, sesjipopulamo-naukowych, warsztatow, wyktad6w;

liczba publikacji, wydawnictw, folder6w;

liczba wydazefr kulturalnych, okoliczno6ciowych, imprez, wystaw, konkurs6w.

Pzyjgte rozwiqzania systematycznego prowadzenia monitoringu ulatwiq spozqdzanie co 2 lata sprawozdania

zrealizaqi niniejszego Programu, do czego na podstawie art. 87 ust.5 Ustawy zdnia23lipca 2003r. o ochronie zabytk6w

i opiece nad zabytkami zobligowany jest Prezydent Miasta Woclawek, pzedstawiajqc je Radzie Miasta Wloclawek.

Pzewiduje siq, ze ponowne wl4czenie historycznej tkanki miasta w kozystne procesy spoteczno-gospodarcze

z zachowaniem ochrony, autentycznoSci i integralno6ci dziedzictwa kulturowego bgdzie wykraczalo poza ramy czasowe

realizacji niniejszego Programu, z uwagi na zlo2ony, pracochlonny i dtugotrwaly proces pzygotowania zar6wno zasob6w

do ich gospodarczego wykozystania, jak i mieszkaficow do wspoluczestniczenia w powyzszych dziataniach. Nie mniej
jednak, wypracowane w latach 2020-2Q23 nowatorskie bqdz nawet innowacyjne zintegrowane podejScie do dziedzictwa

kulturowego powinny by6 istotnym punktem odniesienia dla programow pzygotowywanych na kolejne okresy czteroletnie.

Po 4 latach Program nale2y zaktualizowad i ponownie pzedlo2y6 Radzie Miasta Woctawek. Zaleca sig, 2e prace nad

kolejnymi Programami powinny zostaC zainicjowane na 3 miesiqce pzed zakofczeniem czteroletniego okresu

obowiqzywania danego Programu.

10. ZRODI.A FINANSOWANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, wynikajqce z obowiqzku nanuconego ustawq o ochronie zabytk6w i opiece nad

zabytkami wiq2e sig m,in. z finansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych pzy zabytku

spoczywa na jego posiadaczu, kt6ry dysponuje tytutem prawnym do zabytku. W pzypadku jednostki samozEdu

terytorialnego, prowadzenie i finansowanie wspomnianych rob6t jest jej zadaniem wlasnym.

Wszystkie podmioty zobowiqzane do finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych pzy
zabytkach mogq ubiegad sig o ich dofinansowanie.

Zr6dla dofi nansowania mozna podzieli6 nastqpujqco:

1) 2r6dla krajowe:

dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

dotacje wojew6dzkiego konserwatora zabytkow;

dotacje wojew6dzkie;

dotacje gminne;

dotacje Ministra Administracji i Cyfryzacji - fundusz ko6cielny;

Fundusz Termomodemizacji i Remontow;

Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej;

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i GospodarkiWodnej (NFOS|GW);

5)

6)

7)

8)

e)
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programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytk6w.

2l Zr6dlazagraniczne:
2rodla unijne w ramach funduszy strukturalnych;

2rodlaz programu Polska Cyfrowa P0 PC 2014 - 2020;

2r6dlapozaunijne - Mechanizm Norweskii Mechanizm Finansowy EOG.

3) Zr6dlaprywatne:
os6b fizycznych: sktadki i zbi6rki publiczne;

org an izacj i pozazqdowych - stowazyszefi, f u ndacji ;

osob prawnych.

11. REALTZACJA I FTNANSOWANTE P?ZFZGMTNE ZADAN Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW.

Gmina Miasto Woclawek planuje prowadzenie ifinansowanie konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych pzy
obszarach i obiektach zabytkowych bgdqcych jej wtasno5ciq lub wspolwlasnoSciq.

W czasie obowiqzywania Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Wloclawek na lata 2020-2023 planowane sq

i prowadzone pzez Gminq Miasto Woclawek inwestycje dotyczEce obszar6w i obiektow zabytkowych, w tym:

1) Zadania inwestycyjne wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 pzyjqtej Uchwalq Nr

XVll/198/2019 Rady Miasta Woclawek z dnia 16 grudnia 2019r.

L.p. Nazwa i cel Okres realizacji
0ro0ramu

Limity wydatk6w w poszczeg6lnych latach Limit

zobowi4zafl

od do 2020 2021 2022 2023

'1.

Gosoodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Utrzymanie teren6w
zieleniw mieScie

2020 2023 1 200 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 4 950 000

2.

Inwestycie droqowe

Przebudowa chodnika
na mo6cie stalowym

2020 2021 2 000 000 1 000 000 3 000 000

J

Modernizacia budvnk6w

Przebudowa kamienicy
orzv ul. Mailanei 4/6

2019 2022 1 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000

4. Przebudowa budynku
ul. 3 Maia 9

2020 2021 500 000 5 500 000 6 000 000

Zmiana sposobu

u2ytkowania wraz z

rozbudow4budynku po

bylym domu dziecka
przy ul. Zytniej 55 na

Centrum SolidarnoSci

Miedzvookoleniowei

2018 2021 100 000 2 900 000 3 000 000

h

Rewitalizacia Miasta Woclawek

3 Maja woonerfem
/przebudowa ul. 3 Maja

w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji
Miasta Woclawek

2019 2021 2 500 000 2 500 000 5 000 000

7. Utworzenie
interaktywnego
Centrum Faiansu

2020 2021 500 000 4 500 000 5 000 000

8. Pomoc sooleczna

Centrum Wsparcia
Spolecznego
ul. Brzeska/Piekarska

2019 2021 3 000 000 3 750 000 6 750 000

9.

Zabawa i rekreacia

Zagospodarowanie
Parku im. H.

2019 2021 1 00 000 2 000 000 2 100 000
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Sienkiewicza od

ul. Kardynala St.

Wyszyriskiego do

ul. Okzei i strona
ooludniowa

10.

Edukacj

Rozbudowa Budynk6w
Zespolu Szkol Nr 3

o fqcznik i windq
w ramach

dostosowania dla os6b
niepelnosorawnvch

2018 2021 2 500 000 2 500 000 5 000 000

a)

b)

Pzedsigwzigcia rewitalizacyjne w obszaze rewitalizacji Woclawka wynikajEce z Gminnego Program Rewitalizacji
Miasta Woclawek na lata 2018-2028, pzyjqtego Uchwalq Nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Woclawek z dnia 17

lipca 2018r.:

Wzmocnienie roli lokalnej pzedsiqbiorczo5ci. Termin realizacji 2019-2021. Szacowana wartos6 projektu:
203 263,982t. Pzedsigwziqcie realizowane w zwiqzku z niskim poziomem gospodarczym iniskim standardem
technicznym lokali u2ytkowych w obszaze rewitalizacji. Polega6 ma na remoncie i wynajmowaniu na
preferencyjnych warunkach (bonifikata) lokali znajduj4cych sig w obszaze rewitalizacji i nale2qcych do miasta,
a obecnie nieuzytkowanych. Odbiorcami dzialania bgdq pzedsigbiorcy, kt6zy zechcq zlokalizowa6 dzialalno5c
uslugowo - handlow4 w tym zemie6lniczqw obszaze rewitalizacji.
Utwozenie Interaktywnego Centrum Fajansu, Termin realizacji: 2019-2021. Szacowana wartoSd prolektu: 7 000
000,0021. Pzedsiqwzigcie realizowane w zwiqzku z problemem niewystarczajqcej infrastruktury turystycznej
wobszaze rewitalizacji oraz problemem dziedziczenia biemej postawy wobec 2yciapnez mieszkafic6w. Polega
na pzebudowie zabytkowego obiektu zlokalizowanego u zbiegu ulicy Zabiej 2 / Krolewieckiej 10 wraz
z zagospodarowaniem pzylegtego otoczenia na potzeby utwozenia ,,lnteraktywnego Centrum Fajansu" wraz
z kawiarniqi sklepem z pamiEtkami. W Centrum bgdqdziatad state sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne.
3 Maja woonerfem. Termin realizacji: 2019-2020. Szacowana warto66 projektu: 2 500 000,00 zl. Pzedsigwzigcie
realizowane w zwiqzku z niskq jakoSciq pzestzeni publicznej w obszaze rewitalizacji. Polega na zmianie gl6wnej

ulicy obszaru, tj. ulicy 3 Maja, pelniqcej dawniej funkcjq deptaka i ulicy handlowej w bezpiecznq i komfortowq dla
pieszych pzestzeh z ograniczonE pzejezd no6ciq d la samochodow.

Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zieleniq wysokq. Termin realizacji: 2019-2026. Szacowana warto56
projektu: 200 000,00 zt. Pzedsigwzigcie skierowane do spolecznoSci obszaru rewitalizacji, realizowane w zwiEzku

zniskEjako6ciqpzestzeni publicznej iniedostatkiem miejsc zieleni irekreacji sluzqcych integracji mieszkaic6w
oraz zanieczyszczeniem powietza w obszaze rewitalizacji. Polega na utwozeniu niewielkich rozmiar6w (do

kilkudziesigciu m2) park6w zawierajqcych zielen wysok4 tawki lub inne meble miejskie zapewniajqce mozliwoSc
wypoczywania i o5wietlenie typu parkowego (ponizej koron dzew).
Parklety w Sr6dmie6ciu. Termin realizacji: 2019-2020, 2022, Szacowana wartoSc projektu: 150 000,00 zl.

Pzedsigwzigcie skierowane do spoleczno6ci obszaru rewitalizacji, realizowane w zwiqzku z niskq jako5ciq

pzestzeni publicznej iniedostatkiem miejsc zieleni i rekreacji sluzqcych integracji mieszkaic6w oraz
zanieczy szcze n ie m powi et rza w obszarze rew ital i zacj i,

Program Lawka - miejskie meble i aran2acje do siedzenia. Termin realizacji: 2019-2028. Szacowana wartoSd
projektu: 400 000,00 zf. Pzedsigwzigcie skierowane do spoleczno6ci obszaru rewitalizacji oraz os6b

odwiedzajqcych obszar, realizowane w zwiqzku z niskq jako6ciq pzestzeni publicznej, brakiem miejsc do
wypoczynku irekreacji polegajqce na opracowaniu katalogu mebli miejskich, rekomendowanych dla pzestzeni
Sr6dmie6cia, w tym z elementami graficznymi ,,Woclawk6w" oraz instalowaniu w pzestzeni obszaru rewitalizacji

mebli miejskich o ergonomii uwzglqdniajqcej potzeby r62nych grup uzytkownikow (w tym senior6w), sluzqcych do
siedzenia i odpoczynku oraz twozenia mikro aran2aqi pzestzennych.
Zdropi toalety publiczne. Termin realizacji: 2021.Szacowana warto6d projektu: 150 000,00 zl. Pzedsigwzigcie
realizowane w zwiqzku z sygnalizowanym przez interesariuszy brakiem toalet, Zakres zadania:

budowa publicznych toalet w obszaze SrodmieScia - zastosowane zostanq toalety zautomatyzowane,
wyposazone w miejsca do pzewijania dzieci onz w pelni dostqpne dla os6b niepelnosprawnych
isenior6w;

c)

d)

e)
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h)

montaz punktu dostqpu do wody pitnej (zdq). Pzedsiqwziqcie ma na celu zwiqkszenie komfortu osob

odwiedzalqcych obizar rewitalizacji zwiqkszajqc jego atrakcyjnoSc izachqcajqc tym samym do

aktywnoSci na tYm terenie.

Trolka dla mieszkafrc6w. Podmiot realizujqcy: Szkola Podstawowa nr 3 im. Mikolaja Kopernika we Woclawku'

Termin realizacji: Z011-Z0ZS.Szacowana warto66 prolektu: 210 000,00 zl. Pzedsigwzigcie realizowane w zwiqzku

ze stwierdzonym w diagnozie obszaru rewitalizacji brakiem miejsc rekreacji, pzestzeni do zabawy dla dzieci,

spqdzania *oinego czasu. Zakres zadania: remont placu apelowego, zainstalowanie gier podworkowych oraz

budowa minisilowni na otwartym powietzu.

Wzbogacenie zagospodarowania Bulwar6w. Termin realizacji: 2020-2021. Szacowana warto66 projektu:

1 000 000,00 zl, pzedsigwziqcie realizowane w zwiqzku ze stwierdzonym w diagnozie obszaru rewitalizacji

brakiem miejsc rekreacji, pzestzeni do zabawy dla dzieci, spgdzania wolnego czasu.Zakres zadania:

nowe elementy rekreacyjne dla dzieci, mlodzie2y i doroslych;

mala architektura, pzystosowanie dla osob niepelnosprawnych, zielefr, miejsca parkingowe;

pzystosowanie miejsc pod punkty gastronomiczne'

Nowe zagospodarowanie Flacu WolnoSci. Termin realizacji: 2020-2023. Szacowana wartoSc projektu:

24 000 obo,bo zl. pzedsiqwziqcie realizowane z uwagi na problem niskiej jako5ci pzestzeni publicznej

w obszaze rewitalizacji. Zakres zadania:

nowy uklad drogowY, komunikacYjnY;

nowy uklad infrastruktury technicznej: energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, o6wietleniowej itp';

sygnalizacja Swietlna;

pzejScie podziemne.

Zielei wysok-a: zadzewienie Sr6dmie6cia. Planowany termin realizacji: 2019-2028. Szacowana wartoSc projektu:

400 000,00 zl. pzedsiqwziqcie realizowane w zwiqzku z niskq jakoiciq powietza w obszaze rewitalizacji

i niewystarczajqcq ilo5ciq ziellni. Zakres zadania: opracowanie programu nasadzelt dzew wysokich i kzewow

w obsiaze rewitatizacli, W ramach programu zostanie opracowany katalog preferowanych dla obszaru dzew

oraz kzew6w, okreSlone zostanE zasady ich pielggnacji. Operatorem programu bqdzie miejski ogrodnik

zazqdzlqcy calq zieleniq w obszaze. Okre6li on preferowane gatunki dzew i kzewow w:'az z propozycjami

miejsc pzeznaczonych na zadzewienie
Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Wloclawek - etap ll. Planowany termin realizaqi:2021-2025.

Szacowina wartoS6 protektu: 6 500 000,00 zl. Pzedsigwziqcie realizowane w zwiqzku z nisk4 ocenq jako6ci

powietza w obszaze rewitalizacji. Polega na budowie osiedlowej sieci cieplowniczejwrazzprzylqczami cieplnymi

i monta2em indywidualnych wqzl6w cieplnych w istniejqcych budynkach opalanych do tej pory paliwem 
.stalym

(lokalne 2rodla niskiej emisji). Odbiorcami projektu bgdq wlaSciciele nieruchomo6ci i mieszkaicy obszaru

rewitalizacji.

m) Pzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku ptzy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji

iPzedsiqbiorczoSci. Planowany termin realizacji: 2018-2020. Szacowana wartoSc projektu: 10250 000,00 zl.

Projekt w pzygotowaniu do realizacji. Trwajq prace umozliwiaj4ce uzyskanie pozwolenia na budowq.

Pz-edsiqwziqcie polega na pzebudowie zdegradowanej, zabytkowej kamienicy pzy ul. 3 Maja 18 we Wloclawku.

CzqSC jbj pomieszczeh bqdzie pzeznaczona na dzialalnoS6 Centrum Aktywizacji i Pzedsigbiorczo6ci, w tym

inkubatora podmiotow ekonomii spolecznej (Sciste powiqzanie z pzedsigwzigciem 2.2.3. Rozwq pzedsiqbiorstw

ekonomii spolecznej), punktu doradztwa prawno - zawodowego, banku pracy. W kamienicy powstanie kawiarnia

obywatelska (6ciste powiqzanie zpzedsiqwzigciem 1.1.10.), a jej dziedziniec bqdzie platformE wspolpracy

i komunikacji mieszkaic6w SrodmieScia - podworkiem partycypacyjnym. Pozostale lokale zostanqprzeznaczone

na mieszkania dla uzdolnionych absolwent6w szkol technicznych oraz na mieszkanie - studio dla artysty -
rezydenta pracujqcego z lokalnq spolecznoSciE w ramach programu rezydencjalnego (Scisle powiqzanie

z pzedsigwzigciem 1.1.7.). Ponadto, pzedsigwziqcie to jest zintegrowane z pzedsigwziqciem 1.1.3. Reintegracja

spoleczni mieszkafrcow Woclawka, w tym w obszaze rewitalizacji - | i ll edycja. Kamienica bqdzie tak2e siedzibq

Lokalnej Grupy Dzialania zawiqzanej we Woclawku, ktora zyska tym samym mo2liwo56 realizacji swoich dzialah

w oparciu o dobrq jako6ci bazq lokalowE.

n) 4.1.2. Remont budynk6w mieszkalnych nale2qcych do zasobu gminy, w tym:

Modernizacja i remont nieruchomoSci 
*3 Maja 6". Planowany termin realizacji: 2019'2020.

Szacowana wartoS6 projektu: 4 436 027 ,00 zl.

Modernizacja i remont nieruchomo6ci "Krolewiecka 20". Planowany termin realizacii: 2020-2021.

Szacowana warto5c projektu: 843 964,00 zl.
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Modernizacja i remont nieruchomo6ci "Lggska 56". Planowany termin realizacji: 2021-2022.

Szacowana wartoSd projektu: 2618182,00 zl.

Modemizacja i remont nieruchomo5ci "MaSlana 4/6". Planowany termin

Szacowana warto66 projektu: 3 663 411,00 zl.

Modernizacja i remont nieruchomoSci "Matebudy 8". Planowany termin

Szacowana warto66 proyektu: 1 034 975,00 zl.

realizacji: 2022-2023.

realizacji: 2023-2024.

Modernizacja i remont nieruchomo6ci "Wojska Polskiego 3". Planowany termin realizacji: 2023-2024.

Szacowana warto6i prqektu: 2275 886,00 zl.

Modernizacja i remont nieruchomoSci "3 Maja 9". Planowany termin realizacji: 2019, 2021-2024.

Szacowana warto66 prolektu: 13 894 213,232,,.

o) Dotacje do remont6w. Planowany termin realizacji: 2019-2028. Szacowana wartoS6 prolektu: 15 000 000,00 zt.

Uchwalq nrYllll57l2019 Rady Miasta Wloclawek zdnia 9 kwietnia 2019 roku zostala ustanowiona Specjalna

Strefa Rewitalizacji na obszaze rewitalizacji miasta Woclawek, co umo2liwilo uruchomienie systemu udzielania

dotacji na roboty budowlane polegajqce na remoncie lub pzebudowie oraz na prace konserwatorskie

i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomo6ci niewpisanych do rejestru zabytkow dla wlaScicieli lub

u2ytkownik6w i wieczystych nieruchomoSci polo2onych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

p) Program ,,Moje Podw6rko". Planowany termin realizacji: 2019-2028. Szacowana wartoSd projektu: 500 000,00 zl.

Pzedsiqwziqcie realizowane w zwiqzku z niskim standardem technicznym podw6rek - pzestzeni wsp6lnych pzy

budynkach mieszkalnych, ktore w obecnym stanie uniemo2liwiajq wlaSciwe z nich kozystanie. Polega na

dofinansowaniu z budzetu Gminy Miasto Woclawek wspolnot mieszkaniowych oraz wlaScicieli budynk6w

wielorodzinnych, ktorych nieruchomoSci pzylegaj4do teren6w stanowiqcych wlasnoSd Gminy Miasto Wloclawek,

na zagospodarowanie podwdrek jako 
"miejsc 

wspolnych" dla mieszkaicow.

q) Centrum Wsparcia Spolecznego. Planowany termin realizaq| 2019-2020. Szacowana warto6c projektu:

g 000 000,00 zl. Pqekt w pzygotowaniu do realizacji. Pzedsigwziqcie realizowane na potzeby zorganizowania

Centrum Wsparcia 
-spolecznego 

(zintegrowane zpzedsiqwzigciem 1.1.8. Centrum Wsparcia Spolecznego).

W ramach zadania pzewiduje siq remont, adaptacjq iwyposazenie budynk6w pzy ul. Bzeskiej 27

i Piekarskiej 25 we Woclawku, na potzeby utwozenia mieszkati chronionych wspieranych dla seniorow, ktozy

potzebujq wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym zyciu, ale nie wymagajq ustug w zakresie Swiadczonym

pzez jednostkq calodobowej opieki oraz Centrum Wsparcia Spolecznego, jako plac6wki wsparcia dziennego dla

senior6w oraz Swietlicy dla os6b z niepelnosprawno6ciami.

r) Zagospodarowanie pzestzeni miejskiej - kwartal ul. Tumskiej - 3 Maja - Cyganka - Bzeska. Planowany termin

realizacji: 2019-2022. Szacowana warto66 projektu: 54 500 000,00 zl.

s) Renowicja budynku i rozbudowa ul. Cyganka 18. Planowany termin realizacji: 2018-2021. Szacowana warto6i

projektu: 1 000 000,00 zl.

t) itenowacja budynku i rozbudowa ul. Lggska 58. Planowany termin realizacji: 2022-2024.

Szacowana warto66 projektu: 800 000,00 zl.

u) Modemizacja budynkow oraz podw6za ul. Szpichlema 719. Planowany termin realizacji: 2018-2023.

Szacowana warto6c projektu: 1 650 000,00 zl.

v) Spoleczne budownictwo czynszowe. Planowany termin realizacji: 2020-2028,' 
Szacowana wartoS6 projektu: 41 547 290,00 zl. Pzedsiqwziqcie realizowane w zwiqzku z niskim standardem

technicznym budynk6w mieszkalnych w obszaze rewitalizacji. Budowa, pzebudowa budynkow w kwartale ulic

Cyganka, Bzeska, Zabia i3 Maja na potzeby realizacji spotecznego budownictwa czynszowego. Realizacja

pzedsiqwzigcia poza podniesieniem jako6ci istniejqcych obiekt6w mieszkalnych pozwoli na wybudowanie kilku

kolejnych, co z kolei przelo2y sig na zr6znicowanie spoleczne w obszaze rewitalizacji.

Gmina Miasto Wtoclawek w drodze Uchwaly Rady Miasta Woclawek udziela dotacji na prace konsenrvatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow a od 2019r. r6wnie2 pzy zabytku

znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytk6w. Dotacji podlegajq prace wynikajqce z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tj.:

spozqdzenie ekspefiz technicznych i konserwatorskich ;

pzeprowadzenie badafr konserwatorskich lub architektonicznych ;

wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

opracowanie prog ramu prac konserwatorckich i restau ratorskich ;

wykonanie projektu budowlanego zgodnie z pzepisami prawa budowlanego;

spozqdzenie projektu odtwozenia kompozycj i wnqtz;
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zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

stabilizacjq konstrukcyjnqczgsci skladowych zabytku lub ich odtwozenie w zakresie niezbqdnym dla zachowania

tego zabytku;

odnowienie lub uzupelnienie tynkow i okladzin architektonicznych albo ich calkowite odtwozenie,

z uwzglgdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

odtwozenie zniszczonej pzynalezno5ci zabytku, je2eli odtwozenie to nie pzekracza50o/o oryginalnej substancji

tej pzynale2no5ci;

odnowienie lub calkowite odtwozenie okien, w tym o6cie2nic i okiennic, zewnqtznych odzwi i dzwi, wigzby

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

modernizacjq instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, kt6re posiadajq oryginalne,

wykonane z drewna czg5ci skladowe i pzynale2no6ci;

wykonanie izolacji pzeciwwilgociowej ;

uzupelnianie narysow ziemnych dziel architektury obronnej oraz zabytk6w archeologicznych nieruchomych

o wlasnych formach krajobrazowych ;

dziatania zmiezajqce do wyeksponowania istniejqcych, oryginalnych element6w zabytkowego ukladu parku lub

ogrodu;

zakup materialow konserwatorskich i budowlanych, niezbgdnych do wykonania prac i rob6t pzy zabytku

wpisanym do rejestru lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytk6w;

zakup i monta2 instalacji pzeciwwlamaniowej oraz pzeciwpo2arowej i odgromowej.

Ponadto, istnieje mo2liwo56 ubiegania sig o dotacje na roboty budowlane, polegajqce na remoncie lub pzebudowie oraz

na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoSci niewpisanych do rejestru zabytkow dla

wla5cicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomo6ci polo2onych w obszaze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
WysokoS6 udzielanej dotacjijest uzale2niona od zakresu pzewidzianych prac w ramach programow:

1. ,,lnwestycja z klasq- 50% nakladow koniecznych na prace dotyczqce tylko czqSci wspolnych budynku:
1) kompleksowa pzebudowa budynku z remontem element6w konstrukcyjnych oraz instalacji

wewngtznych (dzialania majqce na celu usuniqcie zagrozenia dla zycia i mienia);
2) generalny remont ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem element6w konstrukcyjnych budynku oraz instalacji

wewnqtznych (dzialania majqce na celu usuniqcie zagrozenia dla zycia i mienia).
2. ,,Remont krok po kroku" - 30% nakladow koniecznych na prace lub roboty dotyczqcych tylko czg6ci wsp6lnych

budynku oraz lokali uslugowych:

1) remont poszczeg6lnych element6w konstrukcyjnych budynku oraz instalacjiwewnqtznych;
2) remont lub pzebudowa lokalu uslugowego (wqzla sanitarno-socjalnego, instalacji co., wentylacji,

instalacji elektrycznej, podl6g, dostgpu do lokalu dla os6b niepelnosprawnych, witryny zewngtznej).
3. ,,Witryna +" - 30% naklad6w koniecznych obejmujqcych opracowanie prqektu budowlanego i graficznego witryny

i reklamy lokalu uslugowego oraz jego wykonanie.

4. ,,Historia sig oplaca" - dotacja moze by6 udzielona na prace konserwatorskie i restauratorskie, wymienione
w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami w odniesieniu do
nieruchomo6ci niewpisanych do rejestru zabytkow.

44



12. Aneksy

Aneks nr 1. Wykaz obiektow wpisanych do rejestru zabytk6w wojewodztwa kujawsko-pomorskiego z terenu miasta
Woclawek (opracowano w Wydziale Urbanistyki iArchitektury Uzqdu Miasta Woclawek)

Fotografia zabytku Adres Obiekt Numer Data wpisu

Aleja Chopina 3-5 Cmentarz Komunalny

w czq6ci obejmujqcej

cmentarze: rzymsko-katolicki,

ewangelicki
i prawoslawny

w ich pierwotnych granicach

wraz z nagrobkami

A/1504 18.07.1984r

Aleja Chopina 54 gl6wne budynki Poczty t\/664 1 5.01 .1 993r.

Bechiego 1 Gimnazjum pafistwowe

zeiskie, obecnie Liceum

im. MariiKonopnickiej

M28 29.07.1 993r.

Bechiego 2 Zeso6l willi mieiskiei: N1007t1-3 22.06.2006r.
- budvnek willi

- dawna slu2b6wka
- ogr6d z elementami
malej architektury

Brzeska 20 Zespot koSciola ewangelicko-

auosburskieqo:
N47211-3 08.07.1996r.

- ko$ciol
- kaplica pogrzebowa

(kostnica)

- ogrodzenie z bramq

Bulwary Marszalka
Pilsudskiego 6

spichlerz A/695 05.06.1 985r.

Bulwary Marszalka
Pilsudskiego 9

spichlerz p/680
1 4.02.1 989r.
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Bulwary Marszalka

Pilsudskiego 18 /
Swigtego Jana 1

kamienica z oficyn4 A/boc 18.01.1993r.

Cyganka 26 kamienica z oficynami M32 1 5.02.1 993r.

Gdaiska 2-4 Palac Biskupi A/688 25.1 1 .1 985r.

Gdaiska 8 kanonia p/5 31.05.1999r.

Kiliriskiego 5 Zesp6l Fabryki Maszyn

i Odlewni Zeliwa Hugo

Mtlhsama:

N64Bt1-2 06.07.1 998r.

- budynek hali pras

i blacharni
- budynek odlewni

Kiliirskiego 20 /
Wojska Polskiego 22

Zeso6l budynk6w Sadu: . N643t1-4 28.12.1998r.

- budynek gl6wny z

oficyn4 obecnie SEd

Reionowv
- budynek

administracyjny,
obecnie Sad Okreqowy
- budynek

administracvinv C

- drzewostan

KoSciuszki 2 /
Kiliriskiego

Palacyk Mrihsama r\/683 20.05.1987r.
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Ko6ciuszki 12 dawny Palac Kohna

z oficynami

4/658 16.05.1996r.

KoSciuszki 15 kamienica, obecnie Bank

Ochrony Srodowiska

IV668 1 1 .05.1 994r.

KoSciuszki/Bauera5/
Kiliriskiego 3a

(d. KoSciuszki 14)

dawna Fabryka Fajansu

,,Teichweld,
Asterblum"
i .Czamaiski":

N2B1t1-4 08.12.1981r.

- budynek piecowni

nr 22

- budynek piecowni

nr 28

- budynek piecowni

nr 37

- budynek piecowni

nr 38

i$IT-t s

Kr6lewiecka 12 budynek wielorodzinny N1592 16.05.1956r.

!:1.: i

Krolewiecka 14 budynek wielorodzinny 206t354t4 16.05.1956r.

I
Kr6lewiecka 16 /
Piekarska 2

budynek wielorodzinny 43/355/A 16.05.1956r.

l-azienna 1 budynek jednorodzinny p/685 23.09.1 986r.
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Lazienna2 budynek dawnej lazni

miejskiej

A/666 02,08.1993r.

HffiA

Lazienna 6 budynek N1202 29.07.1 993r.

.il::
F. ;a
lI' *!!lt ri! ff

t-ggska 5 Willa, tzw. Palacyk Dyrektora

Celulozy

rJ3 31 .05.1 999r.

l*
,I' i:+

t-qgska 26 budynek dawnego

Gimnazjum Dlugosza

M29 29.07.1 993r.

;";
ggr

t-qgska 28,28a,28b I
Bechiego 4,4a,4b

Zespol dawnego Browaru

Boiariczvka:

N1243 1 2.06.1 998r.

- budvnek zarzadcv browaru

- budvnek browaru

- budvnek maqazvnowv nr 1

- budvnek maoazvnowv nr 2

- ogrodzenie

t-ggska 42 kamienica t\/735 29.04.1992r.

il*lr*

': \\4

,-;.:,:::!.:E!,1

Lggska 69 budynek wielorodzinny r\/690 22.04.1985r.

48



3Maja9/
Cyganka 15

kamienica N647 26.1 0.1 998r.

3 Maja 17 budynek dawnego Starostwa rv551 09.03.1 995r.

trF 
'fr,il

l*fr

Ma$lana 1-3 koSci6l parafialny p.w. Sw.

Jana
//455 27.05.1927r.

tN"

Mickiewicza 6 dawna Szkola Handlowa z
oficyn4 obecnie Liceum im.

ZiemiKujawskiej

t/692 23.08.1984r.

Nizinna 9lZarzeczewo Zeso6l oarkowo-dworski : r/1 306/1 -3 19.05.1988r.
- dw6r

- oawilon oorodowv
- park

Nowomiejska 8 Zesp6l budynkow kolonii
urzedniczei:

r/678 05.01 .1 993r.

- budvnek ol6wnv
- budvnek bocznv I

- budvnek bocznv ll

- oficyna I

- oficvna ll

Nowomiejska 19 budynek mieszkalny, obecnie
Dom Pomocy Spolecznej

M10 08.07.1 996r.

Obroic6w Wisly
1920r.18

Mogila Zbiorowa Poleglych

0brofic6w Wisly z 1920r.

M31 16.04.1 993r.
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h;i:;
Okrzei7T I
Lunewil 17a

dawny Mlyn Parowy

J. Sterna

u649 24.03.1 998r.

Plac Kooernika 3 Kolegium Wikariuszy,

obecnie Muzeum Diecezjalne

N4 31.05.1999r.

Plac Kopernika 3a dzwonnica N662 08.07.'1996r.

Plac Kopernika 7 Ko5ci6l Katedralny p.w.

Wniebowzigcia NMP

N487 01 .03.1 962r.

'KF*; .t Plac Kopernika 7 kanonia, obecnie pralatdwka p/682 17.08.1987r.

Plac Staszica 1 budynek szkoly wraz z

zalo2eniem zieleni, placami,

boiskiem iogrodzeniem

M27 06.09.1 996r.

Plac WolnoSci 1 kamienica, obecnie siedziba

Naczelnej Organizacji

Technicznej

N1221 16.10.1984r.

ffiffi'3'

Plac Wolno5ci 2 kamienica A/696 1 6.1 0.1 984r.
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Plac WolnoSci 5 budynek,,Hotel Polski" A/693 05.06.1985r

Plac WolnoSci 6 Zespol klasztorny

OO. Franciszkan6w:
A/486 01.03.1962r.

- ko6ciol klasztorny, obecnie
ko6ci6l parafialny p.w.

Wszvstkich Swietvch

- klasztor

Plac WolnoSci 11 /
Polskiej Organizacji
Wojskowejl

kamienica z oficynami A/651 21.04.1997r.

E]#J':Tt:.

Prymasa
Karnkowskiego 3 /
Wojska Polskiego 2

koSci6l seminaryjny p.w. Sw.

Witalisa
N443 01 .03.1962r.

Prymasa
Karnkowskiego 3 /
Wojska Polskiego 2

Zesp6l budynk6w Wyzszego

Seminarium Duchowneoo:
N1544t1-4 10.12.2009r.

- budynek frontowy
oolnocnv

- skrzvdlo oofudniowe

- skrzydlo wschodnie
(biblioteka)

- skrzydlo zachodnie

Prymasa
Wyszyriskiego 2

budynek dawnej rogatki

miejskiej
r/1 008 22.06.2006r

Prymasa
Wyszyriskiego 12 /
Piwna 4

dawny magazyn cykorii
Fabryki Cykorii F. Bohma,

lzw. Czarny Spichrz
murowano-drewniany

N359t44tA 03.04.1957r.
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tu
Slowackiego 1a budynek Muzeum Ziemi

Kujawskiej i Dobrzyfi skiej

oraz siedziba PTTK

N34 27.03.2001r

iry Smolna 7 Palacyk, tzw. Willa

Grodzkiego

A/679 30.1 0.1 992r.

Stary Rynek 11 /
l-qgska 58

kamienica z oficynE N655t1-2 09.09.1996r.

Stary Rynek 14 kamieniczka A/687 '10.12.1985r.

w
,ffi

Stary Rynek 15 kamreniczka p/686 1 0.1 2.1 985r.

Stod6lna 70 dawny Szpital Gminy
Zvdowskiei

M1211-2 17.04.1996r.

- oficyna wschodnia
i zachodnia
- ogrodzenie od frontu

tt#
i''4

Szpitalna 21 i Szpitalna

23

(d. Szpitalna 19/21)

Willa miejska, tzw. ,,Palacyk
Bojaiczyka"

M33 29.01 .1 993r.

Szpitalna 24 dawna cegielnia Bojaiczyka N711 04.07.1996r
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t:

t: -' ....

Wiejska
19/Zeromskiego 19121

koSciol parafialny p.w. Sw.

Stanislawa Biskupa
N702 30. 1 0.1 992r.

Wojska Polskiego 7 budynek wielorodzinny //689 03.06.1 985r.

Zamczal0 spichlerz N280 08.11.1984r.

Zielony Rynek 7 /
Kr6lewiecka 27

kamienica mieszczafl ska

wraz z oficynq

N734 15.01.1993r.

Zielony Rynek 15 kamienica mieszczafi ska N677 15.01.1993r.

Zielony Rynek 17 kamienica z oficynami N1259 15.12.2006r.

Zabia2 budynek dawnego Banku

Gospodarstwa Krajowego

N1474 1 3.1 0.1 993r.

ZabiaB budynek Remizy Stra2ackiej N1024 1 3.1 0. 1 993r.
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Zytnia 55 Palacyk, obecnie Dom

Dziecka
M/36 1 9.05.1 987r.

Woclawek - Miasto Dzielnica Starego Miasta -
strefa $cislej ochrony
konserwatorskiei

I/1 560 30.09.1 957r.

Woclawek - Miasto Park miejski im. Henryka

Sienkiewicza
r/1 304 25.03.1994r.
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Aneks nr 2. Wvkaz kart w Gmi miasta Wloclawek.

L.p. Adres Obiekt Czas powstania Reiestr zabytk6w

1 Swieteoo Antonieoo 2 / Stod6lna 45 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

z Swieteoo Antonieqo 3 budynek wielorodzinny lala 1926-1927

3 Swieteoo Antonieoo 3a budvnek iednorodzinny lata 20. )fi w.

4 Swieteqo Antonieoo 10 budynek lata 20. )fi w.
A Swieteqo Antonieqo 12l14 budvnek wielorodzinnv lata 20. )fi w.

o Swieteoo Antonieoo '19 budynek wielorodzinny lata 1933-1934

I Swieteqo Antonieqo 20 budvnek wielorodzinnv 1939 r.

x Swieteqo Antonieqo 22 budvnek wielorodzinnv 1928r.

9 Swieteqo Antonieqo 23 budynek wielorodzinny 1 934 r.

10 Swieteoo Antonieqo 25 budvnek wielorodzinnv lata1927-1928

11 Swieteqo Antonieqo 29 budvnek wielorodzinnv 1939 r.

12 Swieteoo Antonieoo 29a budynek wielorodzinny 1937 r.
,|?

Swieteqo Antonieqo 33 budvnek wielorodzinnv lata 30. /rX w.

14 Swieteoo Antonieoo 33a budvnek wielorodzinny lata 30. XX w.

15 Swieteqo Antonieqo 35 budvnek wielorodzinnv lata 30. XX w.

16 Swigtego Antoniego 37

i Swieteoo Antonieqo 39

budynek lata 30, XX w.

17 Swieteqo Antonieqo 41 / Bukowa 42 budvnek wielorodzinny lata 30. )fi w.

1B Swigtego Antoniego 41a /
Bukowa 41

willa okolo 1929 r.

Swieteoo Antonieoo 47 budynek wielorodzinny 1 934 r.

20 Swieteqo Antonieqo 48 kamienica z oficynq okolo 1938 r.

21 Swieteoo Antonieoo 50 budynek wielorodzinny lata 30. XX w.

tz Swieteqo Antonieqo 51 budvnek iednorodzinnv lata 30. XX w.

23 Swigtego Antoniego 53 /
Aleia Chooina 44

budynek wielorodzinny lata 30. XX w.

24 Swigtego Antoniego 53 /
Aleia Chooina 44

oficyna lata 30. )fi w.

25 Bechiego 1 Gimnazjum panstwowe

2eiskie, obecnie Liceum

im. MariiKonoonickiei

lata 1926-1930,

1 937 r.

M28
z dnia 29.07.1993r.

lo Bechiego 2 Zeso6l willi mieiskiei: N1007t1-3
z dnia 22.06.2006r.26.1 - budvnek willi lata1923-1925

26.2. - dawna slu2b6wka okolo 1930 r.

26.3 - ogr6d z elementami
malei architekturv

lata 20, XX w.

27 Bednarska 2 budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

28 Biskuoia 3 budvnek wielorodzinnv okolo 1900 r.

IV Biskupia 3 oficvna I okolo 1900 r.

30 Biskuoia 3 oficvna ll okolo 1900 r.

31 Biskupia 11 budvnek z oficvnami okolo 1900 r.

32 Biskuoia 13 / Lunewil 1 budvnek wielorodzinnv okolo 1900 r.

Boiaiczvka 12 kamienica modernistyczna po 1931 r

34 Bojaficzyka 15 budynek wielorodzinny 1932 r., rozbudowany
oo 1933 r.

?6 Boiaiczvka 18a budynek wielorodzinny 1 930 r.

Boiaiczyka 1Bb budvnek wielorodzinny 1939 r.

Boiahczvka20122 kamienica lata 30. XX w.

38 Bojafrczyka2l budynek wielorodzinny 1932 r., rozbudowany
w 1934 r.
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39 Boiahczvka 23 budvnek z oficvna lata 1932-1934

40 Boiahczuka24 willa 1925 r.

41 Boianczvka 25l Aleia Chopina 50 kamienica 1912 r.

42 Boiahczvka2T budvnek z oficvnami okolo 1920 r.

43 Boiaiczvka 29 budvnek z oficvna ozed 1918 r.

44 Browarna kamienna nawierzchnia ulicv 2. polowa XIX w.

Browarna 2 - Bulwarv budynek wielorodzinny 1910 r.

46 Browarna 5 budvnek iednorodzinnv 1880 r.

47 Brzeska 1l3l Cyganka2T budynek okolo 1830 r., okolo

1 870 r.

48 Brzeska 1/3 budvnek z oficvnami okolo oolowv XIX w

49 Brzeska 1/3 oorodzenie z brama okolo 1880 r.

Brzeska 2 budynek ooczatek XX w.

51 Brzeska 4 drukarnia poczatek XX w.

52 Brzeska 4a budvnek z oficvna ooczatek XX w.

Brzeska 5 budvnek iednorodzinnv 1880 r.

54 Brzeska 8 budvnek z oficvnami 1900 r.

Brzeska 13 i Brzeska 13b budvnek z oficvna 1 840 r.
hh Brzeska 15 budvnek 1935 r.

Brzeska 16 budvnek z oficvnami koniec XIX w.

58 Brzeska 17 budvnek z oficvnami 1911 r.

60 Brzeska 19 budvnek wielorodzinnv 1939 r.

OU Brzeska 20 Zesp6l koSciola ewange-licko-
auosburskieoo:

N4741-3
z dnia 08.07.1 996r.

60.1 - koSciol 1884r.

60.2 - kaplica pogrzebowa
(kostnica)

okolo 1884r.

60.3 - ogrodzenie z bramq 1 897r.

60.4 - rze2ba placzEcego aniola poczqtek XX w.

An6 - figura Chrystusa pocz4tek )fi w.

61 Brzeska 21 budvnek z oficvna 1877 r.

62 Bneska22 pastor6wka polowa XIX w.,

1881 r.

A? Brzeska 22 / Slowackieqo oorodzenie oastorowki koniec XIX w.

64 Brzeska 27 budynek wielorodzinny 1910 r.

65 Brzeska 29 / Przedmieiska 20 budvnek z oficynami 1927 r.

oo Brzozowa2 budynek wielorodzinny lata 40. XX w.

67 Bukowa20122 budynek wielorodzinny lata 40. XX w.

68 Bukowa 24 budynek wielorodzinny lata 40. XX w.

69 Bulwary Marszalka Pilsudskiego kamienna nawierzchnia uliczki
wewngtrznej pomigdzy ulicami
Bulwarv - Szoichlerna

pocz4tek XX w.,
przebudowana

w latach 80. XX w.

70 Bulwary Marszalka Pilsudskiego 5b /
Towarowa 2

budynek 1 960 r.

71 Bulwarv Marszalka Pilsudskieqo 5c budvnek wielorodzinnv 1 950 r,

72 Bulwary Marszalka Pilsudskiego 6 spichlez 1 848 r. r\/695
z dnia 05.06.1985 r.

'72. Bulwary Marszalka Pilsudskiego 9 spichlerz 1842 r. I\/6BO

z dnia 14.02.1989 r.

74 Bulwarv Marszalka Pilsudskieoo 17 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

Bulwary Marszalka Pilsudskiego 1B /
Swieteqo Jana 1

kamienica z oficyn4 okolo 1869 r.

1 900 r,

F/665

z dnia 18.01 .1 993 r

/o Bulwary Marszalka Pilsudskiego 25 /
Matebudv 2

budynek wielorodzinny 1901 r

II Bulwarv Marszalka Pilsudskieqo 27 budvnek wielorodzinnv 1910 r.

TX Ceolana 1 oficvna. tzw. ooiernia ooczatek XX w

79 Ceqlana 10 oficvna ooczatek XX w.

80 Ceolana 12 budvnek wielorodzinny poczatek XX w.
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81 Ceolana 13/15 budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

82 Ceqlana 16 budvnek wielorodzinny ooczatek XX w.
x{ Ceqlana 25 i Ceqlana 25a budynek wielorodzinny poczatek XX w.

84 Ceolana2T oficvna ooczatek XX w.

85 Chelmicka 6 budvnek iednorodzinnv ooczatek )(X w.

86 Chelmicka 12 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

87 Chelmicka 36/38 budvnek drewnianv ooczatek XX w.

BB Chlodna 5 budynek iednorodzinny ooczatek XX w.

89 Chlodna 19 budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

90 Chlodna 26 kapliczka przydro2na lata2l. XX w,, remont po

1945 r.

91 Chlodna 40 budvnek 4. 6w. XIX w.

92 Chlodna 46 budynek drewniany koniec XIX w.

93 Chlodna 47 budynek drewniany koniec XIX w.

94 Chlodna 48 budynek drewniany koniec XIX w.

Chlodna 51 / Kaoitulna 27 budvnek wielorodzinny koniec XIX w.

YO Chmielna 5 budvnek iednorodzinnv orzed 1926 r.

97 Chmielna 8 budvnek wielorodzinny poczatek XX w.

98 Chmielna 10 budynek wielorodzinny okolo 1900 r.
oo Chmielna 11 budvnek wielorodzinnv 1936 r.

100 Chmielna 13 budynek z oficyna ooczatek )(X w.

101 Chmielna 16 budvnek wielorodzinnv poczatek XX w.

102 Chmielna 17 / Reymonta 25 budynek orzed 1930 r.

103 Chmielna 18 / Jaoielloiska 10 budynek wielorodzinny okolo 1900 r.

104 Chmielna 19 budynek okolo'1900 r

105 Chmielna 21 budvnek wielorodzinnv okolo 1900 r.

106 Chmielna 23 / Jaoielloriska 8 budynek okolo 1920 r.

107 Chmielna 29 budvnek wielorodzinnv lata 40. XX w,

108 Chmielna 31 budynek wielorodzinny lata 40. XX w.

109 Aleja Chopina / Cmentarna / Aleja
K16loweiJadwioi

ogrodzenie Cmentarza
Komunalneoo

4. 6w. XIX w.

't10 Aleja Chopina 3-5 Cmentarz Komunalny w czg5ci

obejmujqcej cmen-tarze:
rzymskokatolicki, ewangelicki i

prawoslawny w ich pierwotnych

grani-cach wraz z nagrobkami

lata 1BB1-1892 r/1 504
z dnia 18.07.1984 r.

111 Aleja Chopina 3-5 Cmentarz Komunalny lata 30. /rX w
i powoienne

112 Aleja Chopina 3-5 kaplica, obecnie Cerkiew

Prawoslawna p.w. Sw. Mikolaia

1895 r.,

lata 1951-1953

113 Aleja Chopina 3-5 mauzoleum 2olniezy
niemieckich

1915 r.

114 Aleia Chopina 38 budynek wielorodzinny 1930 r.

115 Aleia Chooina 521 Boiahczuka 14 budvnek wielorodzinnv lata 30. )C( w.

116 Aleja Chopina 54 gl6wne budynki Poczty lata 1935-1937 //664
z dnia 15.01.1993 r.

117 Ciasna 45 oficvna 1. 6w. XX w.

118 Cicha2 budynek 1930 r.

119 Cicha 5-7 budvnek iednorodzinnv 1 933 r.

120 Cicha 1 1a budynek wielorodzinny lata 30. /rX w.

121 Cicha 15 budvnek iednorodzinnv 1934 r.

122 Cicha 18 budvnek z oficvna 1930 r.

123 Cicha 25 budynek z oficyna ooczatek XX w.

124 Cicha 29 budvnek wielorodzinnv lata 30. XX w,

125 Cvoanka 1 budvnek z oficvna okolo 1920 r.

126 Cyqanka 1 / Kr6lewiecka 2 budynek 1902r.
127 Cvqanka 5 budvnek wielorodzinnv polowa XIX w.

128 Cvqanka 9 budvnek z oficvnami 1903 r.. 1930 r.
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129 Cyganka 9 oficyna lata 1909-1914
130 Cyganka 11 budynek z oficyna okolo 1 900 r.. 1926 r.
'131 Cyganka 12 budynek z oficynami 1899 r.
132 Cyganka 12 kinoteatr,,Corsa", potem kino

,,Baltyk"

1BB3 r., 1901 r.,

1937 r., 1958 r.
133 Cyganka 13 budynek wielorodzinny przed 1842 r., 1854 r.
134 Cyganka 13 oficyna I przed 1842 r., 1854 r.
1?4 Cyganka 13 oficyna ll pzed 1842 r ., 1854 r .

tJo Cyganka 13 podw6rkowa rqczna pompa do
wody - pozostafoSci

okolo 1900 r.

137 Cyganka 14l3Maia7 budynek z oficyna 1908 r., 1935 r.
1?A Cyganka 17 budynek z oficyna 4. cw. XIX w.
139 Cyganka 18 budynek z oficynami 1 925 r.
140 Cyganka 19 budynek I z oficvna 4. cw. XIX w.
141 Cyganka 19 budynek ll z oficyna 4. cw. XIX w.
142 Cyganka 20 budynek z oficvna 1900 r.
143 Cyganka24 budynek z oficynami 1913 r.
144 Cyganka24 oficyna 1913 r.
t+c Cyganka 26 kamienica z oficynami okolo 1910 r. N732

z dnia 15.02.1993 r.
I z+o Cyganka 26 budynek z oficynq 2. pofowa XIX w., okolo

1910 r.
147 Cyganka 28 dawne Seminarium SS

Urszulanek, obecnie Starostwo
Powiatowe

lata 1928-1930

148 Cysterska 9 budynek wielorodzinny poczatek XX w.
149 Cysterska 10 budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
150 Cysterska 14 budynek murowano-drewniany poczqtek XX w
151 Cysterska 19 budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
152 Dluga 4 budynek wielorodzinny poczatek XX w.
153 Dluga 9 budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
154 Dluga 10a budynek iednorodzinny poczatek XX w.
155 Dluga24 kapliczka przydro2na lata20. XX w., remont

po 1945 r.,2000 r.
156 Dluga 65 budynek koszarowy

z dawnego zespolu koszar
woiskowych, obecnie sad

1920 r.

,lF7
Dygasiriskiego 8 budynek wielorodzinny lata 30. )fi w.

158 Falbanka 26 / Falbanka 48 Zesp6l dawnej Cegielni
Mieiskiei:

1927 r.

1 58.1 Falbanka 26 - budynek ceoielni
158.2 Falbanka 26 - komin
158.3 Falbanka 48 - suszarnia ceqief
159 Rondo Falbanka (ul. Kruszyriska / Ateja

Jana Pawla ll)
kapliczka przy dr olna na
drzewie

okolo polowy )fi w.

160 Gdariska Grodzisko - w miejscu Palacu
Biskupieqo i oorodu

relikt grodu z X-Xlll w.

161 Gdariska 1 / Bulwary Marszalka
Pilsudskieqo 28

budynek z oficynami 1900 r

162 Gdanska 2-4 Palac Biskupi 1. polowa XIV w., lata
1720-1738.1925 r.

p/688

z dnia 25.1 1 .1 985r.
163 Gdarlska 2-4 pawilon ogrodowy przy

Palacu Biskuoim
XIX/)fiw.

164 Gdaflska 2-4 ogrodzenie z bramq Palacu
Biskupieoo i oqrodu

okolo 1925 r.

165 Gdaiska 3 oficyna okolo 1920 r.
too Gdanska 8 kanonia 1649 r., 1900 r. t/5

z dnia 31 .05.1 999r.167 | Gdafiska 10 dawna kanonia, obecnie dom okolo polowy XIX w
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168 Gdaiska 10 oficyna okolo 1900 r.

169 Grodzka 11 budynek wielorodzinny 1920 r.

170 Grodzka 34 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

171 lnowroclawska nastawnia koleiowa 1. oolowa XX w.

172 lnowroclawska 13 budvnek iednorodzinnv 1. oolowa XX w.

173 Jaoielloriska ?4 budvnek wielorodzinnv lata 30. XX w.

174 Jaoiellohska 14 budvnek iednorodzinnv 1932r.
47q Jaoielloriska 16 budvnek iednorodzinnv 1932r.
176 Aleia Jana Pawla ll 14r budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

177 Swieteoo Jana 5 / Szoichlerna 28 budvnek wielorodzinnv 1B4B r., 1903 r.

178 Jasna 8 budvnek wielorodzinny okolo '1900 r.

179 Jesionowa / Reymonta fragment ogrodzenia
z tablica oamiatkowa

okolo 1970 r.

180 Jesionowa 1

(Reymonta 24-26lPlac Staszica 2)

Zesp6l dawnei Fabrvki Faiansu: poczEtek XX w.

180.1 - budynek administracji
iwzorcowni

180.2 - malarnia

180.3 - oiecownia iformownia
180.4 - szlamownia i odlewnia

181 Jesionowa 2 budvnek wielorodzinnv lala1942-1943
182 Jesionowa 4 budynek wielorodzinny lata 1942-1943
,1R?

Jesionowa 6 budvnek wielorodzinnv lala1942-1943

184 Jesionowa 8 budynek wielorodzinny lata 1942-1943
,1C6

Jodlowa 1 budvnek wielorodzinny lata 40. )fi w.

186 Jodlowa 2 budynek wielorodzinny lata 40. )fi w.

187 Jodlowa 2a budvnek wielorodzinnv lata 40. XX w.

188 Jodlowa 3 budvnek wielorodzinnv lata 40. XX w.

189 Jodlowa 4 budvnek wielorodzinnv lata 40. XX w.
10n Jodlowa 5 budvnek wielorodzinnv lata 40. XX w.

191 Jodlowa 6 budynek wielorodzinny lata 40. XX w.

192 Kaliska / So6ldzielcza 7a nastawnia koleiowa poczatek XX w

193 Kaliska 1a budynek stacji Kolejki

Waskotorowei
okolo 1920 r.

194 Kaliska 6/8 budvnek wielorodzinny poczatek XX w.

195 Kaliska 10/12 Zesp6l dawnej Fabryki

Przetwor6w Smolowcowych:

195.1 - budvnek maoazvnowv 1909 r.

195.2 - budvnek orodukcvinv 1 909 r.
'to6 ? - warsztal 1912 r.

196 Kaliska (w poblizu Kaliska 58) krzy|przydro2ny lala20. XX w., remont
po 1945 r.

197 Kaliska 91e kapliczka przydro2na lata 20. XX w., remont
po 1945 r., 2000 r.

10e Kaoitulna 1 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

199 Kapitulna 3 budynek wielorodzinny ooczatek XX w.

200 Kaoitulna
(w pobli2u Kapitulnej 6)

kapliczka przydro2na lata 20. XX w., remont
po 1945 r., przenie-

siona w 2012 r.

201 Kaoitulna 17a budynek wielorodzinny ooczatek XX w.

202 Kaoitulna 19 budvnek wielorodzinnv poczatek XX w.

203 Kaoitulna 20 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

204 Kaoitulna 25 budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

205 Kapitulna 31 budynek wielorodzinny ooczatek XX w.

206 Kaoitulna 32 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

zvt Kaoitulna 35 budvnek iednorodzinnv 1920 r.

208 Prymasa Karnkowskieqo kamienna nawierzchnia ulicv lata 30. XX w.

209 Prymasa Karnkowskiego 3 /
Wojska Polskiego 2

Zespol budynk6w WyZszego

Seminarium Duchowneqo:
N1544t1-4
z dnia 1 0.1 2.2009 r.

209.1 - budvnek frontowv oolnocnv lata 1B9B-1900
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209.2 - skrzydlo poludniowe lata 1887-1888
209.3 - skrzydlo wschodnie

(biblioteka)
1843 r.

209.4 - skrzydlo zachodnie lata 1881-1882, 1908r.
210 Prymasa Karnkowskiego 3 /

Woiska Polskieqo 2
ko6ci6l seminaryjny
p.w.5w. Witalisa

okolo 1330 r. N443
z dnia 01 .03.1962 r.

211 Prymasa Karnkowskieqo 5 budynek 1 900 r.
212 Prymasa Karnkowskieqo 7 budynek 1900 r.
213 Aleja Kazimierza Wielkiego / Rybnicka kapliczka przydro2na lata20. XX w., remont

po 1945 r.,2000 r.
214 Kiliriskiego kamienna nawierzchnia ulicv lata 20. XX w.
215 Kiliriskieqo 1 oficyna koniec XIX w.
zto Kilihskieqo 4 budynek z oficvna okolo 1900 r.
217 Kiliiskiego 5 Zesp6l Fabryki Maszyn

i OdlewniZeliwa
H. Mtlhsama:

N648t1-2
z dnia 06.07.1998 r.

217.1 - budynek hali pras
i blacharni

1893 r.

217.2 - budynek odlewni 1893 r.
218 Kilinskieoo 7 budynek wielorodzinny 1930 r.
219 Kilinskieoo 7a budynek wielorodzinny '1930 r.
220 Kiliriskieqo 8 budynek z oficyna 1900 r.
221 Kilinskiego 9 budynek wielorodzinnv ooczatek )(X w.
222 Kiliriskieoo 11 budynel! wielorodzinny 1930 r.
223 Kiliriskiego 1 1a /

Woiska Polskieqo 33
kamienica 1 930 r.

224 Kiliriskieqo 12 budynek z oficyna 1900 r.
225 Kiliriskieqo 12a oficyna 1900 r.
226 Kilinskieqo 16 przychodnia lekarska okolo 1930 r.
227 Kiliriskieqo 16a budynek z oficyna okolo 1930 r.
228 Kiliriskiego 18 /

Wojska Polskiego 31

budynek wielorodzinny 1911 r

229 Kiliriskiego 20 /
Wojska Polskiego 22

Zespol budynkow Sadu: XIX / /rX w N643t1-4
z dnia 28.12.1998 r.

229.1 - budynek gl6wny z oficyn4
obecnie Sad Reionowv

229.2 - budynek administracyjny,
obecnie Sad Okreoowv

229.3 - budynek administracyinv C
229.4 - drzewostan lata 30. )fi w.
230 Plac Kopernika 1 dawne Gimnazjum Zeriskie

J. Steinbok6wny
1928 r.

231 Plac Kopernika 2 budynek wielorodzinny 2 polowa XIX w., okolo
1918 r.

232 Plac Kooernika 3 Kolegium Wikariuszy, obecnie
Muzeum Diecezialne

lata 1732-1736 N4
z dnia 31.05.1999 r.

ZJJ Plac Kooernika 3a dzwonnica 1854 r. N662
z dnia 08.07.1996 r,

234 Plac Kopernika 7 KoSciol Katedralny
p.w. Wniebowziecia NMP

lata 1339-1896 N487
z dnia 01.03.1962 r

zJ3 Plac Kopernika 7 kanonia, obecnie pralat6wka 1854 r. N682
z dnia 17.08.1987 r.

zJo Plac Kopernika 7 parkan przy pralatowce 1854 r.
237 Ko6ciuszki 1 budynek 1897 r.
238 KoSciuszki 2 dawny sklep narzqdzi

rolniczych, obecnie aoteka
okolo '1925 r.

239 Ko6ciuszki 2 / Kiliiskiego Palacyk Mrlhsama 1894 r. A/683
z dnia 20.05.1 987 r.

240 KoSciuszki 3 budynek banku lata 1929-1935
241 KoSciuszki 4 budynek 1865 r., 1905 r

60



z+z Ko$ciuszki 5 / Polskiej Organizacji
Woiskowei 8

budynek wielorodzinny 1903 r.

243 Ko6ciuszki 6 budvnek z oficvna 1877 r.

244 Ko$ciuszki 6a oficyna I 1912r.
245 KoSciuszki 6b oficvna ll XIX / XX w.

246 KoSciuszki 6e oficvna lll 1912r.
247 KoSciuszki 7 budvnek z oficvnami 1876 r.

248 KoSciuszki 8 oficyna, dawny magazyn

wyrob6w gotowych

z Zespolu Fabryki Fajansu

L. Czamafiskieoo

okolo 1900 r.

249 Ko6ciuszki 10 elewacia frontowa budynku 1869 r.

250 Ko6ciuszki 11 budvnek wielorodzinny 1B7B r.

251 KoSciuszki 12 dawny Palac Kohna

z oficvnami

1881 r r/658
z dnia 16.05.1996 r.

252 KoSciuszki 13 budynek z oficyn4 1879 r.,

lata 1933-1936

253 Ko6ciuszki 14 / 16 budynek wielorodzinny 1930 r.

254 Ko5ciuszki 14 / 16 oficvna koniec XIX w.

255 Ko$ciuszki 15 kamienica, obecnie Bank

Ochronv Srodowiska

1B9B r. p/668

z dnia 1 1 .05.1 994 r.

256 Ko6ciuszki 17 kamienica z oficvnami 1879 r.

257 Ko6ciuszki 19 kamienica z oficyn4 1876 r., oficyna
1889 r. i 1926 r

258 KoSciuszki 19a kamienica 1930 r.

259 Ko6ciuszki 21 kamienica z oficvna lata 1912-1913

260 Ko6ciuszki 26 kamienica 1912r.
261 Ko6ciuszki/Bauera5/

Kiliriskiego 3a (d. KoSciuszki 14)

dawna Fabryka Fajansu

,,Teichweld, Asterblum"
i ..Czamanski":

lata 1873-1930 N2B1t1-4
z dnia 08.1 2.1 981 r

261.1 KoSciuszki / Bauera 5 - budvnek oiecowni nr 22 1 873 r.

261.2 Ko6ciuszki /
Kiliriskiego 3a

- budvnek piecowni nr 28 1873 r.

261.3 - budvnek oiecowni nr 37 po 1893 r.

261.4 - budvnek piecowni nr 38 1912 r.

toz Ko5ciuszki 12 / KoSciuszki 16a pozostalo5ci ogrodzenia dawnej
fabryki fajansu

,,Teichweld, Asterblum"
i,,Czamaiski"

koniec XIX w.

263 Kowalska kamienna nawierzchnia ulicy 2. polowa XIX w.,

remont oo 2000 r.

264 Kowalska 2 /t-eqska 67 kamienica z oficyna 1 B3B r.

265 Kowalska 4 kamienica z oficyna 1901 r

266 Kraszewskieoo 17 budvnek wielorodzinnv okolo 1930 r.

267 Kraszewskieoo 21 budynek wielorodzinny 1930

268 Kraszewskieoo 23 budvnek wielorodzinnv 1930

269 Kraszewskieqo 25 budvnek wielorodzinnv 1930

270 Kraszewskieoo 28 budvnek wielorodzinnv okolo 930 r

271 Kraszewskieqo 36 budvnek iednorodzinnv okolo 930 r

272 Kr6lewiecka 5 oficyna 1914

273 Krolewiecka 8 budvnek iednorodzinnv 1928

274 Kr6lewiecka 9 budvnek z oficvna 1 901

275 Kr6lewiecka 11 budynek 1855 r.

276 Kr6lewiecka 12 budynek wielorodzinny 1800 r. N1592
z dnia 16.05.1956 r.

277 Kr6lewiecka 13 budvnek wielorodzinnv 1850 r.

278 Krolewiecka 14 budynek wielorodzinny okolo 1800 r. 206t354t4
z dnia 16.05.1956 r.

279 Kr6lewiecka 16 / budvnek wielorodzinnv okolo 1800 r. 43/355/A
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Piekarska 2
z dnia '16.05.1 956 r.280 Kr6lewiecka 19 lZlota3 kamienica 1 903 r.

281 Kr6lewiecka 20
-qlqyna 1877 r.

282 Krdlewiecka 21 I Srebrna2 budynek wiglorodzinny 1903 r.
283 Kr6lewiecka 21 / Srebrna 4 budynek 1905 r.
284 Kr6lewiecka 23 / Srebrna 5 kamienica laIa1922-1925
285 Kr6lewiecka 25 budynek z oficyna 1911r
286 Kr6lewiecka 26 budynek wielorodzinny 1900 r.
287 Kr6lewiecka 28 budynek wielorodzinny 1902 r.
288 Kr6lewiecka 31 budynek z oficyna 1 903 r.
289 Kr6lewiecka 36 budynek z oficynami 1910 r.
290 Kr6lewiecka 38

-q!9yna
poczatek XX w.

291 Krzywa G6ra (w pobli2u ulicy Krzywa
G6ra 3c)

krzy2przydro2ny poczqtek XX w.,
wymiana po 1980 r,

292 LeSna 1 kaplica z dzwonnica poczatek XX w.
ZYJ Lei;na2i2a Zesp6l budynk6w

Zgromadzenia Si6str NMp:
poczqtek )(X w.

293.1 LeSna 2 - budynek ql6wnv
293.2 - dawniej budynki

gospodarcze, obecnie
mieszkalnv i qosoodarczv

293.3 LeSna 2a - budynek przedszkola
293.4 LeSna 2 Figura Sw. J6zefaz

Dzieci4tkiem
294 LeSna 16 budynek wielorodzinnv Dolowa XX w.
295 Le6na 24 Zespol dawnei Piekarni: 1. polowa XX w.

295.1 - budynek gldwny
295.2 - budynek administracyjny,

ob. szkola
295.3 - budynek qospodarczv
296 LeSna 29 / Ptasia 1 budynek wielorodzinny 1. polowa XX w.
297 Lipnowska 9 budynek iednorodzinnv poczatek XX w.
298 Lipnowska 11a

i Lipnowska 11b
budynek wielorodzinny poczqtek XX w.

299 Lipnowska 12b budynek drewnianv poczatek XX w.
JUU Lipnowska 14 oficyna poczatek XX w.
301 Lipnowska 14a budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
302 Lipnowska 14c budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
303 Lionowska 17 budynek wielorodzinny poczatek XX w.
304 Lipnowska 19 budynek wielorodzinny okofo 1900 r.

Lipnowska 20 budynek wielorodzinnv okolo 1900 r.
306 Lipnowska 21 budynek drewniany poczatek XX w.
307 Lipnowska 26 budynek wielorodzinny poczAtek XX w.
308 Lipnowska 27 budynek iednorodzinnv poczatek XX w
309 Lisek 11 / Obwodowa 3 krzyZ morowy, tzw. ,,Karawika" 1894 r.
310 Lisek 12b budynek drewniany poczatek XX w.
311 Lunewill9 budynek pompowni koleiowei okolo 1 900 r.
312 Lazienna 1 budynek jednorodzinny 1926 r. p/685

z dnia 23.09.1986 r.
313 Lazienna2 budynek dawnej la2ni miejskiej 1937 r.

193', rl

r\/666
z dnia 02.08.1 993 r.

314 t-azienna 6 budynek N1202
z dnia 29.07.1 993 r.

315 LaziennaT budynek lednorodzinnv okolo 1 900 r.
316 t-azienna9/Biskuoia4 budynek iednorodzinnv okolo 1900 r.
317 Lggska kamienna nawierzchnia ulicy 2. polowa XIX w., lata

20. XX w., remont
w 2015 r.

318 Legska 4 budynek administracyinv okolo 1902 r.
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?10 t-ggska 5 Willa, tzw. Palacyk Dyrektora
Celulozv

1897 r. T\/3

z dnia 31.05,1999 r.

320 t-ggska 10a /Lpgska 16 Zespol dawnej Fabryki Celulozy

BraciCassirer:

320.1 t-eqska 10a - budynek biurowv 1902r.

320.2 t-eoska 16 - komin ceqlany kotlowni 1928 r.

321 l-eqska 1Ba / Oqniowa budynek wielorodzinny 2. cw. XX w.

322 t-ggska 20 dawne stajnie koszarowe

Kawalerii Rosviskiei

4 cw. XIX w.,

oo 1918 r. i po 1945 r.

323 t-eoska 22 budynek wielorodzinny okolo polowy XIX w.

324 Leqska22a budvnek wielorodzinnv koniec XIX w.

325 t-eoska 22b oficyna okolo oolowv XIX w.

326 t-eqska 22b budvnek qosoodarczv koniec XIX w.

327 t-eoska 24 palacyk Jurqaszki okolo polowv XIX w.

328 t-ggska 26 budynek dawnego Gimnazjum

Dluoosza

lata 1926-1931 M29
z dnia 29.07.1993 r.

329 t-ggska 28 / Bechiego 4a,4b,4c Zespol dawnego Browaru

Boiaficzyka:

N1243
z dnia 12.06.1 998 r.

329.1 t-eoska 28 - budvnek zarzadcv browaru 1 BB0 r.

329.2 t-eqska 28 - budynek browaru 1832r.

329.3 t-eqska 28 / Bechieqo 4a i 4b - budvnek maqazvnowy nr 1 1878 r.

329.4 t-eoska 28 / Bechieoo 4c - budvnek maoazvnowv nr 2 1878 r.

329.5 Leqska 28 - oorodzenie lata 1832-1880

330 Leqska 30 budvnek wielorodzinny koniec XIX w.

331 Leqska 32 budvnek z oficvna koniec XIX w.

332 Leqska 32 / Towarowa 5 budynek wielorodzinny koniec XIX w.

333 t-eqska 34 budynek wielorodzinny lata 30. )fi w.

334 t-eoska 36 kamienica z oficyna 1879 r., 1913 r.

JJJ Leqska 37 / Oqniowa 13 budvnek wielorodzinnv okolo 1930 r.

336 Lggska 42 kamienica oolowa XIX w. Ar/35
2dnia29.04.1992r.

Leqska 44 budvnek wielorodzinnv 1 873 r.

338 t-eqska 45 budvnek wielorodzinnv 1900 r.

339 Leqska 46 budvnek wielorodzinnv 1862r.

340 t-eqska 47-49 budynek okolo 1830 r.

341 t-eoska 54 / Browarna budvnek wielorodzinny '1898 r.

342 t-eqska 54b oficyny orzed 1818 r

343 t-eoska 56 budynek z oficyna 1848 r.

344 t-ggska 69 budynek wielorodzinny okolo 1800 r A/690
2dnia22.04.1985 r.

345 t-egska 77 budynek z oficynq okolo polowy

XIX w., 1930 r.

346 t-eqska 79 budvnek z oficyna 1876 r.

347 Lubna 7a budynek iednorodzinny ooczatek XX w.

348 t-ubna 8a budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

349 3 Maia 1 kamienica 1 893 r.

350 3 Maia 1 oficvna 1893 r.

?61 3 Maja 1 / Stary Rynek kamienica koniec XVlll w.,

1851 r.

37't 3 Maia 3-5 kamienica I 1880 r.

353 3 Maia 3-5 kamienica ll z oficvnami 1848 r.

354 3 Maia 4 kamienica 1850 r.. 1937 r

3 Maia 4 oficyna XIX / /rX w.

356 3 Maia 6 kamienica z oficyna 1861 r

357 3MaiaB/Cyqanka kamienica z oficvnami 1845 r.. 3. cw. XIX w

358 3Maia8/Cvqanka oficyna 3. cw. XIX w.

359 3 Maja 9 / Cyganka 15 kamienica lata 1868-1877 N647
z dnia 26.1 0.1 998 r.

JOU 3 Maia 10 I Cysanka 17 kamienica I lata 1838-1840
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361 _9 !4aja 10 / Cysanka 't 7 kamienica ll z oficyna 1R40 r knnion YIY
362 3 Maja 10 lCygankalT budynek gospodarczy przy

oficynie kamienicy ll
koniec XIX w.

363 3 Maja 11 kamienica z oficynq okolo 1875 r
364 3 Maja 11 oficyna okolo 1875 r.
365 3 Maja 12 I Cyganka 17 kamienica z oficyna okolo 1865 r.
366 !_lt44a 12 | Cyganka 17 oficyna okofo 1865 r.
367 3 Maja 13 kamienica z oficvnami 1 879 r.
368 3 Maja 13 oTrcyna okofo 1879 r.
369 3 Maja 14 kamienica z oficynami 1860 r., 1876r., oficyny

1870 r.
370
?7.1

3 l,llaja 14
1810 |

3 Maia 15 kamienica z oficynami lata 1A?9,-1AAA
372

-Q 
lvlaja 16 kamienica z oficvna lata 1860-'1867

373 3 Maia 16 oficyna lata 1860-1867
374 3 Maja 17 budynek dawnego Starostwa lata 1836-1844,

1851 r.

t/551
z dnia 09.03.1995 r.27F 3 Maja 18 Kamtentca z oncynaml okolo 1835 r.,

'l9AF t 4O1n
J/b 3 Maia 19 | Zabia 13 kamienica z oficynami 191 1 r., 1919 r.'177 J rvlaja tv I Laota 15 kamienica z oficvnemi 1846 r., 1912 r.?7R 3 Maja 20 Kamrentca z oficvnami
379 3Mqa21 kamienica z oficynq lata 1838-1852,

lata 1880-1913
380 3\llla22 Kamrentca 1828 r., 1842 r.,

4Q72. t
381 3 Maja 23 kamienica z ofv:vna 1853 r., 1912 r
382 3 Maja 23 nfinvn
383 l3Maia24

polowa XIX w
Kamrentca

384 3 Maja 25 kamienica z oficynami 1848 r., 1865 r., okolo
1914 r.?R6 3 Maia 25 orcyna I

386 3 Maja 25 oficvna ll 1910 r.
387 3l,Aaia27
388 3 Maja 28 kamienica 1841 r.
389 3 Maja 29

390 3 Maja 29 / Piekarska kamienica I 1830 r.
391 3 Maja 29 / Piekarska 14 budynek z oficyna
392 3 Maia 30

1900 r.

3 Maia 32 kamienica 1863 r.
394 3 Maia 32a oilcyna okolo 1863 r.?o6 3 Maja 33 / Przedmiejska 14 kamienica z oficynami 1825 r., 1 847 r., oficyny

1867 r.
396 3 Maia 34

1912 r.
397 3 Maja 36 kamienica 1847 r
398 MaSlana 1-3 Kosctot paraflatny

p.w. Sw. Jana
lata 1538-1635 p/455

2dnia27.05.1927 r.399 MaSlana 2 htrdvnok 7 nfinrrno 1842 r.
400 Maslana 4

1865 r.
401 MaSlana4/MaStana6 budvnek z oficvna 2. pof. XIX w., 1905 r402 Ma6lana4/Ma6lana6 oilcyna XIX / /rX w.,
403 Matebudy'l-3 budvnek z oficvna 1902 r.
404 Matebudy 1-3 / Bulwary Marszafka

Pifsudskiego 24
DuoyneK z oncynami 1902 r.

405 Matebudy 6 budvnek wiclorndzinnv 1913 r
406 Matebudy 8
407 Mickiewicza 3

uuuyt tcn wtetoto04tnny 1911 r
przycnodnia i poradnie
lekarskie

1/2 cw. XX w.

408 Mickiewicza 4a oTrcyna XIX / XX w.
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409 Mickiewicza 5 / Kiliriskieoo 14 budvnek 1. oolowa XX w.

4'10 Mickiewicza 6 dawna Szkola Handlowa

z oficyn4 obecnie Liceum

im. ZiemiKuiawskiei

1 901 I p/692

z dnia 23.08,1 984 r.

411 Mickiewicza 8 budvnek wielorodzinnv 1 935 r.

412 Mickiewicza 10 budvnek wielorodzinnv 1 930 r.

413 Mielecifiska 3 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w

414 Mila 6 budvnek iednorodzinnv 1. cw. XX w.

415 Mila 9 budynek 1. cw. )(X w.

416 Mila 18a budvnek wielorodzinnv okolo 1920 r.

417 Mila 20 budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

418 Mostowa 1 budvnek wielorodzinnv 1924 r.

419 Niecala 5 budynek drewnianv 3 6w. XIX w.

420 Nizinna 7 (Zarzeczewo) Zesp6l parkowo-dworski: 2 polowa XIX w. r\/1 306/1 -3

z dnia 19.05.1988 r.420.1 - dw6r

420.2 - pawilon oqrodowv

420.3 - DATK

420.4 Nizinna 5 (Zarzeczewo\ - szeSciorak XIX / /rX w.

420.5 Nizinna 5b (Zarzeczewo) - obora

420.6 Nizinna 7 (Zaneczewo\ - czworaK

420.7 Nizinna (Zarzeczewol - stodola

420.8 Nizinna (Zarzeczewo\ - stainia

420,9 Nizinna (Zaneczewo) - dawny spichlerz, obecnie
maoazvn

420.10 Nizinna (Zarzeczewo\ - maqazvn

420.11 Nizinna (Zarzeczewo) figura 5w. J6zefaz
Dzieciatkiem

1. cw. XX w.

421 Nowomiejska 8 Zesp6l budynk6w kolonii
uzedniczei:

lata1922-1925 //678
z dnia 05.01 .1 993 r.

42t.1 - budvnek ol6wnv

421.2 - budvnek bocznv I

421.3 - budvnek bocznv ll

421.4 - oficvna I

421.5 - oficvna ll

422 Nowomieiska 15b budynek qospodarczy lala1923-1925
423 Nowomieiska 17 budvnek wielorodzinnv lata 1923-1925

424 Nowomieiska 19 budynek mieszkalny, obecnie
Dom Pomocy Spofecznei

lala1922-1925 N710
z dnia 08.07.1 996 r.

425 Nowomieiska 23 przedszkole 1930 r.

426 Obroflc6w Wisly 1920 r. / Lipnowska fi gura Ch rystus a przy dro2na lata2}. XX w., remont
oo 2000 r.

427 Obrofic6w Wisly 1920 r. 3a budvnek iednorodzinnv okolo 1930 r.

428 Obroic6w Wislv 1920 r. 5 budynek iednorodzinny 1926 r.

429 Obroic6w Wisly 1920 r. 1 8 Mogila Zbiorowa Poleglych

Obroric6w Wisly z 1920 r.

lata1921-1922 N731
z dnia 16.04.1993 r.

430 Ogniowa 2 iOgniowa 8/10 Zespol Pafi stwowej Ni2szej

Szkolv Technicznei:

430.1 Ogniowa 2 - szkola lata1920-1924
430.2 - warsztatv
430.3 - wteza ctsnten

430.4 Oqniowa 8/10 - internat lata1920-1922
431 Ooniowa 4 budvnek wielorodzinnv poczatek XX w.

432 Ooniowa 4 oficvna poczatek XX w.

433 Ooniowa 9/11 budynek wielorodzinny okolo 1920 r.

434 Oqniowa 15 budvnek wielorodzinnv lata 30. )fi w

435 Okrzei 56 / Polskiej Organizacji
Woiskowei3T

oficyna 1. cw. )(X w.

436 Okrzei59 maoazvn Polskich Kolei 1 900 r.
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Panstwowych
437 Okrzei6l budynek 1 900 r.
438 Okrzei 67 budynek koleiowy okolo 1900 r.
439 Okrzei67a wteza crsnren 1 908 r.
440 Okrzei69a budynek 1 900 r.
441 OkrzeiTT / Lunewil 17a dawny Mlyn Parowy

J. Sterna
lata 1907-1909 r/649

z dnia 24.03.1998 r.
442 Orla 4 budynek 1 900 r.
443 Paderewskieqo 3a budynek wielorodzinnv ooczatek XX w.
444 Paderewskeoo 7 budynek wielorodzinny poczatek )(X w.
445 Papie2ka 89 budynek szkoly, obecnie Zespol

Szkol nr 1 1

2. cw. )fi w

446 Paoiezka 91 budynek iednorodzinny 1. cw. XX w.
447 Paoie2ka 95 budynek iednorodzinnv 1, cw. XX w.
448 Paoie2ka 97 bltdynek jednorodzinny 1. cw. XXw.
449 Papie2ka 106 budvnek iednorodzinnv 1 936 r.
450 Papie2ka 116 budynek iednorodzinnv 1/2 cw. XX w.
451 Paoiehkal17 budynek iednorodzinnv 1/2 6w. /rX w.
452 Paoie2ka 1 18a budynek jednorodzinnv 1/2 cw. )fi w.
453 Paoie2ka 1 19 budynek iednorodzinnv 1/2 cw. XX w.
454 Paoie2kal20 budvnek iednorodzinnv 1/2 cw. XX w.
455 Papie2ka12l budynek iednorodzinnv 1/2 cw. )fi w.
456 Piekarska 1 / Kr6lewiecka 1B budvnek iednorodzinnv 1867 r.
457 Piekarska 2 budynek z oficynami 1890 r.
458 Piekarska 3 zespol ceglanych oficyn lata 1BB0-1881
459 Piekarska 4 budvnek z oficvnami 1913 r.

460 Piekarska 6 budynek z oficyna 1888 r.

461 Piekarska 10b budynek z oficvna 1911 r
462 Piekarska 11 budynek 1913 r.
463 Piekarska 12 budynek z oficvnami 1880 r., 1912 r
464 Piekarska 13 budvnek z oficvna 1912r.
465 Piekarska 13 oficyna XIX / /rX w.
r+oo Piekarska 15 budvnek z oficvnami 1912r.
467 Piekarska 19 / 3 Maia 31 kamienica przed 1892 r.
468 Piekarska 25 budynek wielorodzinny 1900 r.

469 Piwna 3 budynek Klubu Wio6larza,

obecnie hotel
lata 1926-1928

470 Planty 40 willa lata 20. XX w.
471 Plantv 42 willa lata 20. )fi w.
472 Plocka 1 1 budvnek wielorodzinnv 1. cw. XX w.
473 Plocka 17 budynek wielorodzinny '1l2 6w. XX w.
474 Plocka 35 budvnek iednorodzinnv 1/2 cw. XX w,
475 Plocka 41 budynek wielorodzinny 1. cw. XX w.
476 Plocka4T budynek 1. cw. XXw.
477 Plocka 50 budynek iednorodzinny 1/2 cw. XX w.
478 Plocka 52 budynek wielorodzinnv 1. cw. XX w.
479 Plocka 53 budynek wielorodzinny 1. cw. XX w.
480 Plocka 54 budynek wielorodzinny 1. cw, )(Xw.
481 Plocka 58 budvnek z oficvna 1. cw. XX w.
482 Plocka 89, 91 i 91a dawny Zespol Mlyna

Przedsigbiorstwa Polskich

Zaklad6w Zbo2owych:

1. cw. XX w.

482.1 Plocka 89 - budynek dyrekcii
482.2 Plocka 89 - budynek portierni

482.3 Plocka 89 - elewator zbo2owy
482.4 Plocka 91 i 91a - budynek biurowv
483 Plocka 154a budynek iednorodzinny 1 6w. XXw
484 Plocka (w poblizu Plockiei 172a) kapliczka przydrozna lata 20. XX w.. remont
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Do 1947 r., 2000 r.

,4 0A Plocka 179 budynek wielorodzinny 1. cw. XX w.

486 Plocka 181 budynek jednorodzinny

i budvnek oosoodarczv

1. cw. XX w.

487 Plocka 1BB budvnek iednorodzinnv 1. cw. XX w

488 Plocka 197 i Plocka 199 kzyZprzydro2ny lata 20. XX w., remont
po 1945 r.

489 Plocka 200 budvnek iednorodzinnv ooczatek XX w.

490 Plocka 206 budvnek iednorodzinnv 1. oolowa XX w.

491 Plocka 216 budynek 1. cw. )(X w.

492 Plocka 236a budvnek iednorodzinnv 1 oolowa )(X w.

493 Plocka 236a budynek gospodarczy 1 oolowa XX w.

494 Plocka 236a / Rozdro2e krzy2pzydro2ny lata20. XX w., remont

oo 1945 r.

495 Podmieiska 4 budvnek iednorodzinnv 1. oolowa XX w.

496 Polna 14 i Polna 14a budvnek wielorodzinnv 1. cw. XXw.

497 Polna 18a budvnek iednorodzinnv 1. cw. XXw.

498 Polna 20 budvnek iednorodzinnv 1.6w. XXw.

499 Polna 20a budvnek iednorodzinnv 1. cw. XX w.

500 Polna 86 budvnek wielorodzinnv ooczatek XX w.

501 Polna 88 budvnek wielorodzinnv 1920 r.

502 Polna 89 oficyna 1.6w. XXw.
Anl Polna 91 oficyna 1. cw. XX w.

504 Polna 104 budvnek wielorodzinnv 1/2 cw. XX w.

En6 Polskieoo Czerwoneoo Krzv2a 1 budvnek wielorodzinny 1.6w, XXw

506 Polskieoo Czenrloneoo Krzu2a 2 budvnek iednorodzinnv lata 20. XX w.

507 Polskieoo Czeruvoneoo KrzvZa 4 budvnek iednorodzinnv lata 20. /'X w

508 Polskieoo Czenrrroneqo Krzv2a 6 budvnek iednorodzinnv lata 20. )fi w.

509 Polskieoo Czenivoneoo Krzvla 8 budvnek iednorodzinnv 1-2 6w. XX w.

5{n Polskieqo Czerwoneqo Krzula 8 oficyna 1-2 6w. XXw.

511 Polskieoo Czenruoneoo Krzv2a 21 budvnek wielorodzinnv 1-2 cw. )fi w.

512 Polskiei Oroanizacii Woiskowei 12 budvnek z oficvnami okolo 1900 r.

6,t ? Polskiei Oroanizacii Woiskowei 13 budvnek okolo 1900 r.

514 Polskiei Orqanizacii Woiskowei 19 oficyna 1900 r.

515 Polskiej Organizacji Wojskowej 21a /
Piastowska 1

budynek okolo 1900

5'16 Polskiei Oroanizacii Woiskowei 22b budvnek wielorodzinny 1930 r.

F,l7 Polskiei Orqanizacii Woiskowei 25127 budynek wielorodzinny okolo 1930 r.

518 Polskiej Organizacji Wojskowej 24a,

26t30i32
dawna Fabryka Cykorii Bohma: lata 1899-1900,

1928 r.

518.1

Polskiej Organizacji Wojskowej 24a

- budvnek maqazvnowv

518.2 - budvnek oosoodarczv

518.3 - warsztat

518.4

Polskiej Organizacji
Wojskowej26/30

- budvnek fabrvki

518.5 - budynek magazynowy,

obecnie adminishacyiny

518.6 - budvnek oortierni

518.7 - budvnek or alarni zbola
518.8 Polskiej Organizacji Wojskowej 32 - budynek biurowo-

administracyiny
610 Polskiej Organizacji

Woiskowei 33/35

budynek wielorodzinny okolo 1920 r.

520 Polskiej Organizacji Wojskowej 4 1 budynek wielorodzinny lata 30. XX w.

521 Polskiej Organizacji Wojskowej 43 /
So6ldzielcza 13a

dom dr62nika poczatek XX w.

522 Poludniowa 3 barak robotniczv 1. cw. XXw.

523 Poludniowa 6 budynek wielorodzinny 1 930 r.

524 Przedmieiska 2 budvnek wielorodzinnv 4. 6w. XIX w.
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525 Przedmieiska 3 kaoliczka NMP poczatek XX w
526 Przedmiejska 10 oficyny 1901 r.
527 Przedmieiska 18 oficyna XIX/ XX w.
528 Przesmyk 6 budynek mieszkalny

z czeScia oosoodarcza
poczqtek XX w.

529 Pusta 5 budynek jednorodzinny l. iw. XXw.
6?n Pusta 25 budynek 1. cw. XX w
531 Reymonta 12 budynek iednorodzinnv 1930 r.
532 Reymonta 19 budynek wielorodzinny 2. cw. XX w.
533 Reymonta 21 budynek wielorodzinnv 1-2 cw. XX w.
534 Reymonta 22 budynek wielorodzinny 1-2. cw. XX w.
535 Reymonta 22a budynek wielorodzinny 1-2. cw. XX w
536 Reymonta 30 i Reymonta 30a budynek wielorodzinnv 1-2. 6w. XrX w.
537 Reymonta 31 KamEntca 1932r.
6?C Reymonta 34 / Chmielna 15 budynek wielorodzinny lata 30. )fi w.
6?O Reymonta 39 /

Swigtego Antoniego 17
budynek wielorodzinny okolo 1930 r.

540 Reymonta 40 budynek iednorodzinnv 1932 r.
541 Reymonta 40a budynek iednorodzinnv 1932r.
542 Reymonta 42 budynek jednorodzinnv okolo 1930 r.
543 Rybacka kamienna nawierzchnia ulicy 2. polowa XIX w.,

remont oo 2000 r.
544 Rzeczna 10 / Prymasa Wyszyriskiego

13b
dawny dworek, p62niej
przedszkole

lata 1922-1924

545 Sienna 8 budynek wielorodzinnv 1. 6w. XX w.
546 Sienna 10 budynek wielorodzinnv 1901 r
547 Siewna 4/6 plebania 1. polowa XX w.
548 Siewna 4/6 / Podmiejska 16 koSciol parafialny p.w.

Chrystusa Kr6la
lata 40. /rX w.

549 SiewnaTiSiewnaTa budynek jednorodzinny 1. oolowa XX w.
Siewna 11. 1|ai 11c budynek iednorodzinnv 1. polowa XX w.

551 Siewna 13 budynek iednorodzinnv 1. polowa XX w.
552 Skladowa ulica brukowana poczatek XX w.

Skladowa 5 kamienica okolo 1900 r.EEA Ksigdza Skorupki 4 Budynek, obecnie Archiwum
Paistwowe

poczqtek XX w.

Slodowska 22 lawny Mfyn ,,Slodowo" 0k010 1900 r
556 Slodowska 24 dom wlaSciciela Mlyna

,,Slodowo"
okofo 1900 r,

557 Slowackiego kamienna nawierzchnia ulicv
Slowackiego 1a budynek Muzeum Ziemi

Kujawskiej i Dobrzyriskiej oraz
siedziba PTTK

lata 1925-1930 N34
z dnia 27.03.2001 r.

559 Slowackieqo 2a budynek wielorodzinnv lata 30. /rX w.
560 Slowackiego 3 budynek wielorodzinny lata 20. XX w.
561 Slowackiego 4 dawna Ochronka koniec XIX w. /

poczatek XX w.
562 Slowackiego 4 ogrodzenie ceglano-metalowe z

furtkq wzdlu2 dawnei Ochronki
lata 20. /rX w.

563 Slowackiego 4a dawny Dom Milosierdzia koniec XIX w. /
poczatek XX w.

564 Slowackiego 6 budynek wielorodzinnv 1 936 r.
Slowackiego 6a budyneLwielorodzinny 1936 r

566 Sfowackieqo 7 budynek wielorodzinnv '1. polowa XX w.
567 Slowackiego B budvnek wielorodzinnv okolo 1900 r
568 Slowackiego 10 budynek wielorodzinny 1. cw. XX w.

569 Slowackiego 12 /
Wojska Polskieqo 15

budynek poczqtek XX w.
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^7n Smolna 5 budvnek wielorodzinnv lata 30. XX w.

^71
Smolna 7 Palacvk. tzw, Willa Grodzkieoo okolo 1920 r r/679

z dnia 30.10.1992r.

572 Smolna 10 budynek okolo 1920 r.

Spoldzielcza 12i 12a Zesp6l budynk6w GS,,SCh": 1. 6w. XX w.

573.1 Sooldzielcza 12 - budvnek oortierni

573.2 Sp6ldzielcza 12a - budvnek maoazvnowv

573.3 So6ldzielcza 12a - maqazvnv
E-74 Starodebska 9 budynek 1. cw. XXw.
575 Starodebska 11 budvnek iednorodzinnv XIX w. / /rX w.

576 Starodebska 12l14 budvnek z oficvnami koniec XIX w., 191 2 r.

577 Starodebska 1214 oficyna okolo 1900 r.

578 Starodebska 13/15 budvnek iednorodzinnv 1. cw. XX w.

579 Starodqbska 1 6-1 8-20 / Ksigdza

Skorupki 1a

dawne budynki fabryczne:

579.1 Starodebska '16-18-20 - budvnek maoazvnowv 1926 r.

579.2 Starodebska 16-18-20 - budynek mieszkalno-
oosoodarczv

670 ? Starodgbska 1 6-1 8-20 / Ksigdza

Skoruoki 1a

- budynek produkcyjny 1928 r.

580 Starodebska 19 budvnek wielorodzinny lata2l. / 30. XX w.

581 Starodebska 21b budvnek wielorodzinnv 1920 r.

582 Starodebska 21c budynek iednorodzinny 1920 r.

Starodebska 23a budvnek wielorodzinny lata 30. )fi w.

584 Starodebska 36 budvnek wielorodzinnv 1908 r.

585 Starodebska 36 ma0azvn ooczatek XX w.

586 Starodebska 37 budvnek wielorodzinnv lata 30. XrX w.

587 Starodebska 38 dawna Szkola Powszechna,

obecnie budvnek wielorodzinnY

okolo 1920 r,

588 Starodebska 39 budynek wielorodzinny 1920 r.

6Cq Starodgbska 41 Zesp6l budynk6w fabrycznYch

"Leszczvriski":

1926 r.

589.1 - budvnek fabrvcznv I

589.2 - budvnek fabrvcznv ll

589.3 - budvnek fabryczny lll

589.4 - budvnek dawnei kotlowni

590 Starodebska 42 budvnek wielorodzinny 1. cw. XXw.

591 Stary Rynek 4 kamienica z oficynami 1872 r.

592 Starv Rvnek 5 budvnek z oficvna 1856 r.

60? Starv Rvnek 6 budvnek wielorodzinnv 1821 r

594 Starv Rvnek 7 / Wi5lana 11a budvnek z oficyna 1823 r.

595 Stary Rynek 11 /l-ggska 58 kamienica z oficynq lata 1863-1864 N655t1-2
z dnia 09.09.1996 r.

604 Stary Rynek 12 oficvna 1836 r.

607 Starv Rvnek 13 budvnek wielorodzinnv 1 845 r.

598 Stary Rynek 14 kamieniczka XVI w., 1. polowa

XVlllw.
t/687
z dnia 1 0.1 2.1 985 r.

599 Stary Rynek 15 kamieniczka okolo polowy

XVlllw.
t\/686
z dnia 10.12.1985 r.

600 Starv Rynek 15 / Szpichlerna 19 budynek 2. polowa XIX w.

601 Plac Staszica 1 budynek szkoly wraz

zaloZeniem zieleni, placami,

boiskiem iogrodzentem

lata1924-1929 pJ727

z dnia 06.09.1996 r.

602 Plac Staszica 5/6 budynek wielorodzinny 1/2 cw. XX w.

OUJ Stod6lna 1a iStod6lna 1b budvnek iednorodzinnv 1. oolowa XX w

604 Stod6lna 2b budvnek wielorodzinnv 1. cw. XX w.

605 Stod6lna 6 oficvna 1925 r.

ouo Stod6lna 7 budvnek wielorodzinny 1. cw. XX w.

607 Stod6lna 8/10 budynek wielorodzinny 1. cw. XX w.
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608 Stod6lna 13a budynek iednorodzinnv 1. cw. XX w.
609 Stod6lna 14 budvnek wielorodzinnv 1, cw. XX w.
610 Stoddlna 16 budynek wielorodzinnv lata 30. )fi w.
611 Stod6lna 16a budynek wielorodzinny lata 30. )fi w
612 Stod6lna 24 kamienica z oficvna okolo 1900 r.

613 Stod6lna 26 kamienica z oficvna okolo 1920 r,

614 Stod6lna 28 budynek 1. cw. XX w.
A.t 6 Stod6lna 32 budynek wielorodzinny 1. cw. XX w.
616 Stod6lna 32 oficyny 1. cw. XXw.
617 Stod6lna 35 budynek wielorodzinnv okolo 1900 r.

618 Stod6lna 36a budynek iednorodzinnv 1. cw. XXw.
619 Stod6lna 38 budynek wielorodzinny, dawna

oficvna
1. cw. )(X w.

620 Stod6lna 40 kamienica oolowa XIX w.
621 Stod6lna 43 budvnek wielorodzinnv lata 30. /rX w.
622 Stod6lna 51 kamienica lata 30. )fi w.
otJ Stod6lna 56 kamienica lata 30. )fi w.
624 Stod6lna 56a budynek iednorodzinnv lata 30. )fi w.
625 Stod6lna 59 / Kr6lewiecka 3 dawna Fabryka Cykorii

Lewenstama:
1 853 r.

625.1 - budynek administracvinv
625.2 - budynek produkcvinv
ozc.J - budynek produkcviny
626 Stod6lna 60 budynek wielorodzinnv koniec XIX w.
627 Stod6lna 62 kamienica okolo polowv XIX w.
628 Stod6lna 70 dawny Szpital Gminy

Zydowskiei
1882 r.,

lata'1992-1928
M12t1-2
z dnia 17.04.1 996 r.

628.1 - oficyna wschodnia
i zachodnia

628.2 - ogrodzenie od frontu
629 Suszycka 6 budynek iednorodzinnv poczatek XX w.
630 Suszycka 13 dawniej spichlerz, mlyn

murowany
poczqtek XX w.

631 Szcze$liwa 1 budynek wielorodzinnv 0k010 1920 r
632 SzczgSliwa 2 / Sw. Antonieqo 28 budynek z oficynami okolo 1927 r., 1933 r.
633 SzczqSliwa 3 I Bqafrczyka 1 budynek z oficynq okolo 1920 r., 1933 r,

oficyna 1926 r.
634 Szpichlerna kamienna nawierzchnia ulicv 2. polowa XIX w.
635 Szpichlerna 5 i Szpichlerna 5a budynek wielorodzinnv 1894 r.
A?A Szpichlerna 7/9 Zesp6l Fabryki Gwo2dzi: lata 1908-1919

636.1 - budynek biurowo-mieszkalnv
oJo.t - qwozdziarnia
636.3 - polerownia
636.4 - warsztat
A?7 Szpichlerna 10 budynek wielorodzinny 1870 r.
638 Szpichlerna 15 budynek wielorodzinnv polowa XIX w.
639 Szpichlerna 20 / Browarna 6 budynek wielorodzinny 1 864 r.
640 Szpitalna 1a budynek wielorodzinnv 2, cw. XX w,
641 Szpitalna 1b budynek wielorodzinny poczatek XX w.
642 Szpitalna 3 budynek wielorodzinnv 1943 r.
643 Szpitalna 5 budynek wielorodzinnv 1943 r.
644 Szpitalna 8 budynek wielorodzinnv okolo 1920 r.
645 Szpitalna 10a budynek wielorodzinny 1. cw. XXw.
646 Szpitalna 11 dawna oficyna, obecnie

budynek wielorodzinnv
poczqtek XX w.

647 Szpitalna 12 budynek wielorodzinnv 1. 6w. XX w.
648 Szoitalna 15 budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
649 Szpitalna 19 fragment ogrodzenia ceglanego

ogrodu przy Palacyku
lata 20. /rX w.
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Boiahczyka

650 Szpitalna 21 i Szpitalna 23
(d. Szoitalna 19/21)

Palacyk Bojanczyka 1BB1 r. r\/733

z dnia 29.01 .1 993 r.

651 Szoitalna 21-29 parkan metalowy dawnego
ogrodu przy Palacyku

Boiaiczvka

lata 20. XX w.

oct Szoitalna 22a dom dr62nika ooczatek XX w.

653 Szpitalna 24 dawna cegielnia Bojaficzyka lata 1883-1903 M11
z dnia 04.07.1996 r.

654 Szpitalna 26 dom dr62nika poczatek XX w.

655 Taroowa 7 kamienica okolo 1925 r.

656 Taroowa 9 / Zielonv Rynek 2a kamienica okolo 1920 r.

657 Toruiska 75 budvnek wielorodzinnv okolo 1920 r.

658 Toruiska 85 dawna garbarnia, obecnie
budvnek mieszkalnv

pocz4tek XX w.

659 Torufiska 90 krzy2przydro2ny laIa20. XX w., remont

oo 1947 r.

oou Toruiska 121i kzy?przydro2ny lata 20. XX w., remonl

oo 1945 r.

661 Torufiska
(w pobli2u Toruiskiei 153)

krzy2przydrolny lata20. XX w., remont
oo 1945 r.

662 Toruiska 215-217 pomnik ku czci Powstania

Listooadoweoo

1931 r

ooJ Traugutta 25 budynek wielorodzinny XIX / /rX w.

664 Tumska kamienna nawiezchnia ulicv lata 20. XX w., prze-

budowana 2012 r,

665 Tumska 2 budvnek wielorodzinny lata 1864-1878

ooo Tumska 2 / Starv Rynek 8 budvnek iednorodzinnv 1. oolowa XIX w.

667 Tumska 4 budynek wielorodzinny 1909 r.

668 Tumska 5 budvnek z oficvna 1844r.. przed 1910 r.

669 Tumska 6 budynek wielorodzinny 1854 r., 1960 r.

670 Tumska 7 budynek z oficynq 1838 r., 1910 r.; oficyna
- 1909 r.

671 Tumska 10 oralat6wka 1 938 r.

672 Warszawska 5 budvnek wielorodzinny lata 20. XX w.

673 Weolowa9iWeqlowa9a budynek ooczatek XX w.

674 Weqlowa 15 budvnek wielorodzinny ooczatek XX w.

675 Wieiska 13 budynek okolo '1920 r.

o/o Wiejska 14 budynek, obecnie warsztaty
teraoii zaieciowei

okolo 1900 r.

677 Wiejska 19 / Zeromskiego 19121 ko6ciol parafialny p.w. 5w.

Stanislawa Biskuoa

lata 1926-1938 M02
z dnia 30. 1 0.1 992r.

678 Wieiska 19 / Zeromskiego 19121 olebania 1922r

679 Wieiska 19 / Zeromskieqo 19121 fioura NMP 2. 6w. XX w.

bdu Wieiska 19a dzwonnica 2. 6w. XX w.

681 Wieiska 39a budvnek iednorodzinnv 1925r,

06z Wieniecka / Enerqetyk6w dom dr62nika poczatek XX w.

683 WiSlana 1 / Bulwary Marszalka

Pilsudskieqo 22

kamienica z oficynami okolo 1880 r.

684 Wi6lana 3 budvnek wielorodzinny orzed 1881 r.

685 Wi6lana 5 budynek iednorodzinny 1922r.

686 Wi6lana 5b oficvna 1. cw. XX w.

687 Wi6lana 10 budvnek wielorodzinnv 1905 r.

688 Woiska Polskieoo oqrodzenie 1900 r.

689 Wojska Polskiego / Prymasa

Karnkowskieoo

figura Matki Boskiej
Nieookalanei

1 954 r.

690 Woiska Polskieoo 2 budvnek wielorodzinnv okolo 1910 r.

oYl Woiska Polskieqo 2a dawniei budynek Liceum 1932r.
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im. Piusa X, obecnie bank

692 Woiska Polskieqo 3 budvnek z oficvna 3 cw. XIX w.

693 Woiska Polskieoo 4 budvnek wielorodzinnv 3 cw. XIX w,

694 Wojska Polskiego 7 budynek wielorodzinny 1901 r t/689
z dnia 03.06.1985r

695 Wojska Polskiego 9 / Orla 9 dom zakonny Zgromadzenia
Si6str Nai6wietszei Marii Pannv

lata 1915-1919

696 Woiska Polskieqo 12 / Biskupia 2 kamienica okolo 1900 r.

697 Woiska Polskieqo 1B budvnek wielorodzinnv lata 30. /rX w.

698 Woiska Polskieoo 20 budynek wielorodzinnv okolo 1900 r.

699 Woiska Polskieqo 29 budvnek wielorodzinnv 4. cw. XIX w.

700 Woiska Polskieoo 29 oficyna 4. cw. XIX w.

701 Plac WolnoSci 1 kamienica, obecnie siedziba
Naczelnej Organizacji
Technicznei

1835 r., 1912 r.

1914 r.

N1221
z dnia 16.10.1984 r.

702 Plac WolnoSci 2 kamienica 1853 r.,

lata 1904-1912
r\/696
z dnia 16.10.1984 r.

/UJ Plac WolnoSci 5 budynek,,Hotel Polski" pzed 1845 r.,

lata 1867-1870

pJ693

z dnia 05.06.1985 r.

704 Plac WolnoSci 6 Zespolklasztorny O0.
Franciszkan6w:

lata 1693-1644 rJ486
z dnia 01.03.1962r.

704.1 - koSci6l klasztorny,
obecnie koSciol
parafialny p.w.

Wszvstkich Swietvch

704.2 - klasztor w zespole
klasztornym oo. francisz-
kan6w

704.3 - figura Niepokalanie
Poczetei NMP

1769 r.

704.4 - fiqura Chrvstusa 1900 r., 1934 r.

704.5 -oqrodzeniez4bramami 1795 r.. XlXw.
705 Plac Wolno6ci 10 / KoSciuszki 1 budynek 1897 r.
706 Plac WolnoSci 11 / Polskiej Organizacji

Woiskoweil
kamienica z oficynami lata 1909-1914 p/651

z dnia 21.04j997r.
707 Plac WolnoSci 12 budynek z oficynami 1912 r.

708 Plac WolnoSci 13 kamienica z oficvna 1882 r., 1931 r
709 Plac Wolno6ci 14 budynek 1905 r.

710 Plac WolnoSci 14 oficyna okolo 1 900 r
711 Plac WolnoSci 15 budynek okolo 1900 r.

712 Plac WolnoSci 16 budynek wielorodzinny 1869 r., 1879 r.,

1936 r.
7'l? Plac WolnoSci 17a budynek wielorodzinny lata 1848-1856,

1926 r.. 1936 r.

714 Plac Wolno$ci 20 budvnek z oficvna 1912 r.

715 Wolno6i 27 budvnek z oficvna 1925 r.

716 Wolno6c 29 budynek z oficvna 1927 r.
141
I II Wolno6c 37 / Starodebska 31 budynek wielorodzinny okolo 1930 r.

718 WolnoSc 421 Cicha34 budynek wielorodzinnv poczatek XX w.
719 Wvsoka 4 budynek wielorodzinny okolo 1920 r.

720 Wvsoka 5 budynek wielorodzinnv 1. cw. XXw.
721 Wysoka 9 budynek wielorodzinny okolo 1920 r.

722 Prymasa Wyszyriskiego 2 budynek dawnej rogatki

mieiskiei
okolo polowy XIX w. /V1008 z dnia

22.06.2006r.
723 Prymasa Wvszyriskieqo 2 oficyna okolo polowv XIX w.
724 Prymasa Wvszvnskieqo 4 dom Biskupa Sufraqana 1800 r., 1865 r.

725 Prvmasa Wvszvriskieoo 6 parKan murowany 2. oolowa XIX w.

726 Prymasa Wyszyriskiego 7/9 dawne stajnie, tzw. fornalskie w
Fabryce Cvkorii F. Bohma

1918 r.
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727 Prvmasa Wvszvriskieoo 1 1 budynek 2. oolowa XIX w.

728 Prymasa Wyszynskiego 12 /
Piwna 4

dawny magazyn cykorii Fabryki

CykoriiF. Bohma,

tzw. Czarny Spichrz murowano-
drewnianv

1. polowa XIX w. 359t44tA
z dnia 03.04.1957r.

729 Prymasa Wyszyriskieoo 1 3 budvnek wielorodzinnv 1. polowa XX w

730 Prymasa Wyszynskiego 13 / Prymasa
Wvszvriskieqo 13a

budynek wielorodzinny

721 Prymasa Wyszyriskiego 13 / Prymasa
Wyszyriskieqo 13a

oficyna

732 Prymasa Wyszyriskiego 13 / Prymasa
Wyszyriskieqo 13a

budynek gospodarczy

733 Prymasa Wyszyriskiego 14 Zesp6l Fabryki Cykorii

F.Bohma:
711 I - ratusz 1912 r.

733.2 - wreza crsnren 1920 r.

733.3 - dawne spichrze i palarnia

cvkorii
lata 1837-1888

733.4 - dawny dom mieszkalny
i kantor

1837 r.

7?? 6 - dawnv spichrz i mlvn 1904 r.

733.6 - dawny sklep, warsztat
i laboratorium

1857 r.

t 55.1 - ooroozenre XIX / XX w.

734 Prymasa Wyszyriskiego 22 /
Solna 6

budynek lata1882-1932

735 Prymasa Wyszyriskiego 23 Figura NMP przy Oddziale
Dziecigcym w dawnym Szpitalu

im. Swieteqo Antonieqo

1921 r.

736 Prymasa Wyszyriskiego 26 /
Solna2/Solna4

ZespolFabryki Papier6w

Altmana:

736.1 Prymasa Wyszyriskiego 26 - budvnek biurowv 1908 r.

736.2 - komin ceqlanv 1898 r.

736.3 - wteza crsnren 1882r.
736.4 - dawna kotlownia 1882r.
736.5 - dawnv maoazvn 1901 r

/ JO.O Prymasa Wyszynskiego 2tt

/ Solna 2

- dawne budynki
orodukcvine

1882r.

736.7 Prymasa Wyszyriskiego 26

/ Solna 4

- oawny magazyn papreru 1925 r.

737 Prymasa Wyszvriskieqo 28 budynek wielorodzinny 1. oolowa XX w

738 Zakole aleja dojazdowa kamienna

nawierzchnia i aleja klonowo-

wiEzowa

do dawnego dworca

koleioweoo Brzezie

poczqtek )fi w.

739 Zakole I Inowroclawska / Wylotowa pozostaloSci piwnicy dawnego

dworca koleioweqo Brzezie

pocz4tek XX w.

740 Zakole 41 krzy|przydro2ny pocz4tek )(X w.,

wvmiana oo 1980 r.

741 Zamcza4 budvnek z oficyna 1 883 r.

742 Zamcza6 budvnek wielorodzinnv polowa XX w.

743 Zamcza6 oficvna - ciastkarnia ooczatek XX w.

744 ZamczaTlMatebudvl3 budvnek iednorodzinnv okolo 1900 r.

745 Zamczal0 spichlerz 1844 r. N280
z dnia 08.1 1.1984r.

746 Zamczall budynek iednorodzinny koniec XIX w.

747 Zamcza 14 / Matebudv 10 budvnek 1928 r.

748 Zaoiecek 5 kamienica koniec XIX w.

749 Zaoiecek 7-9 budynek qospodarczy 1891 r.
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750 Zaoiecek 7-9 / Brzeska 23 budvnek z oficyna 1913 r.

751 Zapiecek 8 kamienica 1 930 r.

752 Zduriska 2 kamienica 1931 r

Zduriska 4 / Krdlewiecka 32 budynek wielorodzinny 1905 r.

754 Zduriska 4b oficyna 1890 r.

755 Zduriska5iZduriska5a kamienica 1898 r.

756 Zielna 3 budynek iednorodzinny 1-2 cw. XX w.

Zielna 9 budvnek iednorodzinnv 1-2 cw. XX w.

758 Zielonv Rvnek 1 kamienica z oficvnami okolo 1920r.

759 Zielonv Rvnek 3 kamienica z oficyna okolo'1920r.

/ou Zielonv Rvnek 4 kamienica z oficyna lata 1901-1925

/ol Zielonv Rvnek 4 lZlota2 kamienica z oficvna 1911r

762 Zielonv Rvnek 6 kamienica 1904r.

/oJ Zielonv Rvnek 6 / Srebrna 1 Kamrentca 191 3r.

764 Zielony Rynek 7 / Kr6lewiecka 27 kamienica mieszczafiska wraz
z oficvna

1 905r. N734
z dnia 1 5.01 .1 993r.

/oc Zielonv Rvnek 8 kamienica z oficvnami 1911r

766 Zielonv Rynek 9 / Kr6lewiecka 31 kamienica 1912r.

767 Zielony Rynek 14 / Szczg6liwa 4 kamienica z oficynami 1909r., oficyny
1920r.

768 Zielony Rynek 15 kamienica mieszczafi ska 1904r. N677
z dnia 1 5.01 .1 993r.

769 Zielonv Rvnek 16 kamienica z oficyna okolo 1910r.

770 Zielony Rynek 17 kamienica z oficynami okolo 1910r. N1259
z dnia 1 5.1 2.2006r.

771 Zielony Rynek 18 kamienica z oficynami okolo 1900r.

772 Zielonv Rvnek 19 kamienica z oficvna okolo 1905r.

773 Zielonv Rvnek 20 kamienica lata 1904-1909

774 Zigbia 5 budynek administracyjny, tzw.
dawnei Ooierni

lata 20. /rX w.

775 Zigbia 9a,9b,9c, 11,11a, 13 i15 Zesp6l budynk6w
NadleSnictwa:

lata 20. /rX w.

775.1 Ziebia 9a. 9b i 9c - budvnek pracowniczv I

775.2 Ziebia11il1a - budvnek oracowniczv ll

775.3 Ziebia1la - tzw. lodownia

775.4 Zigbia 13 - budynek gl6wny

NadleSnictwa

775.5 Ziebia 13 - dom, tzw. ,,Gaiowka"
775.6 Zigbia 15 - dawny budynek

gospodarczy, obecnie
budvnek iednorodzinnv

lata 20. )fi w.

775.7 Ziebia15 - stodola lata 20. XX w.

776 Zwiqzk6w Zawodowych 7 l9l 1 1 I
Stodolna 47

dawna Fabryk Naprawy
Maszyn i Narzgdzi Rolniczych

J. Kochanowicza:

776.1 Zwiqzk6w Zawodowych 7 I I I 1 1 I
Stod6lna 47

- hala odlewni 4 cw. XIX w.

776.2 Zwiqzk6w Zawodowych 7/9/1 1 - odlewnia i kotlownia 1 895r
776.3 - budvnek portierni poczqtek XX w.

776.4 - ogrodzenie ceglane dawnej
fabrvki

777 Zwiazk6wZawodowvch 12 kamienica z oficvna 1900r.

778 Zwiazk6wZawodowvch 16 oficvna kamienicv okolo 1900r.

779 Zwiqzk6w Zawodowych 16 piwnica ziemna browaru

w Glodowie
okolo 1900r.

780 Zabia2 budynek dawnego Banku

Gosoodarstwa Kraioweoo
1911r N1474

z dnia 13.10.1993r.

781 Labia2 ogrodzenie budynku Banku

Gosoodarstwa Kraioweoo
1911r
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782 Zabia4 budvnek z oficvna 1936r.

782 Zabia 4a budynek wielorodzinny 1935r.

784 Zabia5 kamienica z oficvna 1912r.

785 Zabia6 dawniej budynek mieszkalny i

bank, obecnie budynek banku

1880r., 1938r.

786 ZabiaT kamienica z oficvna 1878r.,1935r.

ZabiaS budynek Remizy Stra2ackiej 1 909r. N1024
z dnia 1 3.10.1 993r.

788 LaDtav kamienica z oficvnami 1898r..1930r.

789 Zabiall kamienica z oficvna 1879r.,1927r.

790 Zabial2a oficyna 1830r., 1930r., prze-

budowana 2012r.
741 Zabia 19 kamienica z oficvnami 1912r.

792 Zabia2T kamienica z oficyna ooczatek XX w.
7q? Zeromskieoo 24 budvnek iednorodzinnv okolo 1920r.

794 Zeromskieoo 26 budynek wielorodzinny okolo 1920r.

795 Zytnia 55 Palacyk, obecnie Dom Dziecka 1920r. l\/736
z dnia 19.05.1987r.

ZvlniaST budvnek wielorodzinnv okolo 1929r.

797 Zvtnia71,73i 83 Zesool Koszar Woiskowvch: okolo 1920r.

797.1 ZvlniaTl - budvnek sztabowv

797.2 ZvtniaT3 - budvnek dawnei staini

797.3 Zvtnia 83 - budvnek kasvna

798 Zvtnia 90a budvnek iednorodzinnv okolo 1920r.

799 Zvtnia 104 / Polna 1 05 budvnek wielorodzinnv 1. cw. )(Xw.

800 Zvtnia 1 10 budvnek iednorodzinnv okolo 1910r.

801 Zyzna krzy2pzydro2ny poczqtek )fi w.,

wymiana 1980r.

802 Woclawek - Miasto Dzielnica Starego Miasta p/1 560

z dnia 30.09.1957r. -
strefa Scistej

ochrony
konsen,tratorskiei

803 Woclawek - Miasto Strefa historycznej struktu ry
przestrzennej miasta

Woclawka

do lat 30. /rX w.

804 Woclawek - Miasto Park miejski im. Henryka

Sienkiewicza

od 1875r. r/1 304

z dnia 25.03.1 994r.

805 rzeka Wisla (Plac Kopernika - ul.

Lipnowska)

most drogowy im. Marszafka
Rydza Smiglego

lata 1935-1937,

zniszczony w 1939r.,

odbudowany
w 1945r.

806 rzeka Zglowiqczka
(ul. Prymasa Wyszyriskiego)

most drogowy wzdlu2 ulicy

Prymasa Wyszytlskiego

lata 1854-1856,

zniszczony w 1914r.

odbudowany
w 1916r.

807 rzeka Zglowiqczka most kolejowy na trasie Torun -
Kutno przez rzeke Zqlowiaczke

1862r., zniszczony
w 1914r.
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Aneks nr 3. Wykaz stanowisk archeologicznych na obszarze miasta Woclawek, zlokalizowanych w trakcie badan powiezchniowych
w ramach Polski(AZF
Lp. MiejscorloSc Nr

obszaru
AZP

Nr stanowiska
na obszaze

MP

Nr
stanowisk
w mieiscu

Funkcja
obieKu

Chronologia Kultura

1. Woclawek 4747 016 14 osada

0sa0a

Sredniowiecze

wczesne faza D
Sredniowiecze
wczesne faza E

2. Woclawek 4747 015 13 0sa0a Sredniowiecze
wczesne faza E

3. Woclawek 4747 014 12 0sa0a

osada

Sredniowiecze
wczesne faza D
Sredniowiecze

wczesne faza E
4. Woclawek 4747 013 11 0sa0a Sredniowiecze

wczesne
5. Woclawek 4747 012 10 osadnictwa

Slad

osadnictwa

Slad

Sredniowiecze

wczesne faza E
Sredniowiecze

wczesne faza F
6. Woclawek 4747 011 09 osadnictwa

Slad

Sredniowiecze

wczesne faza E
7. Woclawek 4747 010 08 osadnictwa

Slad

0sa0a

0sa0a

neolit

Sredniowiecze

wczesne faza D
Sredniowiecze

wczesne faza E

pucharow lejkowatych faza

wi6recka

8. Woclawek 4747 009 07 osa0a Sredniowiecze
wczesne faza E

9. Woclawek 4748 034 06 miasto
lokacvine

Sredniowiecze

o62ne XIV-XV w
10. Wloclawek 4748 033 04 osadnictwa

Slad

Sredniowiecze

wczesne lll okres

'11 Wloclawek 4748 032 UJ osaoa
podgrodowa

Sredniowiecze

wczesne -

Sredniowiecze
po2ne X-XIV w,

12. Woclawek 4748 031 ul osaoa
podgrodowa

cmentarzysko
(katedra)

osadnictwo

miejskie

Sredniowiecze
wczesne lX-Xllw
Sredniowiecze

wczesne 00

XlVw.

wczesne i po2ne

Sredniowiecze

lX-XVw.
13. Wociawek 4748 030 01 osa0a

0sa0a
otwarta
grodzisko

halslacki okres D

Sredniowiecze
wczesne lX-Xl w.

Sredniowiecze
wczesne Xl w.

wschodniooomorska

14. Szoetal Dolnv 4748 24 6 SIad halsztacki okres luzycka
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osadniczy
punkt

osadniczv

C/D
XIV-XV w,

15. Szpetal Dolny 4748 z3 7 Slad

osadniczy
punkt

osadniczv

neolit

halsztacki okres C

XV w.

luzycka

16. Szpetal Dolny 4748 lo 8 punKt

osadniczv

XV w.

17. Szpetal Dolny 4748 27 6 punkt

osadniczy

XIV w.

18. Szpetal Dolny 4748 28 4 cmentazysko
szkieletowe

wczesne

Sredniowiecze

19. Szpetal Dolny 4748 29 punkt

osadniczv
wczesne

Sredniowiecze

20. Zazeczewo 4849 47 Slad

osadniczy

Slad

osadniczv

neolit

V okres brEzu

pucharow lejkowych

luzycka

21. toBYY 4849 I 1 0sada

Slad

osadniczy

Slad

osadniczv

okres holsztacki

wczesne

Sredniowiecze
nowozytnoS6

22. Rybnica 4849 15 6lad

osadniczy

0sa0a

okres holsztacki

nowoivfnoi6

23. Rybnica 4849 16 I Slad

osadniczy

nowozytnoSc

24. Suchy Kiez 4849 17 1 Slad

osadniczy
Slad

osadniczv

lV okres e br4zu

nowoZytnoSc
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UZASADNIENIE

przedkladany projekt uchwaly wynika z ustawowego obowiqzku okre_6longgo y ad' 87

ust. 1 ustawy z dnia 2a'tipia 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami (Dz. U.22020t'poz'

iAAzpOZn.zm.), kt6ry oUtigu1e Prezydenta Miasta Woclawek do sporzqdzania na okres 4 lat gminnego

programu opieki nad zabYtkami.

Gminny Rrogram Opieki nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata 2020-2023 definiuje

problematykq 
' 

lokaliego d'ziedzictwa kulturowego orcz ukierunkowuje na jak najszersze

i jak najbardziej wszichstronne wykozystanie jigo potencjalu, zwracajqc uwagQ na specyfikq

uwarunkowan prawnych, administracyjnych oraz- zmieniajqcych sie warunkow gospodarczych

i spolecznych miasta, uwzglqdnia rownie2 zdobyte doswiadczenia i wnioski wypracowane w czasie

reatizacli dminnego erogra;u Opieki nad Zabytkami Miasta Woclawek na lata 20'16-2019'

Celem rtrrt.gL?nym gr;innei polityki w przedmiotowlm zakresie jest odnowa zabytkowych

zasobow tkanki miaita * oiarcir'o slioordynowane dziatania rewitalizacyjne, konsenruatorskie

i inwestycyjne sluzqce budowaniu tozsamoSci mieszkaricow i rozwojowi spoleczno-gospodarczemu

miasta Woclawek.
Wskazane w programie dzialania dotycz4ce inicjowania, wspierania i koordynowania prac

z dziedziny ochrony rr61liko* i krajobrazu- kuiturowego oraz upowszechniania i promowania

dziedzictwa t<ulturowefo, stwaziiq mozliwosc wypracowania solidnych podstaw

do realizowania idei zinteg"rowan ego zarzEdzania dziedzictwem kulturowym miasta' 
.

Zgodnie 2art,,.8i ust, 5 lrzedmi6towej uslawy, co 2.lata bqdzie spozqdzane sprawozdanie

z realizaiir n i n iejszeg o P rogram u i p rzed stawi ane Wysokiej Radzie.

Nadmieniam, z. cininnv program opir[i nro zuuytt umi.Miasta Wtociawek na lata 2020 - 2023

zostal pozytywnie zaopiniowan y przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konsenruatora

Zabytkow, tym samym spelniony zostalwarunek zawarty w art, 87 ust' 3 ww' ustawy'

Majqc powyzsze na uwid,e, proszq Wysokq Radq o pzyjqcie niniejszej uchwaty'


