
UCHWAŁA NR XLII/331/17
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2017-2020

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 87 ust. 3 i 4   ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2017-2020”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Wykaz skrótów 

GEZ - Gminna Ewidencja Zabytków 

GKZ - Generalny Konserwator Zabytków 

GPOnZ - Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KPOZiOnZ - Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 

KPZK - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

LPR - Lokalny Program Rewitalizacji 

MKiDN - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NSRK - Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 

PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

PZPWO - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

UNSRK - Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 

OWKZ - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
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1. Wstęp 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Olesno na lata 2017-2020 jest 

dziedzictwo kulturowe, zlokalizowane w granicach administracyjnych gminy. Program został sporządzony 

w oparciu o art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, 

poz. 1446 ze zm.), a podstawą jego wykonania - zgodnie z art. 21 ustawy - jest gminna ewidencja zabytków 

oraz „Poradnik metodyczny” opracowany w 2009 r. przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 

(obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa). Program jest zgodny z strategicznymi celami polityki państwa 

w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

oraz innymi opracowaniami wykonanymi na poziomie województwa, powiatu i gminy.  

Dla gminy Olesno jest to drugi GPOnZ. Pierwszy program sporządzony w 2009 r. na lata 2009-2012 nie 

był poddany opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie był przedmiotem uchwały Rady 

Miejskiej i nie został zrealizowany. Program niniejszy uwzględnia nowe uwarunkowania prawne 

i administracyjne, jak również te wynikające ze zmieniających się warunków społecznych, gospodarczych 

i kulturowych. Został zaktualizowany w zakresie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, stanu 

zachowania zasobu dziedzictwa kulturowego, źródeł finansowania, analizy szans i zagrożeń, a także kierunków 

i zadań. 

Przyjęty przez Radę Miasta GPOnZ jest dokumentem strategicznym w zakresie ochrony zabytków. 

Podstawowym celem opracowania jest określenie zasadniczych kierunków działań oraz zadań samorządu na 

rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, jak również wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla potrzeb 

społeczno-gospodarczych gminy. GPOnZ winien służyć do inicjowania, wspierania i koordynowania działań 

związanych z ochroną zabytków i krajobrazu kulturowego, a także do realizacji działań z zakresu promocji 

i edukacji dziedzictwa kulturowego. Program nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań 

realizowanych bezpośrednio przez instytucje samorządowe, gdyż ich oddziaływanie na instytucjonalnych 

i prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych jest ograniczone. Wskazuje więc również zadania stanowiące 

wyzwania dla środowiska konserwatorskiego, środowiska badawczego i naukowego, właścicieli 

i użytkowników zabytków, mieszkańców, wszystkich instytucji i organizacji społecznych działających na 

terenie gminy oraz osób zainteresowanych kulturą i dziedzictwem kulturowym. Zamierzonym efektem 

wdrażania programu jest poprawa stanu zachowania zasobu dziedzictwa kulturowego gminy, jego szersze 

udostępnienie mieszkańcom i turystom, podniesienie konkurencyjności oferowanych produktów turystycznych 

oraz uświadomienie społeczności lokalnej o potrzebie ochrony zabytkowych obiektów i krajobrazu 

kulturowego oraz o jego znaczeniu dla regionu.  

 

Id: A2919F8B-F2D1-447E-AEEF-2DB70331E8FF. Podpisany Strona 3



 
 

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 

Opracowanie programu ochrony zabytków jest ustawowym obowiązkiem jednostek samorządu 

terytorialnego na wszystkich szczeblach. W oparciu o art. 87 ust. 3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) burmistrz sporządza na okres 4 lat 

gminny program opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy program ma w szczególności na celu: 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, 

 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 

i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę 

nad zabytkami, 

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków, 

 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. 

Po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków program w drodze uchwały przyjmuje rada 

gminy. Następnie program podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Za realizację programu 

odpowiada burmistrz, który co 2 lata sporządza sprawozdanie, które przedkłada radzie gminy. 

3. Uwarunkowania prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce 

Ochrona zabytków jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa, który regulują artykuły 5  i 6 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997 r. Z ich treści wynika, że „Rzeczpospolita Polska strzeże 

niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 

zasadą zrównoważonego rozwoju” oraz „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego 

dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Rzeczpospolita 

Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym 

dziedzictwem kulturalnym.” Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 86 „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan 

środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej 

odpowiedzialności określa ustawa”. Zarysowane w Konstytucji obowiązki doprecyzowane są na poziomie 

ustawodawstwa zwykłego, które określa kompetencje poszczególnych organów administracji państwowej 

i samorządowej oraz pozostałych instytucji państwowych. 
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3.1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami 

wykonawczymi 

Głównym aktem regulującym zasady ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest ustawa z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) oraz 

rozporządzenia wykonawcze. Organami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z ochroną 

zabytków jest zarówno administracja rządowa jak i jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa powierza 

gminie określone zadania, nakłada obowiązki i nadaje uprawnienia. Między innymi gminy zostały wyposażone 

w kompetencje tworzenia parków kulturowych w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów 

z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

Art. 3. Zawiera definicje podstawowych pojęć użytych w ustawie. Zgodnie z ust. 1 zabytkiem jest 

„nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 

działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży  

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Paragraf ten 

daje nam również definicję podstawowych trzech typów zabytków: 

 zabytkiem nieruchomym jest nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, 

 zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, 

 zabytkiem archeologicznym jest zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych 

i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

Pozostałymi formami dziedzictwa kulturowego podlegającymi ochronie są:  

 historyczne układy urbanistyczne lub ruralistyczne to przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, 

zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone 

w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, 

 historyczne zespoły budowlane to powiązane przestrzennie grupy budynków wyodrębnione ze względu 

na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek 

z wydarzeniami historycznymi, 

 krajobraz kulturowy to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze 

i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych 

i działalności człowieka, 

 otoczenie zabytku to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do 

rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

Art. 4. Określa zadania podejmowane w szczególności przez organy administracji publicznej mające na celu: 

 zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

 zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 
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 udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 

 przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, 

 kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 

 uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska. 

Art. 5. Objaśnia, na czym w szczególności polega opieka nad zabytkiem sprawowana przez właściciela lub 

posiadacza, który jest zobowiązany do zapewnienia warunków: 

 naukowego badania i dokumentowania zabytku, 

 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 

 zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 

 korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 

 popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 

Art. 6. W przepisie tym wskazano, jakie zabytki podlegają opiece i ochronie bez względu na stan zachowania: 

 zabytki nieruchome - krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne, zespoły budowlane, 

dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, 

ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości i instytucji, 

 zabytki ruchome - dzieła sztuk plastycznych rzemiosła artystycznego i sztuki żywej, kolekcje 

stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych, numizmaty, pamiątki 

historyczne, wytwory techniki, materiały biblioteczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła, 

przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji, 

 zabytki archeologiczne - pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Art. 7. Definiuje formy ochrony zabytków: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Do rejestru zabytków wpisu zabytku nieruchomego dokonuje właściwy terytorialnie WKZ na wniosek 

właściciela zabytku, użytkownika wieczystego gruntu na którym zabytek się znajduje lub z urzędu. Do rejestru 

może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, nazwa geograficzna, historyczna lub 

tradycyjna tego zabytku. Objęcie tą formą ochrony układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego 

Id: A2919F8B-F2D1-447E-AEEF-2DB70331E8FF. Podpisany Strona 6



 
 

zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytku nieruchomego 

wchodzącego w skład tych układów lub zespołu. Na wniosek WKZ wpis do rejestru zabytków ujawnia się 

w księdze wieczystej nieruchomości w oparciu o decyzję o wpisie tego zabytku do rejestru. Konserwator 

wnioskuje również o ogłoszenie informacji o wpisie zabytku nieruchomego w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. Skreślenie zabytku, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie 

została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, następuje w drodze decyzji Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na wniosek właściciela zabytku, użytkownika wieczystego gruntu, na którym się 

znajduje zabytek lub z urzędu. Zabytek ruchomy WKZ wpisuje na wniosek właściciela, a w przypadku 

uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo 

wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wpisu można 

dokonać z urzędu.  

Wpisu na Listę Skarbów Dziedzictwa dokonuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku. Na Liście - prowadzonej przez MKiDN - znajdą się 

wyłącznie zabytki ruchome, o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego.  

Uznanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub parku kulturowego za pomnik 

historii następuje w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, który przed złożeniem wniosku zasięga opinii Rady 

Ochrony Zabytków.   

W celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów 

z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej rada gminy 

w formie uchwały może utworzyć park kulturowy, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii WKZ.  

Ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji 

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

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

z zakresu lotniska użytku publicznego dotyczą przede wszystkim zabytków nieruchomych wpisanych do 

rejestru zabytków, zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych oraz 

otoczenia zabytków wpisanego do rejestru lub ewidencji. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz w MPZP w celu ochrony zabytków, mogą być wyznaczone strefy 

ochrony konserwatorskiej, w granicach których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy 

i nakazy. 

Art. 16. Zgodnie z ust. 1 rada gminy po wcześniejszym uzyskaniu opinii WKZ może utworzyć w drodze 

uchwały park kulturowy. W uchwale określa się nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, 

a także zakazy i ograniczenia. Wójt (burmistrz, prezydent), w uzgodnieniu z WKZ, sporządza plan ochrony 

parku kulturowego, który podlega zatwierdzeniu przed radę gminy. Dla obszarów, na których utworzono park 

kulturowy, obowiązkowo sporządza się plan zagospodarowania przestrzennego. 
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Art. 17. Wskazuje zakazy i ograniczenia, które mogą być ustanowione na obszarze parku kulturowego lub jego 

części. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia robót budowlanych, działalności przemysłowej, rolniczej, 

hodowlanej, handlowej lub usługowej, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, składowania 

lub magazynowania odpadów, zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, umieszczania tablic, 

napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem 

znaków drogowych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 

1 ustawy. 

Art. 18. Zgodnie z treścią ust. 1 „Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu 

i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów 

zagospodarowania przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 

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

realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”. W dokumentach koncepcyjnych, strategiach, 

planach i studiach, które wymieniono powyżej: uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im 

ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu, ustala się również 

przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami. 

Art. 19. W aktach polityki wewnętrznej i w aktach prawa miejscowego tj. w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w MPZP uwzględnia się w szczególności ochronę 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących 

się w gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych. W przypadku, gdy gmina posiada gminny program 

opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu należy uwzględnić w studium i planie. W studium i planie, 

w zależności od potrzeb, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej. W decyzji o ustaleniu lokalizacji 

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

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

w zakresie lotniska użytku publicznego uwzględnia się  w szczególności ochronę zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru i ich otoczenia, oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków. 

Art. 20. Mówi o konieczności uzgadniania z WKZ projektów i zmian planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz MZPZ w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Art. 21. Przepis ten wskazuje, że podstawą do sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów opieki na zabytkami jest ewidencja zabytków. 

Art. 22. Określa organy właściwe do prowadzenia krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, 

którymi są odpowiednio GKZ, WKZ oraz wójt (burmistrz, prezydent). Ewidencja zabytków prowadzona jest 
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w formie kart adresowych i powinna obejmować: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki 

nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki nieruchome wyznaczone przez 

wójta (burmistrza, prezydenta) w porozumieniu z WKZ. Na obszarach morskich ewidencję w formie zbioru 

kart ewidencyjnych prowadzi właściwy dyrektor urzędu morskiego. 

Art. 32. Wskazuje wójta (prezydenta, burmistrza) jako organ, który odkrywca przedmiotu odkrytego  

w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 

zabytkiem, ma obowiązek powiadomić, jeżeli nie ma możliwości zawiadomienia o tym fakcie WKZ. Po 

powzięciu takiej informacji wójt (burmistrz, prezydent) przekazuje zawiadomienie niezwłocznie WKZ, jednak 

nie dłużej niż w terminie 3 dni. 

Art. 33. Wskazuje wójta (prezydenta, burmistrza) jako organ, który odkrywca przedmiotu odkrytego 

przypadkowo, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologiczny, ma obowiązek 

powiadomić, jeżeli nie ma możliwości zawiadomienia o tym fakcie WKZ. Po powzięciu takiej informacji wójt 

(burmistrz, prezydent) przekazuje zawiadomienie niezwłocznie WKZ, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni. 

Art. 71. Sprawowanie opieki nad zabytkiem, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny, posiada gmina jest jej zadaniem własnym. 

Art. 81. Organ stanowiący gminy, powiatu lub samorząd województwa może udzielić dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na 

zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być 

udzielona do wysokości 100% koniecznych nakładów. 

Art. 87. Nakłada na zarząd województwa, powiatu lub wójta (burmistrza, prezydenta) obowiązek sporządzenia 

na okres 4 lat odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego programu opieki nad zabytkami, który 

w drodze uchwały przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu  i rada gminy, po uzyskaniu 

opinii WKZ. 

Art. 89. Organami ochrony zabytków są minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa oraz 

wojewodowie. Zadania i kompetencje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa, w zakresie 

ochrony zabytków wykonuje GKZ, zadania i kompetencje wojewody wykonuje WKZ. 

Zgodnie z delegacją ustawową w celu wykonania przepisów ustawy ustawodawca wydaje rozporządzenia. 

W ustawie wskazano organ, który winien wydać rozporządzenie wykonawcze, a także zakres spraw 

przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

Listy Skarbów Dziedzictwa (Dz. U.  z 2017, poz. 928). Delegację ustawową do wydania rozporządzenia daje 

art. 23a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia 

Listy Skarbów Dziedzictwa oraz zakres danych zamieszczanych na Liście. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

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

oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015, poz. 1789). Delegację ustawową do 
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wydania rozporządzenia daje art. 37 ust 1 ustawy. Rozporządzanie określa tryb wydawania pozwoleń o których 

mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, wymienia co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia, jakie elementy 

winno zawierać pozwolenie konserwatorskie oraz wskazuje jakie elementy winna zawierać dokumentacja prac 

konserwatorskich i prac restauratorskich oraz dokumentacja badań archeologicznych. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011, nr 113, poz. 661). 

Delegację ustawową do wydania rozporządzenia daje art. 24 ust. 1 ustawy. Rozporządzenie określa sposób 

prowadzenia rejestru zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, narzuca formę księgi rejestru 

i jej zawartość. Akt wskazuje również wzór kart ewidencyjnych zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru, zabytku ruchomego oraz zabytku archeologicznego, a także 

ich zawartość. Rozporządzenie określa także sposób włączania karty ewidencyjnej do krajowej, wojewódzkiej 

i gminnej ewidencji zabytków, którego to dokonuje odpowiednio GKZ, WKZ i wójt (burmistrz, prezydent). 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 

wywozu zabytków za granicę (Dz.U. z 2011, nr 89, poz. 510). Delegację ustawową do wydania rozporządzenia 

daje art. 61 ustawy. Rozporządzenie określa tryb składania wniosków oraz wzory i tryb wydawania pozwoleń 

na stały i czasowy wywóz zabytku za granicę. Akt wymienia co powinien zawierać wniosek o wydanie 

pozwolenia oraz jakie elementy winno zawierać pozwolenie konserwatorskie. 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(tj. Dz. U. z 2014, poz. 399). Delegację ustawową do wydania rozporządzenia daje art. 80 ust. 1 ustawy. 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, przez organy o których mowa 

w art. 74 ustawy. Akt wymienia co w szczególności powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji, jakie 

warunki musi spełnić wnioskodawca, aby mógł wystąpić z wnioskiem, jakich winien dopełnić formalności po 

udzieleniu dotacji oraz co powinna zawierać umowa dotacyjna. 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony 

zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004, nr 212, poz. 2153). 

Delegację ustawową do wydania rozporządzenia daje art. 88 ustawy. Zgodnie z § 1 ust 1 „Ochrona zabytków, 

na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji 

przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, 

mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem”. Rozporządzenie określa 

poprzez jakie czynności są realizowane przedsięwzięcia, z których podstawowym jest opracowanie planu 

ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Plan sporządza się w jednostkach 

organizacyjnych posiadających zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji, ujmując stan zasobu 

podlegającego ochronie, zagrożenia, zamiar działania, niezbędne siły i środki oraz czas i koszty wykonania. 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” 

(Dz.U. z 2004, nr 124, poz. 1304). Delegację ustawową do wydania rozporządzenia daje art. 107 ustawy. 
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Rozporządzenie określa tryb składania wniosków o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, wzór 

i wymiary tej odznaki oraz sposób wręczania i noszenia. Odznakę przyznaje minister właściwy do spraw do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub 

znalezienie zabytków archeologicznych (Dz.U. z 2004, nr 71, poz. 650). Delegację ustawową do wydania 

rozporządzenia daje art. 34 ust 3. Rozporządzenie określa tryb i warunki przyznawania nagród, ich rodzaje, 

wysokość i źródła finansowania. Nagrody przyznaje minister właściwy do spraw do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego na wniosek WKZ składany za pośrednictwem GKZ. 

Rozporządzanie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego 

umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. z 2004, nr 30, poz. 259). 

Delegację ustawową do wydania rozporządzenia daje art. 12.  

3.2. Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami  

Istotnym elementem w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego są samorządy gminne. W art. 7 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.) dot. zadań własnych 

gminy związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, w ust. 1 pkt 9 określono, że 

„W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury 

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. Zgodnie z delegacją ustawową gminy jako organy stanowiące 

o polityce przestrzennej na administrowanym obszarze, opracowują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego w których wyznaczane są strefy ochrony konserwatorskiej oraz decyzje o warunkach zabudowy 

i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w których ustalane są wymagania związane z ochroną dziedzictwa 

kulturowego. Gminy są również wyposażone w kompetencje wynikające z art. 16 i 17 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami dot. tworzenia parków kulturowych, a także wynikające z art. 81 dot. 

udzielania dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, które to kompetencje szczegółowo opisano w poprzednim podpunkcie.  

W 2015 r. gminy uzyskały kolejny instrument pomocny w ochronie krajobrazów kulturowych, 

a mianowicie tzw. ustawę krajobrazową, którą scharakteryzowano w kolejnym podpunkcie. 

3.3. Inne istotne uregulowania prawne  

Również inne akty prawne zawierają istotne uregulowania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. 

W art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tj. Dz.U. z 2017, poz. 862 z zm.) czytamy, że działalność kulturalna polega na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury. Mecenat państwa nad działalnością kulturalną polega m. in. na wspieraniu 

i promocji opieki nad zabytkami, w tym poprzez wsparcie finansowe planowanych na dany rok zadań 
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związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nienależące 

do sektora finansów publicznych. Mecenat taki sprawuje MKiDN oraz JST w zakresie ich właściwości. JST 

organizują działalność kulturalną w tym m. in. muzea, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji 

w różnych dziedzinach, które w zadaniach statutowych posiadają również zadania z zakresu opieki nad 

zabytkami. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016, poz. 290 z zm.) jest jednym  

z kluczowych aktów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 1 „Ustawa …, normuje 

działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.”. Przepisy ustawy nie naruszają 

przepisów odrębnych, a w szczególności przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 

w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych 

ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa reguluje 

w jakim trybie i zakresie działają organy administracji budowlanej w stosunku do obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2147 z zm.) 

określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i JST oraz m. in. 

podziału, pierwokupu, wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Jako jeden z celi publicznych 

ustawa wymienia opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  

Niezwykle istotną w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 778 z zm.), która określa zasady 

kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 

a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalania 

zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Zgodnie z przepisami ustawy w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia się m. in. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze gminy, realizowane m. 

in. poprzez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP, 

należy do zadań własnych gminy. W procesie planistycznym JST jest zobowiązana przepisami do dokonywania 

określonych uzgodnień z WKZ. Ustawa w art. 37a daje gminie możliwość sporządzenia uchwały reklamowej 

ustalającej zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane. Uchwała tak jest przedmiotem uzgodnienia z WKZ. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817 z zm.). Zgodnie z przepisami ustawy organy administracji publicznej działające 

w strefie zadań publicznych mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi na rzecz działalnością 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2134 z zm.) określa cele, 

zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Art. 83a mówi o tym, że na usunięcie 

drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 397 z zm.). W ustawie 

określono sposób postępowania z rzeczami znalezionymi o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu (tj. Dz.U. z 2015, poz. 774 z zm.). Akt ten wprowadza nowe regulacje w kilku ustawach 

m. in. w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699), 

prawie budowlanym, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o ochronie przyrody 

i ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są one przede wszystkim instrumentem służącym do 

ograniczenia chaosu reklamowego i zjawiska degradacji przestrzeni miejskiej. Ustawa definiuje pojęcia 

reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu, krajobrazu i krajobrazu priorytetowego. 

Nakłada na samorząd wojewódzki obowiązek wykonania audytu krajobrazowego, którego celem jest 

zidentyfikowanie krajobrazów priorytetowych na terenie województwa. W dokumencie tym sejmik może 

określić katalog norm dot. kształtowania krajobrazu kulturowego w tym kształtowania architektury. Ustawa 

daje możliwość przyjęcia przez radę gminy tzw. uchwały reklamowej, w której ustala się zasady umieszczania 

nośników reklam w przestrzeni publicznej. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw 

z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1595). Akt ten wprowadza wiele istotnych zmian 

w dotychczasowym ustawodawstwie. Nowe przepisy dają możliwość bezpośredniego koordynowania 

i kontrolowania działalności WKZ przez MKiDN. Przepisy zakładają ujednolicenie zasad wpisu do rejestru 

zabytków ruchomych i nieruchomych. Przewidują zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 

robót budowlanych, a także podejmowania innych działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia zabytku 

nieruchomego, już od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru. Zaostrzone zostały 

przepisy dotyczące nielegalnych poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, które to będą uznawane za 

przestępstwa. Zmianie uległy procedury usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru 

zabytków. Ustawa wprowadziła możliwość dotowania przez samorządy prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Wprowadzono 

również katalog administracyjnych kar pieniężnych, wpłaty z których mają trafić do Narodowego Funduszu 

Zabytków, który w myśl zapisów ustawy ma powstać z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i bibliotekach zostały określone  

w osobnych ustawach tj.: 

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2012, poz. 987 z zm.) definiuje  

w art. 1 muzeum jako jednostkę organizacyjną, „… której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr 

naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie 
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o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki 

i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 

korzystania ze zgromadzonych zbiorów.”. Wymienione w art. 1 cele, muzea realizują w szczególności przez: 

 gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, 

 katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, 

 przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan 

zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, 

 zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków 

archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody, 

 urządzanie wystaw stałych i czasowych, 

 organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej, 

 popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, 

 udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, 

 zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych 

informacji, 

 prowadzenie działalności wydawniczej. 

  Muzea mogą być tworzone także przez JST, które są zobowiązane zapewnić środki potrzebne do 

utrzymania i rozwoju jednostki, zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom oraz sprawować nadzór. 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012, poz. 642 z zm.) określa ogólne 

zasady działania bibliotek. W art. 3 wskazuje, że biblioteki oraz ich zbiory stanowią dobro narodowe i służą 

zachowaniu dziedzictwa narodowego, a także organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki 

i kultury polskiej i światowej. Art. 6 mówi, iż „Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla 

dziedzictwa narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny”. 

Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1506 z zm.).  

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Olesno jest spójny z dokumentami sporządzonymi na 

szczeblu krajowym, których przedmiotem jest ochrona i opieka nad zabytkami. Kluczowe zadania polityki 

państwa w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego zostały uwzględnione w następujących 

dokumentach: 

 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, 

Id: A2919F8B-F2D1-447E-AEEF-2DB70331E8FF. Podpisany Strona 14



 
 

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz Uzupełnienie Narodowej Strategii 

Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 

Zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „W celu stworzenia warunków 

niezbędnych do realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami minister właściwy do spraw kultury 

i dziedzictwa narodowego inicjuje i opracowuje, przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków, 

krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.”. Obowiązujący KPOZiOnZ został przyjęty 

uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów w dniu 24 czerwca 2014 r. W programie dokonano diagnozy stanu 

ochrony zabytków w Polsce w trzech podstawowych płaszczyznach: 

 organizacji i zadań organów ochrony zabytków w Polsce,  

 stanu zachowania zabytków oraz roli i znaczenia form ochrony zabytków, 

 systemów informacji o zabytkach, a także komunikacji, porozumienia i współpracy w obszarze 

ochrony zabytków.  

Jako główny cel KPOZiOnZ określono „Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków 

w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków”. Realizację celu głównego zaplanowane poprzez 

cele szczegółowe: 

 wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce,  

 wzmocnienie synergii działań organów ochrony zabytków, 

 tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa 

kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.  

Cele te zaplanowano realizować na podstawie szczegółowych zadań, dla których opracowany został 

harmonogram wraz z planem finansowym. 

Cel szczegółowy nr 1 

 porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C), 

 przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego, 

 wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego w odniesieniu do wybranych 

typów i kategorii zabytków nieruchomych, 

 wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego, 

 opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych, 

 opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do 

rejestru zabytków (księgi rejestru A i C), 
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 realizacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych ze względu na zagrożenia dla 

dziedzictwa archeologicznego. 

Cel szczegółowy nr 2 

 zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie infrastruktury 

informacji przestrzennej o zabytkach, 

 wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji pomiędzy organami ochrony 

zabytków a społecznościami żyjącymi w otoczeniu zabytków objętych ochroną, 

 podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków, 

 merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków. 

Cel szczegółowy nr 3 

 przygotowanie ratyfikacji Konwencji Ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa 

kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005, 

 wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa kulturowego jako podstawy 

kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych, 

 promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem internetu, 

 zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru społecznego. 

W KPOZiOnZ wskazano także zagadnienia horyzontalne tj. tematy wiodące, których problematyka została 

poruszona w co najmniej dwóch obszarach diagnozy i dwóch celach szczegółowych. Wskazują one 

priorytetowe zagadnienia w obszarze ochrony zabytków, przyjęte do realizacji do 2017 r. tj.: 

 podniesienie sprawności i skuteczności działań organów ochrony zabytków, w tym jakości 

merytorycznej decyzji administracyjnych, 

 porządkowanie rejestru zabytków oraz stworzenie wiarygodnej metodologicznie diagnozy stanu 

zachowania zabytków nieruchomych, 

 zwiększenie uspołecznienia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; budowanie partnerskich relacji 

z obywatelami, jak i propagowanie postaw współodpowiedzialności społecznej za zachowanie 

zabytków, 

 implementacja procesów kształtowania postawy krajobrazowej wśród organów ochrony zabytków, 

 zwiększenie zaangażowania samorządów (w szczególności na poziomie gmin) w ochronę zabytków 

i opiekę nad zabytkami oraz wzmocnienie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony zabytków, 

w tym propagowanie parków kulturowych jako skutecznej formy ochrony zabytków. 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz Uzupełnienie Narodowej Strategii 

Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 

W dniu 21 wrześniu 2004 r. Rada Ministrów przyjęła Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 

2004-2013, którą zaktualizowano i rozszerzono w Uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 
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2004-2020. NSRK jest dokumentem tworzącym ramy dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej 

państwa funkcjonującego w warunkach rynkowych, jak również uwzględniającym realia funkcjonowania 

Polski w strukturach Unii Europejskiej. Jest także dokumentem ramowym dla nowoczesnego mecenatu 

państwa w sferze kultury. W UNSRK aktualizacji poddano diagnozę, rozszerzono cele NSRK o cele zawarte 

w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, opracowano system realizacji, wdrażania 

i monitoringu NSRK. Głównym celem strategii jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego 

regionów w Polsce. 

Narzędziem do realizacji NSRK jest 11 programów operacyjnych, w ramach których JST, instytucje 

kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze 

mogą ubiegać się o środki z budżetu państwa. Programy są ogłaszane corocznie decyzją MKiDN wraz ze 

wskazaniem wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym. Problematyki związanej z ochroną 

zabytków i opieką nad zabytkami dot. program „Dziedzictwo kulturowe”, który realizowany jest w zakresie 

dwóch komplementarnych priorytetów tj. rewaloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych oraz rozwoju 

kolekcji muzealnych. Podstawowymi celami priorytetu pierwszego jest: 

 poprawa stanu zachowania zabytków, 

 zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, 

 kompleksowa rewaloryzacja zabytków, 

 zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, 

 poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich 

dokumentacji, 

 zabezpieczanie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami 

i nielegalnym wywozem za granicę. 

Do zasadniczych celów priorytetu drugiego należą: 

 zakup dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, 

 zakup starodruków i archiwaliów, 

 konserwacja i digitalizacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz zbiorów 

filmowych, 

 wspieranie rozwoju pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji zabytków 

ruchomych. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została przyjęta przez Radę Ministrów 

13 grudnia 2011 r. Jest to fundamentalny dokument dot. zagospodarowania przestrzennego kraju, którego 

celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów 

rozwojowych do osiągnięcia ogólnych celów tj. konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, większej 

sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długiej perspektywie czasu. 

W KPZK szczególny nacisk położono na budowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, który ma decydujący 
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wpływ na warunki życia obywateli, funkcjonowania gospodarki i pozwala wykorzystać szanse rozwojowe. 

W dokumencie uwzględniono także uwarunkowania wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego 

i wskazano cele polityki przestrzennej w tym obszarze tj.: ograniczenie presji urbanizacji na obszary 

dziedzictwa kulturowego, wprowadzenie standardów zabudowy i zagospodarowania na terenach o niższym 

reżimie ochrony, wprowadzeni narzędzi kompensacji utraconych korzyści ekonomicznych na obszarach 

z znacznymi ograniczeniami konserwatorskimi, wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni poprzez 

przyjęcie regulacji z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i starych zasobów mieszkaniowych. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Jest to dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. Strategia rozwoju kraju 2020 

zakłada poprawę dostępu do wiedzy o dziedzictwie kulturowym poprzez digitalizację zasobów dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnienie właściwego ich przechowywania. Zakłada zwiększenie dostępu do technologii 

cyfrowych, co w efekcie ma dać wzrost świadomości społecznej. W strategii podkreślono konieczność 

zwiększenia procesu pokrywania planami zagospodarowania przestrzennego powierzchni kraju obejmującego 

również obszary dziedzictwa kulturowego. Wskazano, że istotnym czynnikiem rozwoju i podnoszenia 

atrakcyjności gmin, są działania wspierające rozwój infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony 

dziedzictwa kulturowego. 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 18 czerwca 2013 r. Głównym celem 

strategii jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, który ma 

być realizowany poprzez cztery cele szczegółowe w tym poprzez wzmocnienie roli kultury w budowaniu 

spójności społecznej. W ramach tego celu wytyczono trzy kierunki działań:  

 tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym, 

 ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu, 

 digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury. 

W dokumencie wskazano na potrzebę wypracowania i wdrożenia spójnego systemu ochrony zabytków, 

a także na istotną rolę państwa we wzmacnianiu i promowaniu aktywnego udziału społeczeństwa w procesie 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi 

na poziomie województwa opolskiego 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Olesno jest spójny z dokumentami sporządzonymi na 

szczeblu wojewódzkim, które wyznaczają główne kierunki i cele rozwoju regionu. Kluczowe zadania polityki 

województwa w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego zostały uwzględnione w następujących 

dokumentach: 
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 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 

 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z Perspektywą do roku 

2019. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Najważniejszym strategicznym dokumentem regionalnym jest opracowana przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego Strategia Rozwoju Województwa do 2020 r. Strategia została przyjęta do realizacji 

przez Sejmik Województwa uchwałą nr XXV/325/2012 z 28 grudnia 2012 r. Stanowi ona podstawę realizacji 

polityki rozwojowej w regionie, określa uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionu. 

W oparciu o analizę potencjału województwa oraz czynników zewnętrznych, które mają wpływ na obecną 

i przyszłą kondycję społeczno-gospodarczą określono wizję rozwoju regionu. Zakłada ona osiągnięcie 

w 2020 r. określonego stanu rozwoju regionu, poprzez realizację określonych przedsięwzięć rozwojowych. 

Priorytetem jest poprawa warunków życia mieszkańców i odbudowa utraconego kapitału ludnościowego. 

Mieszkańcy Opolszczyzny w 2020 r. to w założeniu ludzie otwarci na wiedzę i innowacyjność, wykształceni, 

aktywni na rynku pracy i poza nim, otwarci na nowe wartości i kierunki rozwoju. Region w 2020 r. posiada 

interesującą ofertę rynku pracy, jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i przyjaznym dla rodzin, przyciąga 

inwestorów i przedsiębiorców, ma bogatą ofertą edukacyjną, turystyczną i kulturalną.  

Jako jeden z wyróżników województwa opolskiego i znaczący czynnik jego rozwoju, wskazano bogactwo 

dziedzictwa kulturowego. Podkreślono ponadregionalne znaczenie Pomników Historii (Góra Św. Anny - 

komponowany krajobraz przyrodniczy, Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego 

Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy, Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym 

systemem fortyfikacji, Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew) oraz wizytówek 

regionu w postaci licznych kompleksów zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej, w tym także 

drewnianych kościołów, które są charakterystyczne dla północnej części województwa w tym m. in. dla gminy 

Olesno. 

Do osiągnięcia stanu regionu określonego w wizji do 2020 r. wytyczono pięć wyzwań rozwojowych w tym 

jedno o znaczeniu horyzontalnym tj. zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji i cztery tematyczne 

tj. przygotowanie do rynku pracy aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności 

i współpracy z nauką, atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, zrównoważony 

rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu. Każde z wyzwań rozwojowych jest 

realizowane poprzez cele strategiczne, których zdefiniowano 10. Cele strategiczne realizowane są z kolei 

poprzez cele operacyjne, których wytyczono 36. Wśród celów operacyjnych możemy wyróżnić te zorientowane 

na dziedzictwo kulturowe, są to: 

 wzbogacanie wielokulturowości dziedzictwa i tożsamości regionalnej (cel 2.2), 

 rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury (cel 5.3), 
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 kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności (cel 7.3), 

 poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miejskich (cel 9.2). 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Na poziomie regionu podstawowym dokumentem w zakresie polityki przestrzennej jest Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przyjęty do realizacji przez Sejmik 

Województwa uchwałą nr XLVII/505/2010 z 28 września 2010 r. Plan formułuje główne kierunki i priorytety 

w zakresie przestrzennego rozwoju Opolszczyzny, przy uwzględnieniu Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju oraz strategicznych kierunków rozwoju społecznego  i gospodarczego województwa. 

W PZPWO obszerne fragmenty poświecono kwestiom związanym  z ochroną zabytków i opieką nad 

zabytkami. Podstawowe cele i priorytety zdefiniowano w oparciu o Program Opieki nad Zabytkami 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2010. Jako główne cele polityki przestrzennej w obszarze ochrony 

dziedzictwa kulturowego wymieniono: 

 utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnym, 

 ochronę i kształtowanie krajobrazu kulturowego, 

 promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej. 

W programie zostały określone główne zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie dziedzictwa 

kulturowego: 

 zachowanie ładu przestrzennego na terenach zabudowanych poprzez: 

- wymóg uczytelniania historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, 

- wymóg dostosowania nowej zabudowy w zakresie skali, formy, materiału i koloru do 

zabudowy historycznej, 

- wymóg szczególnej ochrony elementów tworzących zabytkowy charakter przestrzeni, 

 obejmowanie prawną ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie MPZP z określeniem 

stref ochrony konserwatorskiej – priorytet dla obszarów cennych pod względem zabytkowym, 

 nadawanie mocy prawnej Gminnym Ewidencjom Zabytków poprzez umieszczanie ich w MPZP, 

 kompleksową ochronę obszarów i obiektów zabytkowych, 

 wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych do pełnienia określonych funkcji, 

zgodnych bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem, 

 oszczędne kształtowanie krajobrazu kulturowego, a także przeciwdziałanie rozpraszaniu historycznie 

ukształtowanej zabudowy, 

 harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem osadnictwa 

i komunikacji, 

 zachowanie mieszkalno-usługowego charakteru centrów miast, 

 eksponowanie regionalnych cech środowiska kulturowego województwa opolskiego, 

 inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie pomników historii 

i parków kulturowych w symbiozie z przyrodą i wymogami rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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Analizę zasobu dziedzictwa kulturowego województwa poprzedzono sporządzeniem katalogu kierunków 

i działań mających na celu ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych, zabytków 

nieruchomych, ruchomych oraz archeologicznych. 

Układy urbanistyczne i ruralistyczne: 

 działania rewaloryzacyjne w historycznych centrach miast i wsi, 

 prace dokumentacyjne archiwizujące rozwój przestrzenny miejscowości, 

 rygorystyczne realizowanie wytycznych konserwatorskich w zakresie rewaloryzacji i użytkowania 

obiektów zabytkowych, 

 zachowanie istniejącej zabudowy o wartościach zabytkowych i kompozycyjnych, 

 preferowanie nowej zabudowy nawiązującej do stylu regionalnego i istniejącej zabudowy, 

 usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonijnych, 

 objęcie szczególną ochroną panoram oraz przedpoli widokowych wsi i miast o wartościach 

kulturowych poprzez wyznaczenie strefy ekspozycji oraz chronionych osi widokowych, eksponowanie 

i odtwarzanie w sylwetach miejscowości dominant architektonicznych: wież kościołów, zamków, 

ratuszy, 

 utrzymanie mieszkalno-usługowego charakteru centrum miast, 

 wprowadzanie do obiektów zabytkowych funkcji zgodnych z ich pierwotnym przeznaczeniem bądź 

niekolidujących z ich zabytkowym charakterem, 

 poprawa ładu przestrzennego wsi oraz zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa poprzez: 

- ochronę historycznie ukształtowanego układu dróg, historycznych podziałów własnościowych 

i funkcjonalnych oraz relacji przestrzennych pomiędzy zespołami zabytkowej zabudowy, 

- wypełnianie zabudową wolnych działek budowlanych w obszarach centrów wsi oraz 

historycznych siedlisk w zgodzie z historyczną kompozycją danego układu i gabarytami oraz 

formą architektoniczną tworzącej go zabudowy, 

- wyznaczanie w planach miejscowych nowych terenów pod zabudowę na zasadzie kontynuacji 

historycznych siedlisk. 

Zabytki nieruchome i ruchome: 

 rewaloryzacja i użytkowanie obiektów zabytkowych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 

 prace dokumentacyjne obiektów zabytkowych (archiwizujące historię, przekształcenia i podstawowe 

historyczne elementy konstrukcyjne wraz z detalami architektonicznymi), 

 wykorzystanie obiektów zabytkowych zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem bądź niekolidującym 

z ich zabytkowym charakterem, 

 ochrona, konserwacja, rewaloryzacja i porządkowanie zabytkowych parków i cmentarzy. 

Zabytki archeologiczne: 

 ochrona i zachowanie istniejących stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, 
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 utworzenie archeologicznych parków kulturowych. 

Plan wymienia szereg obiektów i obszarów, które proponuje się objąć ochroną w postaci pomników historii, 

wśród których znajduje się unikalny z uwagi na swoją architekturę, kościół odpustowy pw. św. Anny 

w Oleśnie. 

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019 

Przedmiotem ustaleń POnZWO są wszystkie zabytki na obszarze województwa niezależnie od formy 

ochrony konserwatorskiej oraz stanu zachowania. Program został przyjęty do realizacji uchwałą 

nr XVIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. i stanowi kontynuację 

podstawowych założeń, celów i priorytetów polityki Samorządu Wojewódzkiego w stosunku do dziedzictwa 

kulturowego. W wyniku analizy mocnych i słabych stron regionu i związanych z tym szans i zagrożeń dla 

dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny w programie na lata 2016-2019 rozszerzono zakres działań w oparciu 

o priorytety w trzech wyznaczonych w POnZWO na lata 2007-2010 celach strategicznych. 

Cel strategiczny nr I: Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa kulturowego 

 Priorytet nr I. Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa. 

 Priorytet nr II. Odnowa wsi w kontekście poprawy stanu zachowania krajobrazu i dziedzictwa 

regionalnego. 

 Priorytet nr III. Rewaloryzacja i rewitalizacja miast. 

 Priorytet nr IV. Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

 Priorytet nr V. Rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa. 

 Priorytet nr VI. Rozwój instytucji opieki nad zabytkami. 

Cel strategiczny nr II: Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 

 Priorytet nr I. Dziedzictwo kulturowe jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy. 

 Priorytet nr II. Wstrzymanie procesu degradacji założeń pałacowo-parkowych. 

 Priorytet nr III. Wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów 

zabytkowych. 

 Priorytet nr IV. Wspieranie funkcjonowania istniejących szlaków turystycznych oraz inicjatyw na rzecz 

tworzenia nowych szlaków, obejmujących charakterystyczne dla województwa zespoły i obiekty 

zabytkowe. 

 Priorytet nr V. Wstrzymanie procesu degradacji oraz popularyzacji techniki. 

Cel strategiczny nr III: Rozwój inicjatyw związanych z regionalnym dziedzictwem kulturowym i rozwój 

tożsamości regionalnej 

 Priorytet nr I. Podnoszenie poziomu edukacji i wiedzy na temat regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

 Priorytet nr II. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony i opieki 

nad dziedzictwem kulturowym. 
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 Priorytet nr III. Współpraca między regionami, współpraca międzynarodowa. 

 Priorytet nr IV. Polityka informacyjna i promocyjna w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 

roku 2019 

W zakresie ochrony środowiska głównym dokumentem w skali regionu jest Program Ochrony Środowiska 

Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku. W programie podkreślono 

znaczenie dziedzictwa kulturowego dla Opolszczyzny, a także uwypuklono problem degradacji obszarów 

o wysokich walorach krajobrazowych. W celu wzmocnienia niewystarczającej ochrony prawnej krajobrazu 

kulturowego, wskazano konieczność podjęcia radykalnych działań ochronnych przede wszystkim w ramach 

miejscowego planowania przestrzennego. Obszary o szczególnie cennych walorach posiadających 

predyspozycje rezerwatów kulturowych i parków kulturowych zostały wskazane w opracowaniu 

przygotowanym przez wojewodę opolskiego pt. „Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu 

Kulturowego Województwa Opolskiego”. Jako jeden z obszarów o predyspozycjach rezerwatu kultury 

wymieniono „Dolinę Prosny”. Za najważniejsze cele w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego uznano: 

 ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego, w szczególności na wyznaczonych obszarach 

rezerwatów i parków kulturowych,  

 ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych (przede wszystkim w granicach istniejących 

oraz proponowanych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, a także w granicach dolin 

rzecznych) przed dysharmonijnymi obiektami wysokościowymi i wielkokubaturowymi (instalacje 

wiatrowe, stacje bazowe telefonii komórkowej itp.), 

 utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu rolniczego w szczególności w północno-

wschodniej części województwa, kształtowanie poprzez zadrzewienia i zakrzaczenia krajobrazu 

intensywnie użytkowanego rolniczo (południowo-zachodnia część województwa), 

 łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego. 

4.3. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi 

na poziomie powiatu oleskiego 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Olesno jest spójny z dokumentami sporządzonymi na 

szczeblu powiatowym, które wyznaczają główne kierunki i cele rozwoju regionu. Kluczowe zadania polityki 

powiatu w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego zostały uwzględnione w następujących 

dokumentach:  

 Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno na lata 2015-2020, 

 Strategia rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i plan rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego 

na lata 2016-2020. 
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Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno na lata 2015-2020 

Na mocy porozumienia z dnia 10 września 2013 r. powstał Obszar Funkcjonalny Kluczbork 

-Namysłów-Olesno, którego głównym celem wyznaczonym w Strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Kluczbork-Namysłów-Olesno na lata 2015-2020 jest pozyskiwanie środków unijnych w latach 2014-2020, 

zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój publicznego transportu zbiorowego, dbałość 

o stan dróg, ochronę środowiska i rozwój kultury, sportu i turystyki. Dla realizacji strategii wyznaczonych 

zostało dziewięć obszarów strategicznych: przedsiębiorczość, transport, rewitalizacja, edukacja, zdrowie, 

społeczeństwo, kultura, sport, turystyka i rekreacja, środowisko, bezpieczeństwo.  

Obszar strategiczny rewitalizacja koncentruje się na trzech platformach interwencji tj. rewitalizacji 

przestrzeni publicznych, rewitalizacji substancji mieszkaniowej oraz rewitalizacji społecznej. Celami 

strategicznymi realizacji obszaru jest podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych i terenów 

zielonych oraz udostępnienie przestrzeni mieszkańcom, podniesienie jakości życia poprzez kompleksową 

rewitalizację zabudowy mieszkaniowej, a także nowa jakość życia kapitału ludzkiego i wspierania idei 

włączenia społecznego. Istotnymi z punktu widzenia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami są przede 

wszystkim dwa pierwsze cele strategiczne. Celami operacyjnymi służącymi do realizacji pierwszego z nich są:  

 rewitalizacja centrów miast i nadanie nowych funkcji rewitalizowanym obiektom, 

 renowacja i nadanie funkcji kulturalnych, edukacyjnych obiektom o szczególnych wartościach 

kulturowych, 

 rewitalizacja zielonych obszarów miast na cele kulturowe i rekreacyjne, 

 zagospodarowanie podwórek przykamienicznych i międzyblokowych, 

 rewitalizacja i odnowa obszarów wiejskich. 

Drugi z celów ma być realizowany poprzez renowację infrastruktury mieszkaniowej tj. renowację,  

w tym termomodernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz kamienic 

mieszkalnych. 

Obszar strategiczny kultura, sport, turystyka i rekreacja koncentruje się na trzech platformach interwencji 

tj. turystyka kulturowa, turystyka uzdrowiskowa i aktywna, zarządzanie w turystyce oraz sport. Celami 

strategicznymi realizacji obszaru jest podniesienie endogenicznego potencjały zasobów kulturowych, 

wykorzystywanie potencjału zasobów krajobrazowych, rozwiązania systemowe w turystyce oraz aktywizacja 

sportowa mieszkańców. Istotnymi z punktu widzenia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest przede 

wszystkim pierwszy cel strategiczny. Celami operacyjnymi służącymi do jego realizacji są: 

 zachowanie i rozwój cennych zasobów kulturowych i historycznych,  

 udostępnienie zasobów kulturowych i historycznych oraz ułatwienie ich wykorzystania społeczno-

gospodarczego, 

 innowacje w kulturze. 

W strategii podkreślono, że zarówno dziedzictwo kulturowe jak i przyrodnicze ma duże znaczenie dla 

perspektywy rozwoju opartej na wiedzy gospodarki poprzemysłowej obszaru, dlatego należy podejmować 

szereg działań służących ochronie środowiska przyrodniczego oraz jego racjonalnemu wykorzystaniu dla 
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zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych. Zasoby kulturowe należy zachowywać, rozwijać i szeroko 

udostępniać, należy także ułatwiać ich wykorzystanie społeczne i gospodarcze. Konieczne jest podejmowanie 

sukcesywnych działań zmierzających do utrzymania, modernizacji oraz ochrony i promocji zasobów 

kulturowych i przyrodniczych obszaru. 

Strategia rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i plan rozwoju lokalnego Powiatu 

Oleskiego na lata 2016-2020 

Strategia rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 wraz z planem rozwoju lokalnego Powiatu 

Oleskiego na lata 2016-2020 zostały przyjęte do realizacji uchwałą nr XV/95/16 Rady Powiatu w Oleśnie 

z dnia 30 marca 2016 r. Strategia określa wizję powiatu oleskiego, jako regionu atrakcyjnego z nowoczesną 

gospodarką i aktywnymi mieszkańcami. Wyznaczone zostały cztery obszary programowania tj. „Nowoczesna 

gospodarka”, „Konkurencyjny rynek pracy”, „Atrakcyjny region” oraz „Aktywne społeczeństwo” w ramach 

których określono priorytety i cele strategiczne. Wśród zdefiniowanych priorytetów i celów strategicznych 

dziedzictwo kulturowe powiatu zostało potraktowane marginalnie. W planie rozwoju lokalnego na lata 2016-

2020 wyłącznie przy realizacji jednego z celów strategicznych z obszaru „Aktywne społeczeństwo” znalazły 

się zagadnienia pośrednio związane z dziedzictwem kulturowym regionu. W ramach priorytetu „Aktywność 

zawodowa i społeczna” i celu operacyjnego „Wykorzystywanie potencjału turystycznego” zaplanowano cel 

operacyjny „Promocja walorów turystycznych”, dla realizacji którego przewidziano m. in. podjęcie działań 

zmierzających do wytyczenia i oznakowania tras turystycznych na terenie powiatu, w tym szlaku 

bursztynowego i szlaku kościołów drewnianych. 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi 

na poziomie gminy 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Olesno jest spójny z aktami prawa miejscowego i innymi 

dokumentami sporządzonymi na szczeblu gminy, które wyznaczają główne kierunki i cele rozwoju. Kluczowe 

zadania polityki gminy w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego zostały uwzględnione 

w następujących dokumentach: 

 Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020, 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 

Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem samorządu służącym 

do realizacji polityki rozwoju lokalnego. Dokument został zatwierdzony do realizacji uchwałą nr VI/41/15 
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Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. Zawiera wizję, kierunki rozwoju, pola strategiczne 

i operacyjne uszczegółowione poprzez otwarty katalog kierunków działań. 

Wizję gminy na lata 2014-2020 czyli obraz stanu jaki wspólnota mieszkańców planuje osiągnąć  

w tym przedziale czasowym, sformułowano w sposób następujący: „Gmina Olesno to atrakcyjna przestrzeń dla 

mieszkańców, podmiotów gospodarczych i społecznych, zarządzanych przez kompetentne kadry administracji, 

z nowoczesną infrastrukturą”. Wizja ta ma zostać osiągnięta poprzez realizację czterech celów strategicznych: 

 wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, 

 wzrost poziomu życia mieszkańców gminy, 

 rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy, 

 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. 

Dla urzeczywistnienia celów strategicznych zdefiniowano cele operacyjne jako ogólne ramy koncentracji 

aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej, służącej realizacji wizji. W zakresie celu strategicznego 

pn. wzrost poziomu jakości życia mieszkańców, sformułowano cztery cele operacyjne w tym cel II.1.3 ochrona 

dziedzictwa kulturowego. Cel planuje się osiągnąć poprzez następujące działania: 

 odnowa i rewitalizacja obiektów zabytkowych, parków, promenady układów urbanistycznych na 

terenie miasta i gminy, w tym w szczególności budownictwa drewnianego oraz rynku w Oleśnie, 

 rewitalizacja i odnowa obszarów wiejskich, zagospodarowanie obszarów popegeerowskich na cele 

społeczne, gospodarcze, turystyczne, zgodnie z charakterem rewitalizowanego obszaru, 

 rewitalizacja społeczna, utworzenie rewitalizacyjnego budżetu obywatelskiego, włączenie osób 

wykluczonych ze względu na wiek, samotność, niesamodzielność i status społeczny, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 rozwój kultury, w szczególności poprzez modernizację amfiteatru, 

 promowanie działalności kulturalnej realizowanej na terenie gminy. 

W strategii podkreślono, że dziedzictwo kulturowe gminy - w szczególności drewniane kościoły wraz 

z otaczającym krajobrazem - jest ważnym aspektem jej rozwoju, szczególnie związanego z rozszerzaniem 

i promocją potencjału turystyczno-rekreacyjnego. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIX/200/16 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. Celem LPR jest identyfikacja obszarów zdegradowanych oraz wskazanie 

samorządowi narzędzi służących do poprawienia ich funkcjonalności i stworzenia warunków do rozwoju. 

Analiza sytuacji gminy wykazała m. in., że na jej obszarze znajduje się wiele terenów o wysokich walorach 

wypoczynkowo-turystycznych z licznymi zasobami dziedzictwa kulturowego i zabytków. Stanowią one 

w połączeniu z wysokimi walorami krajobrazowymi, licznymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i konnej 

znaczny potencjał do rozwoju turystyki w gminie.  

Głównym celem działań rewitalizacyjnych jest dążenie do poprawy sytuacji w pięciu sferach  

tj. społecznej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, poprzez kompleksowe 
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i interdyscyplinarne przemiany, ukierunkowane na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu 

poprzez realizację celów szczegółowych im odpowiadających. Cele w strefach procesu rewitalizacji będą 

realizowane poprzez cele szczegółowe skonkretyzowane w kierunkach działań. Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami znalazła się przedmiotem dwóch kierunków działań tj.: 

 działanie 1.3.3 ochrona dziedzictwa kulturowego, cel 1.3 wzrost poziomu życia mieszkańców gminy, 

sfera 1 społeczna, 

 działanie 3.2.1 ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturalnego, cel 3.2 wykorzystanie lokalnych 

zasobów kulturalnych, przyrodniczych i historycznych, sfera 3 przestrzenno-funkcjonalna. 

Wśród podstawowych projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2023 

związanych z dziedzictwem kulturowym są: rewitalizacja małego i dużego parku miejskiego, remont piwnic 

ratusza oraz rewitalizacja wieży ciśnień. Oprócz projektów podstawowych planowane jest przeprowadzenie 

działań uzupełniających. W obszarze 1.3.3 przewidziano rewitalizację zabytków, estetyzację 

i zagospodarowanie terenów zielonych, poprawę jakości infrastruktury kulturalnej oraz aktywizację 

mieszkańców wokół tradycji i kultury regionu. Działania uzupełniające w obszarze 3.2 skupiają się na odnowie 

i rewitalizacji obiektów zabytkowych, parków, promenady układów urbanistycznych w granicach miasta 

i gminy ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drewnianego oraz oleskiego rynku. Istotnym 

elementem jest także rewitalizacja i odnowa obszarów wiejskich, zagospodarowanie obszarów 

popegeerowskich na cele społeczne, gospodarcze i turystyczne. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno zostało przyjęte 

uchwałą nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Ustalenia studium określają m.in. 

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W celu ochrony 

dziedzictwa kulturowego w studium wprowadzono trzy strefy ochrony konserwatorskiej: 

 strefa ochrony zachowanych elementów i zespołów zabytkowych, 

 strefę ochrony układu urbanistycznego, 

 strefę ochrony ekspozycji. 

Strefa ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów i zespołów zabytkowych to obszar ścisłej 

ochrony konserwatorskiej obejmujący tereny historycznie ukształtowane, o wysokim stopniu zachowania 

historycznej zabudowy oraz historycznego rozplanowania, jak również tereny historycznie ukształtowanych 

form zieleni. W strefie tej obowiązują następujące zasady: 

 zachowanie historycznych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu wraz 

z dominantami,  

 utrzymanie zasadniczego układu ulic i placów wraz z zachowaniem ich przebiegu,  

 zachowanie i odtworzenie linii zabudowy, 

 utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej,  
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 zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełniania ubytków i kontrolą 

dosadzeń, 

 nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu i typu zabudowy 

sąsiadującej, w szczególności w zakresie podstawowych elementów obiektów takich jak: skala 

i wielkość budynku, proporcje i bryła budynku, kształt i geometria dachu, rozmiar i rozmieszczenie 

otworów okiennych i drzwiowych, wymóg stosowania kolorystyki i materiałów powtarzających 

tradycyjne lokalne rozwiązania, 

 bezwzględny wymóg zachowania i odtworzenia obiektów zabytkowych oraz zabytkowych elementów 

elewacji budynków.  

Zgodnie z zapisami studium strefę ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów i zespołów 

zabytkowych wyznaczono na obszarze ścisłego centrum Olesna, na terenach dawnych zespołów pałacowo-

parkowych w miejscowościach Boroszów, Świercze i Sowczyce oraz w otoczeniu kościołów drewnianych 

położonych w miejscowościach Boroszów, Borki Wielkie, Grodzisko, Olesno, Sowczyce, Stare Olesno 

i Wachów. 

Strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego to obszar cechujący się wysokim stopniem 

zachowania i czytelnością historycznie ukształtowanego układy przestrzennego. W strefie tej obowiązują 

następujące zasady: 

 zachowanie i odtworzenie historycznego układu ulic i placów wraz z zachowaniem ich przebiegu, 

 zachowanie i odtworzenie linii zabudowy, 

 utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej oraz zachowanych elementów 

zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, 

 nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu i charakteru zabudowy 

sąsiadującej.  

Strefę przewidziano dla zespołów zabudowy zlokalizowanych w Miejscowościach Łowoszów oraz 

Wojciechów (przysiółek Osiedle). 

Strefa ochrony ekspozycji to obszar w otoczeniu objętych ochroną konserwatorską układów, zespołów 

budowlanych i dominant, zapewniający ich ekspozycję z określonych kierunków widokowych. W strefach tych 

obowiązuje generalny zakaz wprowadzania budynków i innych obiektów (w tym inżynierskich), które mogą 

przesłonić widok objętego ochroną obiektu lub też konkurować z nim wysokością. 

Objęcie tą forma ochrony przewidziano dla kościoła pw. św. Anny w Oleśnie (od strony ul. Gorzowskiej), 

sylwety wsi Bodzanowice, Borki Wielkie, Grodzisko, Łomnica, Sowczyce, Stare Olesno, Wysoka i przysiółka 

Pustkowie Bodzanowskie. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Olesno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  

w całości jej obszar. W granicach administracyjnych gminy funkcjonuje piętnaście MPZP pokrywających 

ok. 2% jej terenu, w tym siedem wykonanych jeszcze w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 
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o zagospodarowaniu przestrzennym oraz osiem sporządzonych w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073), są to: 

 Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olesno 

(obręb Olesno, Kucoby) przyjęty uchwałą nr XXXV/271/97 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

18 czerwca 1997 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego „Walce” przyjęty uchwałą 

nr XLVIII/371/98 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 1998 r., 

 Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Olesno (obręb Świercze, Borki Wielkie, 

Wojciechów Stare Olesno) przyjęty uchwałą nr XX/162/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

26 stycznia 2000 r., 

 Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Olesno (obręb Olesno, Kucoby, Stare Olesno, 

Boroszów, Leśna) przyjęty uchwałą nr XXXIV/336/2001 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 

2001 r., 

 Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Olesno (obręb Olesno) przyjęty uchwałą 

nr XXXIV/337/2001 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2001 r., 

 Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Olesno (obręb Olesno) przyjęty uchwałą 

nr XL/395/2002 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 lutego 2002 r., 

 Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Olesno (obręb Olesno, Kucoby, Leśna, Leśna 

– Nowy Wachów) przyjęty uchwałą nr XLIV/463/2002 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia9 października 

2002 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, 

Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie przyjęty uchwałą nr XLII/257/09 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 24 lipca 2009 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, 

Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie przyjęty uchwałą nr LII/2349/2010 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

28 kwietnia 2010 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie rejonie ulic: Krasickiego, Słowackiego, 

Małe Przedmieście i Pieloka przyjęty uchwałą nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

29 czerwca 2011 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Starym Oleśnie 

w rejonie ulicy Kluczborskiej przyjęty uchwałą nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

25 października 2011 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, 

Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskie 

i Stobrówki przyjęty uchwałą nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy 

Leśnej przyjęty uchwałą nr XLVIII/394/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r., 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, 

Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej przyjęty uchwałą nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie rejonie ulic: Dobrodzieńskiej 

i Wachowskiej przyjęty uchwałą nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. 

W przypadku czterech MPZP opracowanych dla fragmentów miasta Olesno oraz części wsi Stare Olesno 

określono zasady ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

wskazano w nich także obiekty i obszary podlegające ochronie konserwatorskiej wynikającej z przepisów 

odrębnych. W pozostałych planach występują wyłącznie oznaczenia związane z ewentualnym występowaniem 

w obszarze objętym planem stanowisk archeologicznych lub też zaznaczone są obiekty objęte indywidualną 

ochroną konserwatorską. 

 W MPZP dla terenów położonych w rejonie ulic Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza  w Oleśnie 

z 2010 r. wyznaczone zostały strefy „OW” obserwacji archeologiczne oraz „E” ochrony ekspozycji. 

W obszarze obserwacji archeologicznej ustalono obowiązek powiadomienia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o planowanej realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem prac ziemnych. Strefą ochrony 

ekspozycji został objęty teren otaczający kościół pw. św. Anny, w której obowiązują następujące ustalenia: 

 ograniczenie wysokości zabudowy do 10 m, 

 zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, 

 zakaz stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha falista, plastikowe wykładziny 

elewacyjne, 

 nakaz realizacji zabudowy o dachach stromych, o nachyleniu głównych połaci dachowych  

30-42º, krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi. 

W planie z 2011 r. obejmującym teren w rejonie ulic Krasickiego, Słowackiego, Małe Przedmieście 

i Pieloka w Oleśnie wytyczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej w obrębie której wprowadzono 

następujące nakazy i zakazy: 

 ustala się zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, 

 ustala się zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych jako materiałów elewacyjnych, 

 ustala się zakaz się umieszczania reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym 

obiektem, za wyjątkiem tablic informacyjnych instytucji, sklepów, zakładów, z wykluczeniem 

wolnostojących nośników reklamowych. 

W obszarze objętym opracowaniem dla Starego Olesna z 2011 r. wytyczono strefy „OW” obserwacji 

archeologicznej oraz „K” ochrony krajobrazu kulturowego. W obszarze obserwacji archeologicznej ustalono 

obowiązek powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej realizacji inwestycji 

związanej z prowadzeniem prac ziemnych. W strefie „K” wskazano, że projektowana zabudowa winna być 

dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie gabarytów, sposobu kształtowania bryły 

oraz użytych materiałów i kolorystyki. 
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Ostatnim z planów uwzględniających zasady ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej jest sporządzony w 2012 r. MPZP obejmujący tereny w rejonie ulic Matejki, 

Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskie 

i Stobrówki w Oleśnie. Zapisami planu zostały wyznaczone strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

i „OW” obserwacji archeologicznej. W obrębie strefy „OW” nałożono obowiązek powiadomienia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem prac 

ziemnych. W strefie „A” określono następujące nakazy i zakazy: 

 należy zachować i wyeksponować historyczne założenie, w tym układ zieleni, 

 należy zachować obecny sposób zagospodarowania obszaru w formie cmentarza i zabudowy sakralnej, 

 wyklucza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z terenem lub 

obiektami objętymi granicą strefy, 

 wszelkie zamierzenia budowlane oraz związane z nasadzeniami zieleni oraz zmianą historycznych 

nawierzchni, wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wydanego przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 

gminy 

5.2.1. Charakterystyka gminy 

Powiat Oleski położony jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na pograniczu 

Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Posiadająca charakter rolniczo 

-przemysłowo-usługowy Gmina Olesno jest położona centralnie w granicach powiatu. Od północy graniczy 

z gminami Radłów i Gorzów Śląski, od południa z gminami Zębowice i Dobrodzień, od zachodu z gminami 

Kluczbork i Lasowice Wielkie (powiat kluczborski), od wschodu z kolei z gminami Krzepice i Przystajń 

(powiat kłobucki) i Ciasna (powiat lubliniecki). Jest gminą miejsko-wiejską z miastem Olesno jako siedzibą 

gminy oraz 18 sołectwami: Bodzanowice, Borki Wielkie, Borki Małe, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia 

Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, 

Wojciechów, Wysoka. Gmina Olesno jest czwartą pod względem wielkości gminą na terenie województwa 

opolskiego, jej powierzchnia wynosi 241 km². Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 31 grudnia 

2016 r. miasto Olesno zamieszkiwało 9 439 osób, z kolei na obszarach wiejskich gminy zamieszkiwało 

8 402 osób. Łącznie gminę w tej dacie zamieszkiwało 17 841 osób. 

Gmina Olesno stanowi przykład krajobrazu kulturowego, którego dominującymi cechami są lokalizacja 

w dolinie rzecznej na częściowo pofałdowanej i znacznie zalesionej wysoczyźnie. Sieć wodną gminy stanowią 

rzeki Stobrawa, Łomnica i Liswarta oraz zbiorniku wodne w miejscowościach Kucoby i Stare Olesno. 

Wyróżnikiem gminy jest wysoka lesistość wynosząca 42% i znacznie przewyższająca wskaźnik dla 

województwa, który wynosi 26,2%. Oleskie lasy należą do kompleksu lasów Stobrawsko-Turawskich 

stanowiących pozostałości po Puszczy Śląskiej.  
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Rysunek 1. Podział administracyjny województwa opolskiego (źródło: www.doxa.fm/aktualnosci/region/podzial-administracyjny-

regionu-nie-jest-dany-raz-na-zawsze/). 

Infrastrukturę drogową stanowi rozwinięta sieć dróg oraz mająca istotne znaczenie linia kolejowa. Obecnie 

przez stolicę gminy przebiega droga krajowa nr 11 Bytom–Olesno–Poznań, drogi wojewódzkie nr 494 

Częstochowa–Opole, nr 487 Olesno–Byczyna i nr 901 Olesno–Gliwice. Przez Olesno przebiega 

zmodernizowana linia kolejowa nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów, zapewniająca Olesnu połączenia kolejowe 

z Wrocławiem, Katowicami i Poznaniem. 

5.2.2. Zarys historii obszaru gminy 

Osadnictwo w okolicach Olesna pojawiło się już w młodszej epoce kamienia tj. neolicie (II poł. VI tyś. 

ok. 2300 p.n.e.). Z tego czasu pochodzą znaleziska archeologiczne z Jam, Kozłowic, Ligoty Sternalickiej, 

Radłowa, Skrońska i Sternalic, jak również relikty ceramiki kultur neolitycznych z Bodzanowic, Jastrzygowic, 

Kościelisk i Wachowa. Cmentarzyska i osady z epoki brązu (ok. 2300 p.n.e. - ok. 700 p.n.e.) odnaleziono 

w Oleśnie-Walcach i Kościeliskach. Kultura łużycka (ok. 1700 p.n.e. - 400 p.n.e.) reprezentowana jest 

m. in. przez punkty osadnicze w Boroszowie i Łomnicy, osadę w Kucobach, cmentarzysko w Łowoszowie czy 

groby w Bodzanowicach. Licznie reprezentowane są także znaleziska z młodszej epoki żelaza tj. okresu 

wpływów rzymskich (I w. n.e. - ok. 375 r.) np. Boroszów, Bodzanowice czy Kucoby. O tak wczesnym 

osadnictwie na tym terenie decydowało zapewne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych 

oraz dogodne warunki naturalne. 
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Rysunek 2. Plan Olesna z 1736 r. z Friedrich Bernhard Wernher, Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und 

Beschreibung des Herzogthums Schlesiens [...] Pars I. 

Najstarsze wzmianki źródłowe o lokacjach na terenie ziemi oleskiej pochodzą z XII –XIII w. Do 

najstarszych miejscowości należą Borki 1193 r., Olesno 1226 r. i Wachów 1244 r. Większość miast  

i wsi lokowana była w okresie od XIII do XIV w. na prawie niemieckim. Olesno na kartach historii pojawiło 

się w 1226 r., kiedy to biskup wrocławski Wawrzyniec wystawił dokument z okazji konsekracji kościoła 

grodowego. Z tego samego dokumentu dowiadujemy się, iż wcześniej istniała w mieście komora celna. Już 

wówczas Olesno musiało być dość znaczącym ośrodkiem życia politycznego i ekonomicznego regionu. Przez 

ziemię oleską wiodły dwa ważne szlaki handlowe tzw. droga królewska (Via Regia) wiodąca z Hiszpanii do 

Rosji m. in. przez Wrocław, Kluczbork i Olesno oraz tzw. stary szlak bursztynowy wiodący z południa Europy 

przez Bramę Morawską do Bałtyku. 

Położenie geograficzne ziemi oleskiej sprawiło, że od początku należała ona pod względem 

administracyjnym do Śląska Opolskiego. Do 1294 r. władali nią książęta opolscy, następnie znalazła  

się w rękach książąt opolskich. W tym okresie Olesno jako kasztelania pełniło funkcje militarne  

w północno-wschodnich granicach kasztelani opolskiej. W 1327 r. miasto przeszło pod panowanie czeskie, 

następnie, aż do 1532 r. znajdowało się pod berłem książąt piastowskich z linii opolsko-raciborskiej. W skład 

dominium książęcego w XIV w. wchodziły m. in. wsie Wachów i Ligota Oleska. Olescy kanonicy regularni 

laterańscy, których sprowadził w 1353 r. książe opolski Bolko II, posiadali m. in. Borki Wielkie, Borki Małe, 

Zarzyska, Kościeliska i Ligotę Oleską. Olesno przejściowo pozostawało również we władaniu wojewody 

krakowskiego Spytka z Melsztyna, który otrzymał miasto od Władysława Jagiełły w okresie konfliktu króla 
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Polski z opolskimi piastami. Wraz z śmiercią ostatniego piasta z linii opolsko-raciborskiej księcia Jana 

Dobrego, ziemia oleska trafiła na ponad dwa stulecia pod panowanie Habsburgów. Z okresem piastowskim 

wiąże się rozwój urbanistyczny Olesna, najpierw na prawie śląskim następnie na prawie niemieckim, w tym 

odbudowa miasta po niszczycielskim pożarze z 1450 r. Miasto i okolice czerpały korzyści z położenia 

geograficznego na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Szczególny rozwój miasta w tym okresie 

związany jest z przeniesieniem do Olesna rezydencji książęcej oraz otrzymaniem od księcia opolskiego 

przedmieść, do dziś zwanych „Małym” i „Dużym”. Kronikarz miejscowy Józef Lompa tak opisywał zabudowę 

miasta z tego okresu „Domy były szkieletowe, dwa piętra wysokie, z namalowanymi czerwonymi różami; 

drzewo pomalowano na zielono, a balkon na niebiesko.” Przez ponad dwa stulecia Śląsk, za wyjątkiem okresu 

wojny trzydziestoletniej, przeżywał okres względnego spokoju. Nie oznaczało to jednak niepokojonego niczym 

rozwoju Olesna. Okres ten upłynął naznaczony licznymi pożarami oraz epidemiami, które raz po raz odciskały 

swe piętno w przestrzeni miejskiej oraz ludzkiej pamięci. Znaczne zniszczenia zabudowy przyniosły pożary 

z pierwszej połowy XVII w., kiedy to spaliła się większość zabudowy miasta wraz z ratuszem i kościołami. 

W czasie trwania wojny trzydziestoletniej miasto wielokrotnie było areną przemarszów wojsk, z którymi 

wiązały się rabunki, kontrybucje, gwałty i zniszczenia. Zniszczoną zabudowę sukcesywnie odbudowywano 

w II poł XVII w. Ratusz odbudowano w 1642 r., odbudowę kościoła pw. św. Michała zakończono w 1658 r., 

w 1678 r. wybrukowane zostały rynek oraz jego boczne ulice. Początek XVIII w. przyniósł jedną 

z największych epidemii dżumy w mieście,  z której ocalało około 10% całej populacji Olesna i okolicznych 

miejscowości. Pozostali przy życiu mieszkańcy w podzięce wznieśli kościół pw. św. Rocha. W 1742 r. 

w wyniku I wojny śląskiej Olesno wraz z całym Śląskiem zostało włączone do państwa pruskiego. Miasto 

z wolna podnosiło się po kolejnych klęskach żywiołowych, ostatni wielki pożar strawił Olesno w 1722 r. 

Kościół św. Michała znaną nam formę uzyskał w latach 1746 i 1876, w 1814 r. wybudowano synagogę, ratusz 

wzniesiono w latach 1820-21, w 1846 r. wybudowano dom starców i zalążek przyszłego szpitala na Wielkim 

Przedmieściu. Od 1801 r. w mieście działała pierwsza na Górnym Śląsku drukarnia. W wyniku pruskiej 

reformy administracyjnej od 1816 r. Olesno stało się miastem powiatowym w ramach rejencji opolskiej, która 

wchodziła w skład prowincji śląskiej Powstały nowe reprezentacyjne budynki, już w 1823 r. centrum 

oświetlono lampami gazowymi. W tym okresie miasto wkroczyło w erę gazu (1871) oraz kolei (1883/4). 

W tym samym stuleciu założono parafię ewangelicką, kościół na potrzeby wiernych wzniesiono w 1853 r. Był 

to także czas intensywnego rozwoju sieci drogowej. Olesno połączono bitymi drogami z miejscowościami 

Świercze (1846), Dobrodzieniem (1864/5), Bodzanowicami (1872-3) oraz Kluczborkiem (1871/2). W 1892 r. 

rynek oleski oraz główne ulice miasta zostały wybrukowane granitowymi kostkami, elektryfikacja miasta 

nastąpiła w 1893 r. 

W okresie I wojny światowej na terenie ziemi oleskiej nie było działań wojennych. Niemniej jednak 

wschodni front wojenny nie był zbyt odległy, tak więc miasto i okolice stały się miejscami gdzie zlokalizowano 

lazarety dla rannych żołnierzy. W latach 1919-1921 Olesno było rejonem działań powstańczych i walk 

plebiscytowych. W pobliżu Olesna w czerwcu 1919 r. miały miejsce przygotowania do wybuchu tzw. 

powstania oleskiego mającego poprzedzać wybuch I powstania śląskiego. W czasie III powstania śląskiego 
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przez ziemię oleską przebiegał północny odcinek frontu. Pomimo tych wydarzeń w tym czasie powstało kilka 

znaczących obiektów: budynek sądu okręgowego (1913-5) i budynek urzędu finansowego (1926) w Oleśnie, 

okazały kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich (1906-11), kościół parafialny 

pw. św. Katarzyny w Łomnicy (1916-7), zabudowania w zespole dworsko-pałacowym w Boroszowie 

(1909-12) oraz zabudowania w zespole pałacowo–parkowym w Sowczycach (1916-18). 

Zakończenie II wojny światowej przyniosło zmiany graniczne na niespotykaną dotąd skalę. Olesno, 

zniszczone przez żołnierzy radzieckich, jak i cały region, weszło w skład państwa polskiego. Jego losy 

związane były początkowo (1945–1950) z województwem śląsko-dąbrowskim, z siedzibą władz wojewódzkich 

w Katowicach. Przez kolejne 25 lat z województwem opolskim, potem od 1975 z częstochowskim a od 1999 r. 

Olesno weszło na powrót w skład województwa opolskiego.  

Bodzanowice (Botzanowitz, Grunsruh (od 1936)). Rejestr świętopietrza w archiprezbiteracie oleskim 

z 1447 r. wspomina o kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bodzanowicach, jest to zarazem 

pierwsza wzmianka o miejscowości. Według językoznawcy Kazimierza Rymuta nazwa miejscowości pochodzi 

od nazwy osobowej "Bodzan" z sufiksem - owice. Wspomniany wyżej kościół spłonął w czasie wojny 

trzydziestoletniej, odbudowano go w 1655 r., a poświęcono w 1679 r. Od 1753 r. Bodzanowice znalazły się 

rękach rodziny Reinchenbach, która to była w posiadaniu wsi przez niespełna 30 lat. W tym okresie powstał 

m. in. dwór, w którym do niedawna mieściła się poczta. W Bodzanowicach, których okolice bogate są w rudę 

żelaza i wapień, ok. 1850 r. wybudowano dwa wielkie piece wapienne. Zgodnie z zapisami traktatu 

wersalskiego z czerwca 1919 r. na Liswarcie została ustalona granica pomiędzy Niemcami a Polską. Sama 

miejscowość znalazła się w granicach Republiki Weimarskiej.  

W 1934 r. wzniesiono nowy murowany kościół, we wnętrzu którego znajdują się m. in. ołtarz - tryptyk 

z pięcioma figurami pochodzącymi z końca XV w. oraz chrzcielnica i pieta z 1650 r. Stary, drewniany kościół 

został przeniesiony do miejscowości Ciasna w pow. Lublinieckim, gdzie spłonął w połowie lat 80-tych. Lata 

drugiej wojny światowej doświadczyły miejscowość już w jej pierwszych dniach. W efekcie działań wojennych 

znacznie ucierpiała zabudowa Bodzanowic, zniszczonych zostało wiele zabudowań gospodarczych. Do 

istotniejszych zachowanych we wsi zabytków należą: kościół pw. NMP, pozostałości zabudowy dworskiej 

m. in. dwór i gorzelnia, młyn oraz budynek straży granicznej ob. mieszkalny. 
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Rysunek 3. Plan Bodzanowic z 1940 r. (źródło mapa: Messtischblatt nr 5077 Grunsruh 1;25 000, wyd. 1940). 

Cenne walory zabytkowe posiada układ ruralistyczny Bodzanowic, ujęty w ewidencji zabytków. Wieś 

obecnie w układzie wielodrożnicy, przekształconej z pierwotnej owalnicy. Starsza zabudowa w układzie 

szczytowym, nowsza w kalenicowym. Charakterystyczna dla wsi jest zabudowa zagrodowa oraz murowane 

z czerwonej cegły budynki. 

Borki Wielkie (Borch, Gross Borek, Brückenort (od 1936)). Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi 

z 1193 r., kiedy to wieś została ofiarowana zakonowi kanoników regularnych laterańskich z siedzibą we 

Wrocławiu, zwanych potem w Oleśnie augustianami. Nazwa ta pochodzi zapewne od wezwania kolegiaty 

św. Augustyna ufundowanej przez Henryka Brodatego pod wsią Zarzycka (miejscowość położona na granicy 

księstwa opolskiego z księstwami wrocławskim i krakowskim). Oprócz Borek Wielkich w skład tego 

uposażenia weszły m. in. pobliskie wsie Borki Małe i Broniec. Pod koniec XVII w. we wsi wzniesiona została 

kaplica pw. św. Marcina, do której dobudowana została w 1789 r. wieża. Obecnie kościół pw. św. Marcina 

i Bartłomieja jest kościołem cmentarnym.  

Wieś obecnie w układzie wielodrożnicy, uprzednio widlicy a pierwotnie ulicówki. Zabudowa mieszkalna 

zagrodowa, budynki zwrócone kalenicami do drogi. Wieś od początków jej istnienia była w posiadaniu 

kanoników, stan taki trwał do początków XIX w., kiedy to sekularyzacja Prus dopełniła dziejów klasztoru 

oleskiego. W połowie XIX w. wieś była w posiadaniu austriackiego oficera Andreasa von Renard. W tym 

czasie działały we wsi trzy młyny, piec hutniczy, zakład eksploatacji torfu oraz kuźnia. Powrót zakonników, 
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tym razem franciszkanów, do wsi był możliwy dopiero w początkach XX w., kiedy to ostatecznie zrzucono 

w Niemczech kajdany Kulturkampfu. Wraz z przybyciem zakonników rozpoczęły się związane z ich 

obecnością inwestycje. W latach 1906-1907 wybudowano klasztor, w latach 1910–1911 powstał okazały 

neogotycki kościół zakonny pw. św. Franciszka. Stał się on z czasem kościołem parafialnym, kiedy to 

w 1942 r. wydzielono z parafii oleskiej Borki Wielki, Borki Małe i Broniec, a także okoliczne przysiółki. Do 

istotniejszych zachowanych we wsi zabytków należą: kościół cmentarny pw. św. Marcina i Bartłomieja oraz 

kościół pw. św. Franciszka wraz z zabudowaniami klasztornymi. 

Boroszów (Boroschau, Alteneichen (od 1936)). Wieś wzmiankowana w 1574 r. Kolejna wzmianka z końca 

XVII w mówi o tym, iż Boroszów wchodził w skład archiprezbiteriatu oleskiego. Z tego okresu pochodzi 

kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny. Rokokowo - klasycystyczne wyposażenie drewnianej świątyni 

powstało na przełomu XVIII i XIX w. W połowie XIX w. w miejscowości znajdował się pałac, gorzelnia, 

owczarnie oraz cegielnia. Właścicielem tych dóbr był niejaki von Gerhard. W tym okresie ukształtował się 

układ przestrzenny założenia dworsko-parkowego, rozparcelowanego po II wojnie światowej. Barokowy pałac 

spłonął w 1945 r., ostatecznie rozebrano jego pozostałości w 1958 r. Zabudowa mieszkalna wsi zagrodowa, 

w znacznej większości usytuowana szczytowo względem drogi. Wieś w pierwotnym układzie urbanistycznym 

widlicy przekształconej w późniejszym okresie w wielodrożnicę. Do istotniejszych zachowanych we wsi 

zabytków należą: kościół pw. św. Marii Magdaleny oraz zabudowania podworskie. 

Grodzisko (Grötsch, Rosenhain (od 1936)). Miejscowość wzmiankowana w 1300 r. Nazwę miejscowości 

wywodzi się od jej bardzo wczesnej genezy. W XVI w. Grodzisko weszło w skład dóbr Olesna, wykupione 

z rąk prywatnych. W 1710 r. w Grodzisku wybudowany został drewniany kościół filialny pw. św. Rocha. 

Fundacja ta związana była z morowym powietrzem, które w 1708 r. dotknęło Olesno i okolicę.  Wieś 

w pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, przekształcona w widlicę. Starsza zabudowa usytuowana 

szczytowo względem drogi, młodsza zwrócona do drogi kalenicą. W początkach XX w. wieś wchodziła 

w skład parafii oleskiej, która to w swych granicach pozostała niezmieniona do dziś.  

Olesno (Rosenberg). Osada o genezie XII w. Rozwój osady związany jest z położeniem geopolitycznym 

Olesna na szlakach handlowych. W początkach XIII w. książe Henryk Brodaty wzniósł tu zamek myśliwski, 

który opatrzył fortyfikacjami. Miasto obwarowano znaczniej zapewne po najeździe Mongołów w 1241 r. 

Pierwsza wzmianka dotycząca Olesna związana jest z konsekracją kościoła grodowego w 1226 r. Świątynia ta 

służyła sprowadzonym z Wrocławia przez księcia Henryka augustianom. Jeszcze w XIII w. miasto stało się 

siedzibą kasztelanii, która była granicznym grodem na północny–wschód od Opola.  

Polska nazwa miejscowości wywodzi się podobno od zawołania książąt piastowskich polujących  

w okolicznych lasach, którzy to będąc pod wrażeniem zalesionych terenów miał powiedzieć „O leśno” lub też 

od gęsto porastających rozlewiska Stobrawy olch. Niemiecka nazwa Rosenberg (Różana Góra), funkcjonująca 

już w XIII w. wywodzi się od krzewów róż rosnących w pobliżu ratusza. Na przestrzeni dziejów nazwa miasta 

ewoluowała, a w materiałach źródłowych znajdujemy ją w brzmieniu Olezno, Oleszno, Oleschnow, Oleschno. 
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Niemiecka nazwa miasta Rosenberg występowała na przestrzeni dziejów w kilku wersjach tj. Rosinberg, 

Rosemberg, Rozenberg, Rosenbergk. 

Olesno lokowane na prawie niemieckim zapewne przed 1300 r. przez Władysława I księcia Opolskiego. 

Rozwój miasta w tym okresie związany jest z Zakonem Kanoników Regularnych. W 1374 r. wzniesiony 

zostaje murowany kościół pw. św. Michała, który to po kolejnych pożarach miasta był odbudowywany 

w latach 1578, 1624, 1642, 1722 i 1745. Zamek książęcy ofiarowany zakonnikom, w latach 1374-5 został 

przebudowany na klasztor i prepozyturę. Budynek spłonął w 1642 r. i 1722 r., odbudowany 1651 r., a następnie 

gruntownie przebudowany w 1826 r. Olesno w tym okresie jest wymieniane jako jeden z archiprezbiteriatów 

opolskiego archidiakonatu, w którego skład wchodziło najprawdopodobniej 18 parafii. W 1404 r. otoczono 

miasto murami, w 1450 r. po wielkim pożarze, który strawił niemal cała zabudowę odnowione zostają na 

prawie magdeburskim prawa miejskie. W związku z tym książe opolski Bernard nadaje Olesnu przedmieścia, 

zwane potem „Małym” i „Wielkim”. Miasto należące od początku jego istnienia do 1532 r. do książąt 

opolskich, po śmierci księcia opolsko-raciborskiego Jana Dobrego przeszło w dziedziczne władanie 

Habsburgów. Przez prawie dwa wieki w latach 1594–1802 miasto znajdował się w rękach rodu von Gaschin. 

Pod koniec panowania piastowiczów, za miastem powstała drewniana świątynia pw. św. Anny (1518). Stanęła 

ona na miejscu wotywnej kaplicy fundacji mieszczańskiej wystawionej w 1444 r., która stała się zbyt mała, aby 

pomieścić podążających tu pielgrzymów. Kościół znacznie rozbudowano w latach 1668-1670, kiedy to od 

południa dostawiona została część centralna w kształcie pięciolistnej róży. Przed 1478 r. na przedmieściu 

„Małym” z fundacji mieszczańskiej wzniesiono kościół szpitalny, na którego miejscu stanął w 1635 r. kościół 

drewniany pw. Bożego Ciała. Obecnie w miejscu tej świątyni przeniesionej do Gronowic, stoi wzniesiony 

w 1913 r. murowany, kościół neobarokowy. 

Miasto przeżywało względny okres prosperity do XVIII w. Wielokrotnie niszczone w czasie pożarów, 

w trakcie wojen śląskich ciężko doświadczone działaniami wojsk obu stron konfliktu. Z tej zawieruchy ocalały 

jedynie gotycki kościół, szkoła oraz kilka budynków. Wiek XIX to okres wielkich zmian i inwestycji. Niestety 

w tym okresie rozebrano najstarsze obiekty w Oleśnie m. in. budynek klasztorny, a także znaczną część murów 

miejskich i wieże. Na miejscu rozebranego ratusza w 1820 r. stanął nowy wg. projektu Gottlieba Wilhelma 

Kalbfleischa. W tym okresie powstają także: synagoga (1814), dom starców (1846), kościół ewangelicki 

(1853), szpital (1858-9), więzienie (1856), poczta (1864), gazownia (1871). Ważnymi inwestycjami były 

budowane ze sporym rozmachem bite drogi m. in. do Opola i Dobrodzienia, wybrukowano rynek i główne 

ulice miasta. Ważnym wydarzeniem było dotarcie do miasta kolei w 1883 r. 

Kolejnym ciężkim okresem w historii miasta był okres II wojny światowej. W wyniku działań wojennych, 

a raczej w wyniku działań rosyjskich żołnierzy w początku 1945 r. zniszczono w centrum miasta około 70 % 

obiektów m. in. plebanię. 
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Rysunek 4. Plan Olesna z 1938 r. (źródło mapa: Messtischblatt nr 5176 Rosenberg 1;25 000, wyd. 1938) 

Łomnica (Łompnicza, Lomnitz, Gnadenkirch (ab 1936)). Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana 

w 1424 r. jako Łompnicza. Należała wówczas do rodziny Kokors i wspólnie z Sowczycami stanowiła jeden 

majątek ziemski. W 1568 r. we wsi należącej do parafii w Wysokiej wybudowany został kościół filialny 

pw. św. Katarzyny. Kolejnymi właścicielami byli Jan von Frankenberg Proslicki i Jan Hornberg. Ten ostatni na 

łożu śmierci rozdzielił majątek między dwóch synów, z których jeden dostał Sowczyce, a drugi Łomnice. 

W XV w. w Łomnicy istniała kuźnia obok której miała istnieć młotownia. W połowie XVIII w. miejscowość 

stała się własnością hrabiego Fryderyka Leopolda von Gesslera. Potomek hrabiego stał się fundatorem nowej 

murowanej świątyni, która powstała w latach 1916-1917. Drewniany kościół przeniesiono do Sowczyc. 

Wieś pierwotnie w układzie urbanistycznym ulicówki, potem przekształcona w widlicę, a następnie 

w wielodrożnicę. Zabudowa miejscowości zagrodowa, dominują budynki usytuowane szczytowo do drogi. 

Łomnica w 1942 r. została podniesiona do rangi parafii, którą jest do dzisiaj.  

Stare Olesno (Alt Rosenberg). Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1226 r. następnie w latach 

1233, 1294 i 1372. W XIV w. znana była pod nazwami Rosenberg Villa i Rosenberg Antiqua. Do XVIII w. na 

temat Starego Olesna nie ma zbyt wielu informacji. W 1680 r. wybudowany został Kościół pw. św. Marii 

Magdaleny, w tym samym czasie miejscowość jest wymieniana jako filia parafii oleskiej. W końcu XVIII w. 

wieś była własnością niejakiego von Koschützkiego. W tym czasie znajdowały się tam dwa folwarki, szkoła 

oraz młyn. W początku XIX w. Zimmermann wymienia folwark z owczarnią, browar, gorzelnie, 2 młyny, 

tartak, cegielnię oraz szkołę. W drugiej połowie XIX w. wieś stała się własnością rodziny von Maltitz, a potem 

von Lieres und Wilkau. Z tą drugą rodziną związana jest budowa nowego pałacu w Starym Oleśnie. Powstał on 
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zapewne na miejscu wcześniejszej rezydencji właścicieli majątku. W tym czasie ukształtował się ostatecznie 

zespół pałacowo-parkowo-folwarczny.  

Wieś w pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, została z biegiem czasu przekształcona  

w widlicę. Zabudowa mieszkalna zagrodowa, w większości usytuowana szczytowo do drogi. Stare Olesno od 

1911 r. stało się samodzielną parafią, w której skład weszły okoliczne miejscowości m. in. Gronowice i Ciarka. 

Do istotniejszych zachowanych we wsi zabytków należą: kościół pw. św. Marii Magdaleny, pałac oraz 

zabudowania podworskie. 

Sowczyce (Schoffschütz). Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1297 r., kiedy to książe opolski 

Bolesław I nadał wieś rycerzowi Heinrico Boeno dicto Mymbicz. Sowczyce od swych początków były 

bezpośrednio związane z pobliską Łomnicą. W XVI w. kolejnymi właścicielami miejscowości byli Jan 

Frankenberg, który w 1546 r. sprzedał swe dobra Janowi Horngbergowi z Domecka. Wieś w połowie XVIII w. 

miejscowość stała się własnością hrabiego Fryderyka Leopolda von Gesslera. Siedziba rodu Gesslerów 

pochodząca najprawdopodobniej z I połowy XVII w. spłonęła w 1809 r. Na miejscu spalonego dworu stanęła 

nowa rezydencja. Nowa neogotycka budowla powstawała przez niemal pół wieku, wielokrotnie 

modernizowany pałac już w latach 60 XX uległ znacznym przekształceniom. Wewnętrznego układ 

pomieszczeń uległ zatarciu, zniszczeniu uległy kominki, podłogi i sztukaterie. 

W XIX w. w Sowczycach działał dobrze zorganizowany folwark, we wsi znajdowała się szkoła, młyn, 

cegielnia i gorzelnia. W 1917 r. w miejscu kaplicy pw. św. Barbary stanął przeniesiony z Łomnicy kościół 

drewniany pw. św. Antoniego. Miejscowość w układzie urbanistycznym ulicówki przekształconej w widlicę. 

Zabudowa mieszkalna w większości usytuowana szczytowo względem drogi. W wyniku działań wojennych 

Sowczyce nieznacznie ucierpiały, spalonych zostało kilka budynków. Do istotniejszych zachowanych we wsi 

zabytków należą: kościół pw. św. Antoniego, pałac oraz zabudowania podworskie. 

Świercze (Schönwald). Wieś założona została przez kanoników regularnych z Olesna po 1374 r. Od 1789 r. 

staje się własnością rodziny von Jordan, z która to związany jest dynamiczny rozwój miejscowości. 

W początkach XVIII w. we wsi istnieje smołownia, polażernia i cegielnia. W I połowie XIX w. wzniesiony 

zostaje pałac wraz z dużym zespołem gospodarczym, składającym się z oficyny, wozowni, spichlerza, obory, 

stajni i chlewni. W 1862 r. wieś przeszła w ręce rodziny von Studnitz, która to władała tymi dobrami do końca 

II wojny światowej. Do rodziny von Studnitz należał również pobliski folwark Wygoda. W 1945 r. pałac został 

spalony przez wojska radzieckie.  

Wieś o układzie urbanistycznym ulicówki, przekształconej następnie w widlicę. Zabudowa miejscowości 

zagrodowa, przeważnie usytuowana kalenicowo do drogi. Do istotniejszych zachowanych we wsi zabytków 

należą zabudowania podworskie w tym m.in. spichlerz, oficyna i wozownia. 

Wysoka (Wyssoka, Lindenhöhe (ab. 1936)). Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1339 r. Pierwszy kościół 

powstał tu wg. tradycji w 1418 r. Wysoka była jedną z pierwszych parafii archiprezbiteriatu oleskiego, 

zapewne powstałą jeszcze w XIV w. Parafia obejmowała miejscowości: Łomnicę, Sowczyce, Wachów i Leśną. 

W pierwszej ćwierci XVI w. miejscowość stała się własnością Olesna. W latach 1906-7 w miejsce drewnianej 
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świątyni, wybudowano kościół murowany. W nowym neoromańskim kościele znalazły miejsce elementy 

barokowego wystroju dawnej świątyni.  

Miejscowość w układzie urbanistycznym ulicówki przekształcona w rzędówkę. Zabudowa mieszkalna 

zagrodowa, starsza usytuowana szczytowo względem drogi, nowsza kalenicowo. 

5.2.3. Krajobraz kulturowy 

Krajobraz kulturowy to historycznie ukształtowany w wyniku działalności człowieka krajobraz naturalny, 

na obszarze którego występują nakładające się na siebie elementy kulturowe powstałe na przestrzeni wieków. 

Rzeźba terenu gminy Olesno posiada charakter równinno-falisty i miejscami pagórkowaty, poprzecinany 

dolinami rzecznymi. Wysokość nad poziomem morza kształtuje się od 198 m w najniższym punkcie 

znajdującym się w rejonie przysiółka Stara Chudoba, do 280 m n.p.m. w punkcie położonym na południe od 

Olesna. Sieć wodna jest dobrze rozwinięta, a rzeki wraz z licznymi niewielkimi ciekami stanowią dopływy 

Odry i Warty. Jakość gleb jest zróżnicowana. W środkowej części gminy występują gleby o średniej jakości do 

produkcji rolnej, czego skutkiem jest znaczne przekształcenie tego obszaru pod uprawy związane z wczesnym 

osadnictwem i późniejszym rozwojem siedlisk. W pozostałych częściach gminy gleby należą do słabych 

i większości są zalesione. Dominującym gatunkiem wśród drzew jest sosna, która stanowi prawie 95% 

zasobów leśnych gminy. Obszar gminy charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem siedlisk, które 

wykształciły się w wyniku różnych warunków glebowych, wodnych i mikroklimatycznych. Środowisko 

przyrodnicze jest jednak poddane znacznym zagrożeniom zewnętrznym związanym z szeroko rozumianą 

antropopresją, czyli różnymi formami działalności człowieka w środowisku tj. m. in. intensywnym rozwojem 

rolnictwa, zanieczyszczeniami wód i powietrza, zabudową, hodowlą czy przemysłem.  

W środowisku przyrodniczym ochroną objęto 7 pomników przyrody (2 głazy narzutowe, dęby szypułkowe, 

grupa drzew z gatunku buk pospolity i grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy), 7 użytków ekologicznych 

(6 bagien śródleśnych, 1 łąka śródleśna) oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pradolina i źródliska rzeki 

Stobrawa”. 

Przekształcenia krajobrazu kulturowego w największym stopniu dotknęły centralną części gminy, tam też 

zogniskowany jest współczesny rozwój urbanistyczny. Zachowanie ładu przestrzennego jest utrudnione 

w związku z brakiem całościowej polityki przestrzennej. Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 

niewielki wycinek terenu gminy, brak jest również obszarowych form ochrony konserwatorskiej (wyjątek 

stanowi układ ruralistyczny Bodzanowic).  

Historyczne siedliska o charakterze wiejskim na przestrzeni dziejów podlegały naturalnym 

przeobrażeniom. Do dnia dzisiejszego zachowana została częściowo pochodząca z XIX i początku XX w. 

zabudowa zagrodowa, której jednym z wyznaczników są ceglane elewacje. Zabudowa wiejska,  

a w szczególności zabudowania gospodarcze i inwentarskie, jak również zabudowania podworskie (najczęściej 

tynkowane), w obecnych uwarunkowaniach utraciły swoje pierwotne przeznaczenie i nierzadko brak jest dla 

nich nowych funkcji zapewniających im przetrwanie. Jedynymi dominantami kompozycyjnymi w sylwecie wsi 

są zazwyczaj niezwykle charakterystyczne dla wsi oleskiej drewniane kościoły. Niestety w dziedzictwie 
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kulturowym wsi obserwuje się niekorzystne zmiany związane przede wszystkim z ingerencją w tradycyjny 

wiejski krajobraz, w szczególności poprzez wznoszeniem budynków nieposiadających cech architektury 

regionalnej oraz degradację, a w konsekwencji wyburzanie architektury historycznej. 

Jednym z najistotniejszych elementów krajobrazu kulturowego są - będące wytworem działalności 

człowieka oraz świadectwem minionych epok - zabytki. W zasobie dziedzictwa kulturowego będącego 

składowa krajobrazu kulturowego wchodzą m. in.: 

 zespoły pałacowo-parkowe m. in. w Świerczu i Sowczycach, 

 obiekty sakralne, w tym wyróżniający się kościół pw. św. Anny w Oleśnie oraz niezwykle cenne 

kościoły cmentarny pw. św. Marcina i Bartłomieja w Borkach Wielkich, pw. św. Rocha w Grodzisku, 

pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie, 

 zabudowania podworskie w tym spichlerze, czworaki, gorzelnie, wozownie, obory, stajnie, młyny, 

 obiekty użyteczności publicznej m. in. ratusz, dawna poczta cesarska przy ul. Lompy 23 w Oleśnie, 

dawna katolicka szkoła powszechna przy Pieloka 12 w Oleśnie, dawny budynek straży granicznej przy 

ul. Częstochowskiej 17 w Bodzanowicach, budynek sądu przy ul. Sądowej 3 w Oleśnie, 

 kamienice i wille m. in. przy ulicach Jaronia, Lompy i Pieloka w Oleśnie, 

 układy ruralistyczne tj. Bodzanowice. 

5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

Spośród form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami na obszarze gminy Olesno nie występują zabytki wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, nie ma 

również obiektów wpisanych na listę pomników historii (obecnie trwają starania o uznanie za pomnik historii 

kościoła pw. św. Anny w Oleśnie), a także parków kulturowych. Głównymi formami ochrony zabytków 

występującymi w granicach gminy są zabytki archeologiczne, nieruchome i ruchome wpisane do rejestru 

zabytków oraz ujęte w ewidencji zabytków. W nielicznych MPZP obejmujących niewielki ułamek terytorium 

gminy utworzone zostały strefy ochrony konserwatorskiej, w których określono zasady ochrony zasobów 

dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wskazano w nich także obiekty i obszary 

podlegające ochronie konserwatorskiej wynikającej z przepisów odrębnych. 

Teren gminy Olesno jest średnio nasycony obiektami o wartościach historycznych, architektonicznych 

i artystycznych. Analiza zasobu dziedzictwa wykazała, że zarówno w rejestrze zabytków, jak i w ewidencji 

zabytków architektury znajduje się zaledwie część obiektów kwalifikujących się do objęcia tymi formami 

ochrony konserwatorskiej.  

5.4. Zabytki nieruchome 

Na obszarze gminy Olesno indywidualną ochroną konserwatorską objętych jest 127 obiektów. Wśród tej 

liczby 23 obiekty wpisane są do rejestru zabytków, pozostałe ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. 

Niespełna połowa z zabytków tj. 56 położona jest w granicach miasta Olesno. Najstarszym z obiektów objętych 

indywidualną ochroną konserwatorską jest posiadający XIV w. genezę oleski kościół pw. św. Michała. Za 
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najcenniejszy zabytek na obszarze gminy należy uznać unikalny w skali ponadregionalnej kościół św. Anny 

przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie. 

  W stosunku do wielkości gminy oraz potencjału dziedzictwa kulturowego regionu katalog zabytków 

objętych indywidualną ochroną jest bardzo skromny. Na przestrzeni ostatnich 30 lat powiększył się zaledwie 

o 5 obiektów wpisanych do rejestru na mocy 4 decyzji WKZ. Od czasu utworzenia ewidencji zabytków 

w formie zbioru kart adresowych tzw. fiszek, pozostających w zasobach WKZ, na przestrzeni ostatnich kilku 

dziesięcioleci nie poszerzył się za to katalog obiektów ujętych w ewidencji (za wyjątkiem zabytków wpisanych 

do rejestru). Co prawda w 2014 r. dokonano weryfikacji zasobów dziedzictwa kulturowego gminy 

i wytypowano do ujęcia w ewidencji 165 obiektów i obszarów, jednak zabytki te nie zostały jak dotychczas 

objęte prawną ochroną konserwatorską. 

 

Rejestr zabytków nieruchomych 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Numer 
Data 

wpisu 

1 Borki Wielkie 
kościół cmentarny pw. św. 

Marcina i Bartłomieja 
ul. o. Alarda 3 

75/54 

136/78 
22.12.1954 

2 Boroszów kościół pw. św. Magdaleny Boroszów 12 
152/54 

137/78 
13.01.1954 

3 Grodzisko kościół pw. św. Rocha 
przy drodze do wsi 

Wysoka 

32/49 

149/76 

10.12.1949 

10.02.1978 

4 Olesno kościół pw. św. Anny ul. Gorzowska 3 
33/49 

158/76 

10.12.1949 

10.02.1978 

5 Olesno kościół pw. św. Michała ul. Kościelna 1 
34/49 

159/76 

10.12.1949 

14.02.1978 

6 Olesno plebania-wikarówka ul. Kościelna 1 
1809/66 

161/76 

17.10.1966 

14.02.1978 

7 Olesno kościół ewangelicki ul. Henryka Brodatego 
436/58 

160/76 
15.06.1958 

8 Olesno kaplica pw. św. Franciszka  ul. Wielkie Przedmieście 2 106/2009 1.12.2009 

9 Olesno 
cmentarz żydowski, mur 

oraz ruiny  
ul. Młyńska 48 427/88 27.05.1988 

10 Olesno ratusz Rynek 20 1733/66 14.10.1966 

11 Olesno fragment murów obronnych 
ul. Lompy (koło budynku 

nr 9) 

434/58 

162/76 
15.06.1959 

12 Olesno dom mieszkalny ul. Jaronia 7 
446/58 

164/76 
15.06.1958 

13 Sowczyce kościół pw. św. Antoniego ul. Lubliniecka 15 
89/54 

174/76 
24.03.1954 

14 Sowczyce pałac ob. dom dziecka ul. Długa 37 563/95 20.12.1995 

15 Sowczyce park ul. Długa 37 
563/95 

13/47 

20.12.1995 

12.08.1947 
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16 Stare Olesno 

kościół pw. św. Marii 

Magdaleny wraz z wnętrzem 

i otoczeniem 

ul. Kluczborska 
83/54 

175/76 
5.04.1954 

17 Świercze 

zespół pałacowo-parkowy: 

lodownia, park, aleja 

spacerowa „Promenada”, 

dziedziniec gospodarczy, 

cmentarz rodowy w parku 

ul. Częstochowska 3b 564 12.09.1996 

18 Świercze oficyna dworska ul. Częstochowska 3b 
1738/66 

180/78 
5.10.1978 

19 Świercze spichlerz ul. Częstochowska 3b 
1740/66 

182/78 
5.10.1978 

20 Świercze 
budynek gospodarczy 

(wozownia) 
ul. Częstochowska 3b 

1739/66 

181/78 
5.10.1966 

21 Świercze 
park dworski (z pawilonami 

i spichrzami) 
ul. Częstochowska 3b 52/59 20.10.1959 

22 Wachów 
kościół pw. św. Wawrzyńca 

wraz z wnętrzem 
ul. Kuczki 49 

86/54 

187/76 
17.02.1954 

23 Wachów dwór ul. Polna 15 
1036/65 

186/65 
21.05.1965 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na obszarze gminy należy do zadań samorządu lokalnego, które 

ustawodawca precyzuje w art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Do zadań nałożonych na 

samorząd w art. 22 ust. 4 ww. ustawy, należy m. in. obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków 

nieruchomych w formie zbioru kart adresowych. Ewidencja obejmuje zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki 

nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z WKZ. Ewidencja stanowi zbiór otwarty i powinna 

być cyklicznie weryfikowana w celu ujęcia w niej obiektów posiadających odpowiednie wartości historyczne, 

naukowe i artystyczne oraz wykreślenia obiektów nieistniejących lub takich, które utraciły wartości z uwagi na 

które zostały w ewidencji ujęte. 

Gminna ewidencja zabytków nie jest jedną z form ochrony wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, co znacząco obniża rangę tej formy ochrony. W wyniku nowelizacji ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r. został wprowadzony obowiązek 

uzgadniania przez gminy z WKZ decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadniania przez organy budowlane 

z WKZ projektów budowlanych w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Zapisy te 

wpłynęły na wzmocnienie rangi ewidencji zabytków, jednak w dalszym ciągu brak jest całościowego 

uregulowania w tym obszarze. 
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Zabytki ujęte w ewidencji zabytków 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Informacja o wpisie do 

rejestru zabytków 

1 Olesno kościół odpustowy pw. św. Anny ul. Gorzowska 3 
33/49 z 10.12.1949  

158/76 z 14.02.1978 

2 Olesno 
kościół ewangelicki pw. Krzyża 

Chrystusa 

ul. Henryka 

Brodatego 

436/58 z 15.06.1958 

160/76 

3 Olesno 
kościół parafialny pw. Bożego 

Ciała 
ul. Pieloka 10  

4 Olesno kościół filialny pw. św. Michała ul. Kościelna 1 
34/49 z 10.12.1949 

159/76 z 14.02.1978 

5 Olesno kaplica cmentarna pw. św. Anny ul. Gorzowska 3  

6 Olesno 
kaplica pw. św. Franciszka 

z Asyżu 

ul. Wielkie 

Przedmieście 2 
106/2009 z 1.12.2009 

7 Olesno kapliczka pw. św. Michała ul. Kościelna 1  

8 Olesno 
ogrodzenie kościoła filialnego 

pw. św. Michała 
ul. Kościelna 1  

9 Olesno cmentarz żydowski ul. Młyńska 48 427/88 z 27.05.1988 

10 Olesno 
ogrodzenie cmentarza 

żydowskiego 
ul. Młyńska 48 427/88 z 27.05.1988 

11 Olesno 
ewangelicki dom parafialny  

(ob. sklep) 
ul. Jaronia 11  

12 Olesno 

dawn. probostwo kościoła 

ewangelickiego  

pw. Krzyża Chrystusowego 

ul. Kościuszki 7  

13 Olesno 

wikarówka koło kościoła  

pw. św. Michała  

(ob. plebania) 

ul. Kościelna 1 
1809/66 z 17.10.1966 

161/76 z 14.02.1978 

14 Olesno brama i ogrodzenie wikarówki ul. Kościelna 1  

15 Olesno 
budynek Caritasu  

tzw. „wikarówka” 

ul. Ks. Brunona 

Aleksandra 2 
 

16 Olesno pozostałość murów obronnych ul. Lompy 
434/58 z 15.06.1959 

162/76 

17 Olesno budynek urzędu finansowego ul. Dworcowa 4  

18 Olesno 
dawna Królewska Szkoła 

Przygotowawcza 
ul. Labora 2  

19 Olesno 
urząd pocztowy  

(d. poczta cesarska) 
ul. Lompy 23  

20 Olesno 
katolicka szkoła powszechna  

(ob. Publiczne Gimnazjum nr 1) 
ul. Pieloka 12  

21 Olesno 
budynek starostwa (ob. Starostwo 

Powiatowe i Urząd Miejski) 
ul. Pieloka 21  

22 Olesno 

budynek Zespołu Szkół  

(dawn. Królewskie Katolickie 

Seminarium Nauczycielskie) 

ul. Sądowa 2  
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23 Olesno 
budynek sądu okręgowego  

(ob. Sąd Rejonowy) 
ul. Sądowa 3  

24 Olesno budynek dworca kolejowego ul. Sądowa 21  

25 Olesno ratusz Rynek 20 1733/66 z 14.10.1966 

26 Olesno 
stary szpital z kaplicą  

pw. św. Franciszka z Asyżu 

ul. Wielkie 

Przedmieście 2 
 

27 Olesno 
Miejski Dom Kultury  

(d. Hotel Vogt’sa „Król Prus”) 

ul. Wielkie 

Przedmieście 31 
 

28 Olesno 
Państwowa Szkoła Muzyczna 

(d. sierociniec) 

ul. Wielkie 

Przedmieście 33 
 

29 Olesno kamienica 
ul. Armii Krajowej 

22 
 

30 Olesno 
hotel dworcowy  

(ob. kamienica) 
ul. Dworcowa 15  

31 Olesno 
kamienica  

(ob. Muzeum Regionalne) 
ul. Jaronia 7 

446/58 z 15.06.1958 

164/76 

32 Olesno wieża ciśnień ul. Krzywa11  

33 Olesno budynek mieszkalny ul. Labora 12  

34 Olesno kamienica  ul. Labora 18  

35 Olesno kamienica ul. Labora 20  

36 Olesno budynek mieszkalny ul. Labora 26  

37 Olesno kamienica ul. Lompy 5  

38 Olesno budynek mieszkalny ul. Lompy 6  

39 Olesno kamienica  ul. Lompy 25  

40 Olesno kamienica ul. Lompy 27  

41 Olesno budynek mieszkalny 
ul. Małe 

Przedmieście 4 
 

42 Olesno kamienica 
ul. Małe 

Przedmieście 6 
 

43 Olesno kamienica 
ul. Małe 

Przedmieście 20-22 
 

44 Olesno kamienica 
ul. Małe 

Przedmieście 24 
 

45 Olesno 
dom przedpogrzebowy 

(nieużytkowany) 
ul. Młyńska 48  

46 Olesno magazyn (ob. usługi) ul. Piastów 2  

47 Olesno magazyn (ob. usługi) ul. Piastów 4  

48 Olesno willa ul. Pieloka 16  

49 Olesno willa (ob. usługi) ul. Pieloka 18  

50 Olesno kamienica ul. Reymonta 2  

51 Olesno kamienica Rynek 22  
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52 Olesno kamienica (d. zajazd) 
ul. Wielkie 

Przedmieście 19 
 

53 Olesno budynek mieszkalny 
ul. Wielkie 

Przedmieście 23 
 

54 Olesno kamienica 
ul. Wielkie 

Przedmieście 32 
 

55 Olesno budynek mieszkalny 
ul. Wielkie 

Przedmieście 49 
 

56 Olesno dawn. więzienie ul. Kościuszki 14  

57 Bodzanowice układ ruralistyczny wsi   

58 Bodzanowice kościół parafialny pw. NMP ul. Kościelna 15  

59 Bodzanowice kościół ewangelicki (pozostałość) ul. Leśna   

60 Bodzanowice kapliczka przydrożna  
w pobliży budynku 

straży granicznej 
 

61 Bodzanowice budynek starej szkoły ul. Częstochowska 5  

62 Bodzanowice dom ul. Częstochowska 6  

63 Bodzanowice młyn ul. Częstochowska 8  

64 Bodzanowice dom (d. zajazd) ul. Częstochowska 16  

65 Bodzanowice 
budynek straży granicznej 

(ob. budynek mieszkalny) 
ul. Częstochowska 17  

66 Bodzanowice 
budynek mieszkalny 

(d. piekarnia) 
ul. Kościelna 1  

67 Bodzanowice obora w zagrodzie ul. Kościelna 9  

68 Bodzanowice 
budynek mieszkalny – czworak 

podworski 
ul. Leśna 13  

69 Bodzanowice budynek mieszkalny w zagrodzie ul. Piaski 37  

70 Bodzanowice stodoła w zagrodzie ul. Piaski 37  

71 Bodzanowice 

urząd pocztowy, sklep (d. dwór 

w zespole dwóch połączonych 

budynków) 

ul. Powstańców 

Śląskich 1 
 

72 Bodzanowice 
budynek mieszkalny 

(dobudowany do dworu) 

ul. Powstańców 

Śląskich 2 
 

73 Bodzanowice 
zakład produkcyjny  

(dawn. gorzelnia podworska) 

ul. Powstańców 

Śląskich 3  
 

74 Borki Wielkie 
kościół cmentarny  

pw. św. Marcina i Bartłomieja 
ul. O. Alarda 3 

75/54 z 22.12.1954 

136/78 

75 Borki Wielkie 
kościół parafialny  

pw. św. Franciszka z Asyżu 
ul. O. Alarda 3  

76 Borki Wielkie klasztor o.o. Franciszkanów ul. O. Alarda 3  

77 Borki Wielkie 
budynek mieszkalny  

(d. szkoła polska) 
ul. O. Alarda 13  

78 Borki Wielkie 

budynek mieszkalny  

(d. restauracja „Pod czarnym 

orłem”)  

ul. O. Alarda 16  
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79 Borki Wielkie kapliczka z figurą Jezusa ul. O. Alarda 20  

80 Borki Wielkie 
przedszkole publiczne  

(d. dom – rządcówka) 
ul. O. Alarda 27  

81 Borki Wielkie 
gospoda  

(d. młyn w zagrodzie młyńskiej) 
ul. Młyńska 13  

82 Boroszów 
kościół filialny  

pw. św. Marii Magdaleny 
nr 12 

152/54 z 13.01.1954 

137/78 

83 Boroszów 

dom mieszkalny  

w zespole dworsko-pałacowym  

(tzw. ośmiorak) 

nr 69  

84 Boroszów 
spichlerz podworski  

w zespole dworsko-pałacowym 
nr 70  

85 Boroszów 
czworaki podworskie  

w zespole dworsko-pałacowym 
nr 71  

86 Boroszów 
park dworski krajobrazowy 

w zespole-parkowym 

płn.-wsch. część 

zespołu dworskiego  
 

87 Boroszów 
podjazd pałacowy  

(pozostałość) 

płn. część parku 

dworskiego 
 

88 Grodzisko kościół filialny pw. św. Rocha 
przy drodze do wsi 

Wysoka 

32/49 z 10.12.1949 

149/76 z 10.02.1978 

89 Łomnica 
kościół parafialny  

pw. św. Katarzyny 
ul. J. Lompy 13  

90 Łomnica 
dom mieszkalny  

(d. karczma) 
ul. Oleska 6  

91 Łomnica kuźnia 
naprzeciw adresu, 

ul. Strażacka 2 
 

92 Łomnica dom (d. przedszkole) ul. Strażacka 5  

93 Obłąki dom w zagrodzie nr 7  

94 Obłąki obora w zagrodzie nr 7  

95 Sowczyce 
kościół filialny  

pw. św. Antoniego 
ul. Lubliniecka 15 

89/54 z 24.03.1954 

174/76 

96 Sowczyce 

budynek mieszkalny  

(d. gorzelnia w zespole  

pałacowo-parkowym) 

ul. Długa 35  

97 Sowczyce 
magazyn (d. stajnie w zespole 

pałacowo-parkowym) 
ul. Długa 35  

98 Sowczyce 
spichlerz w zespole  

pałacowo-parkowym 
ul. Długa  

99 Sowczyce 
obory w zespole  

pałacowo-parkowym 
ul. Długa  

100 Sowczyce 

pałac w zespole  

pałacowo-parkowym  

(ob. dom dziecka) 

ul. Długa 37 563/95 z 20.12.1995 

101 Sowczyce 
park w zespole  

pałacowo-parkowym 
ul. Długa 37 

563/95 z 20.12.1995 

13/47 z 12.08.1947 

Id: A2919F8B-F2D1-447E-AEEF-2DB70331E8FF. Podpisany Strona 48



 
 

102 Stare Olesno 
kościół parafialny  

pw. św. Marii Magdaleny 
ul. Kluczborska 

83/54 z 5.04.1954 

175/76 

103 Stare Olesno 

pałac (tzw. stary zamek) 

w zespole pałacowo-parkowo-

folwarcznym 

ul. Starowiejska 5  

104 Stare Olesno 
park krajobrazowy w zespole 

pałacowo-parkowo-folwarcznym 
ul. Starowiejska 5  

105 Stare Olesno 

magazyn (d. wielofunkcyjny 

budynek w zespole pałacowo-

parkowo-folwarcznym) 

ul. Starowiejska 5  

106 Stare Olesno 
magazyn (d. stodoła w zespole 

pałacowo-parkowo-folwarcznym) 
ul. Starowiejska 5  

107 Stare Olesno 
magazyn (d. obory w zespole 

pałacowo-parkowo-folwarcznym) 
ul. Starowiejska 5  

108 Stare Olesno 
magazyn (dawn. stajnie w zespole 

pałacowo-parkowo-folwarcznym) 
ul. Starowiejska 5  

109 Stare Olesno 

magazyn (d. stare sypialnie 

w zespole pałacowo-parkowo-

folwarcznym) 

ul. Starowiejska 5  

110 Świercze 

zespół pałacowo - parkowy: 

lodownia, park, aleja  

spacerowa „Promenada”, 

dziedziniec gospodarczy, 

cmentarz rodowy w parku 

ul. Częstochowska 564 z 12.09.1996 

111 Świercze  oficyna dworska  ul. Częstochowska 3b 
1738/66 z 5.10.1966 

180/78 

112 Świercze  
wozownia w zespole dworskim 

(ob. część magazynu) 
ul. Częstochowska 3b 

1739/66 z 5.10.1966 

181/78 

113 Świercze  spichlerz w zespole dworskim ul. Częstochowska 3b 
1740/66 z 5.10.1966 

182/78 

114 Świercze  świniarnia ul. Częstochowska 3b  

115 Świercze  
pozostałości parku w zespole 

dworskim 
ul. Częstochowska 3b  52/59 z 20.10.1959 

116 Wachów 
kościół filialny pw. św. 

Wawrzyńca 
ul. Kani 49 

86/54 z 17.02.1954 

187/76 

117 Wachów przedszkole publiczne (d. dwór) ul. Polna 15 
1036/65 z 21.05.1965 

186/65 

118 Wachów stodoła w zagrodzie ul. Leśna 7  

119 Wachów budynek mieszkalny w zagrodzie ul. Leśna 7  

120 Wojciechów 
przedszkole publiczne  

(d. dom mieszkalny) 
ul. Okrzei 1  

121 Wygoda  

budynek mieszkalny  

(d. rządcówka w zespole 

folwarcznym) 

ul. Wygodzka 3  

122 Wygoda  

budynek gospodarczy  

(d. spichlerz  

w zespole folwarcznym) 

ul. Wygodzka 1a  
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123 Wygoda  

budynek gospodarczy  

(d. stajnia w zespole 

folwarcznym) 

ul. Wygodzka 3  

124 Wysoka 
kościół parafialny  

pw. św. Mikołaja i Małgorzaty 
nr 52  

125 Wysoka kaplica koło kościoła parafialnego nr 52  

126 Wysoka kamienica (d. zajazd) nr 50  

 

5.5. Zabytki ruchome 

Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków tworzą reprezentatywny zbiór sztuki sakralnej regionu. 

Należą do nich przede wszystkim zespoły zabytków tworzących wyposażenie świątyń. Z uwagi na wymogi 

bezpieczeństwa na potrzeby GPOnZ zestawiono wyłącznie najistotniejsze wiadomości nt. zasobu zabytków 

ruchomych gminy. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem gmina nie ma obowiązku prowadzenia 

ewidencji zabytków ruchomych. Ewidencję taką prowadzi WKZ. 

Rejestr zabytków ruchomych 

Lp. Miejscowość Obiekt Numer Data wpisu 

1 Bodzanowice 
Wyposażenie z kościoła parafialnego  

pw. Narodzenia NMP 
Ks.B.t.I-21/53/57 02.11.1957 

2 Bodzanowice 
Wyposażenie z kościoła parafialnego  

pw. Narodzenia NMP 
Ks.B.t.I-25/57 06.11.1957 

3 Bodzanowice 
Wyposażenie z kościoła parafialnego  

pw. Narodzenia NMP 
Ks.B.t.I-380/67 23.10.1967 

4 Bodzanowice 
Wyposażenie z kościoła parafialnego  

pw. Narodzenia NMP 
Ks.B.t.III-217/10 31.12.2010 

5 Borki Wielkie 
Kwatera tryptyku z kościoła parafialnego  

pw. św. Franciszka z Asyżu 
Ks.B.t.I-35/57 10.11.1957 

6 Borki Wielkie 

Obraz – Wizja św. Franciszka z Asyżu  

z kościoła parafialnego pw. Św. Franciszka  

z Asyżu 

Ks.B.t.III-258/12  26.04.2012 

7 Borki Wielkie Wyposażenie kościoła pw. św. Bartłomieja Ks.B.t.II-107/07 22.08.2007 

8 Boroszów 
Organy (prospekt + instrument) z kościoła 

filialnego pw. św. Marii Magdaleny  
Ks.B.t.IV-290/14 09.04.2014 

9 Boroszów 
Zespół zabytków z kościoła filialnego  

pw. św. Marii Magdaleny 
Ks.B.t.IV-319/1-7/15 29.04.2015 

10 Grodzisko 
Wyposażenie kościoła filialnego 

 pw. św. Rocha 
Ks.B.t.I-383/67 23.10.1967 

11 Grodzisko Obraz – Matka Boska z Dzieciątkiem Ks.B.t.III-253/12  15.03.2012 

12 Łomnica 
Wyposażenie z kościoła parafialnego  

pw. Nawiedzenia NMP 
Ks.B.t.III-562/1-4/72  29.02.1972 

Id: A2919F8B-F2D1-447E-AEEF-2DB70331E8FF. Podpisany Strona 50



 
 

13 Olesno 
Wyposażenie z kościoła odpustowego  

pw. św. Anny 
Ks.B.t.I-51/57  16.11.1957 

14 Olesno 
Wyposażenie z kościoła odpustowego  

pw. św. Anny 
Ks.B.t.I-282/63  07.02.1963 

15 Olesno 
Wyposażenie z kościoła odpustowego  

pw. św. Anny 
Ks.B.t.II-137/1-27/08 12.09.2008 

16 Olesno 
Wyposażenie kościoła ewangelickiego  

pw. Krzyża Chrystusowego 
Ks.B.t.II-147/1-7/08  05.12.2008 

17 Olesno Kapliczka (pręgierz?) Ks.B.t.I-195/60  05.03.1960 

18 Olesno Rzeźba – św. Jana Nepomucena Ks.B.t.I-196/60  23.04.1960 

19 Olesno Kolumna Maryjna Ks.B.t.I-197/60  23.04.1960 

20 Stare Olesno 
Wyposażenie kościoła parafialnego  

pw. św. Marii Magdaleny 
Ks.B.t.I-27/57 08.11.1957 

21 Stare Olesno Prospekt organowy wraz z instrumentem Ks.B.t.III-205/10 14.10.2010 

22 Wachów 
Wyposażenie z kościoła filialnego  

pw. św. Wawrzyńca 
Ks.B.t.II-532/1-13/71 11.11.1971 

5.6. Zabytki archeologiczne 

Na obszarze gminy Olesno zlokalizowanych jest 160 stanowisk archeologicznych, spośród których 

5 wpisanych jest do rejestru zabytków. Najwięcej stanowisk znajduje się na terenie miejscowości 

Bodzanowice, liczne położone są także w Łowoszowie, Oleśnie, Starym Oleśnie i Wojciechowie. W ramach 

prowadzonego w Polsce od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy 

stanowisk archeologicznych znanego szerzej pod nazwą archeologiczne zdjęcie polski (AZP), dla stanowisk 

zostały wykonane karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych przechowywane w archiwum 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. 

Sprzyjające warunki geograficzne były jednym z powodów wczesnego osadnictwa na obszarze gminy. 

Licznie reprezentowane są tu znaleziska z epok brązu i żelaza związane z kulturami łużycką i przeworską. 

W jeszcze większym wymiarze występują stanowiska z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza. 

 

Rejestr zabytków archeologicznych 

Lp. 

 

Miejscowość Obszar i numer 

stanowiska wg. AZP 

Funkcja Chronologia Numer i data 

wpisu 

1 Bodzanowice 84-44 10 

ślad 

osadnictwa, 

osada 

Epoka kamienia, epoka 

brązu/okres halsztacki 

(kultura łużycka), okres 

wpływów rzymskich, 

wczesne średniowiecze 

A-113/2011 
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2 Bodzanowice 84-44 12 

ślad 

osadnictwa, 

osada 

Epoka kamienia, epoka 

brązu/okres halsztacki 

(kultura łużycka), okres 

wpływów rzymskich, 

późne średniowiecze 

A-114/2011 

3 Bodzanowice 84-44 14 osada 

Epoka brązu-okres 

halsztacki (kultura 

łużycka) 

A-112/2011 

4 Boroszów 83-42 - nieokreślone Wczesne średniowiecze A-156/68 

5 Boroszów 83-42 48 
punkt 

osadnictwa 
Kultura łużycka A-158/68 

 

 

Stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków 

Lp. Miejscowość 

Nr na 

ob. 

AZP 

Rodzaj 

stanowiska 
Kultura Chronologia 

Nr 

ob. 

AZP 

1 
Bodzanowice 

(Kiki) 
1 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 
85-44 

ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

2 
Bodzanowice 

(Kiki) 
2 

archiwalne łużycka  
85-44 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

3 
Bodzanowice 

(Kiki) 
3 

ślad osadnictwa  mezolit? 
85-44 

punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 

4 
Bodzanowice 

(Kiki) 
4 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

85-44 ślad osadnictwa  okr. prahistoryczny 

ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

5 
Bodzanowice 

(Kiki) 
5 

ślad osadnictwa łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 85-44 

punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 

6 Bodzanowice 6 

archiwalne   

85-44 
archiwalne   

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

7 
Bodzanowice 

(Kiki) 
7 

punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 

85-44 
ślad osadnictwa  okr. prahistoryczny 

ślad osadnictwa późnośredniowieczna okr. późnośredniowieczny 

osada  okr. nowożytny 

8 
Bodzanowice 

(Kiki) 
8 

archiwalne   

85-44 

archiwalne łużycka  

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

ślad osadnictwa łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 
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ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

9 
Bodzanowice 

(Kiki) 
9 

archiwalne   

85-44 

archiwalne Łużycka  

archiwalne   

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

osada łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

10 
Bodzanowice 

(Kiki) 
10 osada przeworska okr. wpł. rzymskich 85-44 

11 
Bodzanowice 

(Kiki) 

11 

archiwalne   
85-44 

archiwalne   

12 
Bodzanowice 

(Kiki) 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

85-44 
osada łużycka 

epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

13 
Bodzanowice 

(Kiki) 
12 osada przeworska okr. wpł. rzymskich 85-44 

14 
Bodzanowice 

(Florszczyzna) 
13 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

85-44 punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 

ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

15 
Bodzanowice 

(Kiki) 
14 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 
85-44 

punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 

16 
Bodzanowice 

(Florszczyzna) 
15 punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 85-44 

17 Bodzanowice 1 cmentarzysko łużycka V okr. epoki brązu 84-44 

18 Bodzanowice 2 gródek  późne średniowiecze 84-44 

19 Bodzanowice 3 ślad osadnictwa  prahistoryczna 84-44 

20 Bodzanowice 4 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 ślad osadnictwa łużycka młodsza epoka brązu? 

ślad osadnictwa przeworska okr. wpł. rzymskich 

21 Bodzanowice 5 
ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 
ślad osadnictwa przeworska okr. wpł. rzymskich 

22 Bodzanowice 6 
ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 
ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze 

23 Bodzanowice 7 

osada łużycka 
e epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

84-44 osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

ślad osadnictwa  prahistoryczna 

ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze ? 
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ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

24 Bodzanowice 8 ślad osadnictwa  prahistoryczna 84-44 

25 Bodzanowice 9 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 
ślad osadnictwa łużycka 

epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

26 Bodzanowice 10 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 

osada? łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

27 Bodzanowice 11 
ślad osadnictwa  prahistoryczny 

84-44 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

28 Bodzanowice 12 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 

osada łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

osada  prahistoryczna 

ślad osadnictwa  późne średniowiecze 

29 Bodzanowice 13 ślad osadnictwa  prahistoryczna 84-44 

30 Bodzanowice 14 

osada łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

84-44 
osada  prahistoryczna 

ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

31 Bodzanowice 15 
ślad osadnictwa  prahistoryczna 

84-44 
osada  okr. nowożytny 

32 Bodzanowice 16 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-44 ślad osadnictwa łużycka 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

ślad osadnictwa  prahistoryczna 

33 Bodzanowice 17 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

34 Bodzanowice 18 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

35 Bodzanowice 19 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

36 Bodzanowice 20 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

37 Bodzanowice 21 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

38 Bodzanowice 22 osada  okr. nowożytny 84-44 

39 Bodzanowice 23 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

40 
Bodzanowice 24 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

Bodzanowice 25 ślad osadnictwa  okr. nowożytny 84-44 

41 Borki Małe  15 punkt osadniczy  średniowiecze 85-42 

42 Borki Wielkie 1 punkt osadniczy łużycka  85-43 
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punkt osadniczy  XIV-XV w. 

43 Borki Wielkie  2 ślad osadniczy   85-43 

44 Borki Wielkie  3 cmentarzysko?   85-43 

45 

Borki Wielkie 

(Kuźnia 

Borecka) 

1 

ślad osadnictwa  pradzieje 

86-43 
punkt osadniczy  wczesne średniowiecze 

46 
Borki Wielkie 

(Kuźnia Borecka 
2 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 
86-43 

punkt osadniczy  średniowiecze  

47 Boroszów 47 
ślad osadnictwa  

wczesne średniowiecze 

XIII w. 83-42 

punkt osadniczy  średniowiecze 

48 Boroszów 48 punkt osadniczy łużycka  83-42 

49 Boroszów 49 punkt osadniczy  średniowiecze  83-42 

50 Boroszów 
50 punkt osadniczy  pradzieje 

83-42 
 ślad osadnictwa  średniowiecze 

51 Boroszów 51 
ślad 

osadnictwa? 
 epoka kamienia 83-42 

52 Boroszów 52 
ślad osadnictwa  mezolit 

83-42 
ślad osadnictwa   

53 Boroszów 53 
ślad 

osadnictwa? 
 pradzieje? 83-42 

54 Broniec 4 grób  XVII w. 85-43 

55 Kucoby 17 

archiwalne łużycka  

85-44 
archiwalne  okr. wpł. rzymskich 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

ślad osadnictwa nowożytna okr. nowożytny 

56 Kucoby 16 

ślad osadnictwa  epoka kamienia 

85-44 
osada łużycka 

epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 

osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

osada nowożytna okr. nowożytny 

57 Kucoby 18 punkt osadniczy przeworska okr. wpł. rzymskich 85-44 

58 Leśna 1 ślad osadnictwa  późne średniowiecze 86-41 

59 Łomnica 3 
ślad osadnictwa łużycka epoka brązu/okr. halsztacki 

86-43 
punkt osadniczy  średniowiecze 

60 Łomnica 4 
ślad osadnictwa  pradzieje 

86-43 
ślad osadnictwa  średniowiecze 

61 Łomnica 5 
ślad osadnictwa  pradzieje 

86-43 
ślad osadnictwa  średniowiecze 

62 Łomnica 6 punkt osadniczy  średniowiecze 86-43 

63 Łomnica 7 punkt osadniczy  średniowiecze 86-43 

Id: A2919F8B-F2D1-447E-AEEF-2DB70331E8FF. Podpisany Strona 55



 
 

64 Łomnica 8 ślad osadniczy  średniowiecze 86-43 

65 Łomnica 9 
ślad osadniczy  wczesne średniowiecze 

86-43 
punkt osadniczy  średniowiecze 

66 Łomnica 10 punkt osadniczy  średniowiecze 86-43 

67 Łomnica 11 punkt osadniczy  średniowiecze 86-43 

68 Łomnica 12 punkt osadniczy  średniowiecze 86-43 

69 Łowoszów  1 
cmentarzysko 

ciałopalne 
łużycka V okr. ep. brązu 85-41 

70 Łowoszów 2 

?  ? 

85-41 
osada łużycka  

osada  wczesne średniowiecze 

osada  średniowiecze 

71 Łowoszów 3 

?  ? 

85-41 osada łużycka  

osada  średniowiecze 

72 Łowoszów 4 
osada  okr. wpł. rzymskich 

85-41 
osada  średniowiecze  

73 Łowoszów 5 
osada?  okr. wpł. rzymskich 

85-41 
osada?  wczesne średniowiecze 

74 Łowoszów 17 
osada  wczesne średniowiecze 

85-41 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

75 Łowoszów 18 

ślad osadnictwa  pradzieje 

85-41 osada  wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

76 Łowoszów 19 
ślad osadnictwa  średniowiecze 

85-41 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

77 Łowoszów 20 ślad osadnictwa  
pradzieje (okr. wpł. 

rzymskich ?) 
85-41 

78 Łowoszów 21 ślad osadnictwa  średniowiecze 85-41 

79 Łowoszów 22 ślad osadnictwa  średniowiecze 85-41 

80 Olesno 1 cmentarzysko łużycka V okres epoki brązu 85-42 

81 Olesno 2 
ślad osadnictwa  mł. epoka kamienia - neolit 

85-42 
punk osadniczy   

82 Olesno 3 

ślad osadnictwa łużycka  

85-42 miasto 

lokacyjne 
 średniowiecze 

83 Olesno 4 osada łużycka  85-42 

84 
Olesno 

(Wronczyn) 
5 grób  nowożytny? 85-42 

85 Olesno 6 ślad osadnictwa   85-42 
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86 Olesno 7 
punk osadniczy łużycka?  

85-42 
osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

87 Olesno 8 punk osadniczy  średniowiecze 85-42 

88 Olesno 9 punk osadniczy  średniowiecze 85-42 

89 Olesno 10 punk osadniczy  średniowiecze 85-42 

90 Olesno 11 ślad osadnictwa  średniowiecze 85-42 

91 Olesno 12 ślad osadnictwa  średniowiecze 85-42 

92 Olesno 13 

osada   

85-42 punk osadniczy łużycka  

punk osadniczy  średniowiecze 

93 Olesno 14 punk osadniczy  średniowiecze 85-42 

94 Olesno 11 osada  XI-XII w. 85-41 

95 Olesno 12 znalezisko luźne  ? 85-41 

96 Olesno-Walce 13 

? łużycka?  

85-41 osada k. pomorska  

osada przeworska  

97 Olesno-Walce 14 

osada łużycka  

85-41 
osada przeworska okr. wpł. rzymskich 

osada  wczesne średniowiecze 

osada  średniowiecze 

98 Olesno-Walce 15 

cmentarzysko łużycka/halsztacka  

85-41 ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa  średniowiecze 

99 Olesno 26 
ślad osadnictwa  pradzieje 

85-41 
ślad osadnictwa  średniowiecze 

100 Olesno 27 ślad osadnictwa  średniowiecze 85-41 

101 Olesno 28 ślad osadnictwa  pradzieje 85-41 

102 Olesno 29 
osada  okr. wpł. rzymskich 

85-41 
osada  wczesne średniowiecze 

103 Sowczyce 16 ślad osadniczy łużycka  85-42 

104 Sowczyce 6 
ślad osadnictwa  późne średniowiecze 

86-42 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

105 Sowczyce 7 ślad osadnictwa  późne średniowiecze 86-42 

106 Sowczyce 8 punk osadniczy  późne średniowiecze 86-42 

107 Sowczyce 9 
ślad osadnictwa  późne średniowiecze 

86-42 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

108 Sowczyce 10 
ślad osadnictwa  pradzieje 

86-42 
punk osadniczy  późne średniowiecze 

109 Stare Olesno 15 ślad osadnictwa  pradzieje 85-41 
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ślad osadnictwa  średniowiecze 

110 Stare Olesno 7 osada łużycka  84-41 

111 Stare Olesno 8 
ślad osadnictwa  pradzieje 

84-41 
ślad osadnictwa  późne średniowiecze 

112 Stare Olesno 9 
ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze 

84-41 
ślad osadnictwa  średniowiecze 

113 Stare Olesno 10 ślad osadnictwa  średniowiecze 84-41 

114 Stare Olesno 11 osada  
wczesne średniowiecze, 

faza młodsza 
84-41 

115 Stare Olesno 12 
osada średniowieczna  

84-41 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

116 Stare Olesno 13 
osada? łużycka  

84-41 
ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

117 Stare Olesno 14 osada  wczesne średniowiecze 84-41 

118 Stare Olesno 15 ślad osadnictwa  późne średniowiecze 84-41 

119 Stare Olesno 16 
ślad osadnictwa  epoka kamienia 

84-41 
osada   okr. wpł. rzymskich? 

120 Stare Olesno 17 osada  średniowiecze 84-41 

121 Stare Olesno 18 osada  wczesne średniowiecze 84-41 

122 Stare Olesno 19 osada?  późne średniowiecze 84-41 

123 Świercze 17 grodzisko?  XIV-XVI w. 85-42 

124 Świercze 18 punkt osadniczy  pradzieje 85-42 

125 Świercze 19 ślad osadniczy  średniowiecze 85-42 

126 Wachowice 20 punkt osadniczy  średniowiecze 85-42 

127 Wachowice 10 grodzisko  wczesne średniowiecze 85-41 

128 Wachowice 30 osada  XI - XII w. 85-41 

129 Wachowice 31 ślad osadnictwa  pradzieje 85-41 

130 Wachowice 32 
ślad osadnictwa  pradzieje 

85-41 
ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze 

131 Wachów 2 osada  późne średniowiecze 86-41 

132 Wachów 3 osada  średniowiecze 86-41 

133 Wojciechów 6 osada  wczesne średniowiecze 85-41 

134 Wojciechów 7 ?  ? 85-41 

135 Wojciechów 8 obozowisko  ? 85-41 

136 Wojciechów 9 
obozowisko  mezolit 

85-41 
osada łużycka  

137 Wojciechów 23 ślad osadnictwa  średniowiecze 85-41 

138 Wojciechów 24 ślad osadnictwa łużycka?  85-41 

139 Wojciechów 25 ślad osadnictwa  późne średniowiecze 85-41 
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140 Wojciechów 1 obozowisko  schyłkowy paleolit/mezolit 84-41 

141 Wojciechów 2 

osada łużycka  

84-41 
osada  okr. wpł. rzymskich 

osada  wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa  średniowiecze 

142 Wojciechów 3 
osada łużycka  

84-41 
osada  wczesne średniowiecze 

143 Wojciechów 4 obozowisko?  epoka kamienia 84-41 

144 Wojciechów 5 obozowisko  mezolit 84-41 

145 Wojciechów 6 grób  neolit? 84-41 

146 Wojciechów 20 

osada?  okr. wpł. rzymskich 

84-41 
osada  

wczesne średniowiecze, 

faza młodsza 

osada  średniowiecze 

ślad osadnictwa  okr. nowożytny 

147 Wojciechów 21 ślad osadnictwa  średniowiecze 84-41 

148 Wojciechów 22 

ślad osadnictwa  pradzieje 

84-41 ślad osadnictwa  średniowiecze 

ślad osadnictwa  ok. nowożytny 

149 Wojciechów 23 obozowisko  mezolit 84-41 

150 Wojciechów 24 ? ? ? 84-41 

151 Wysoka 1 

ślad osadnictwa  
młodsza epoka kamienia - 

neolit 

86-42 
punkt osadniczy  XIV-XV w. 

punkt osadniczy  XV-XVI w. 

152 Wysoka 2 
punkt osadniczy  późne średniowiecze 

86-42 
punkt osadniczy  XVI w.? 

153 Wysoka 3 ślad osadnictwa  pradzieje? 86-42 

154 Wysoka 4 punkt osadniczy  
późne średniowiecze XIV-

XV w. 
86-42 

155 Wysoka 5 punkt osadniczy  
późne średniowiecze XIV-

XV w. 
86-42 

 

5.7. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy 

Zniszczenia w tkance miejskiej Olesna będące skutkiem działań w końcowym okresie II wojny światowej 

oraz tuż po jej zakończeniu, znacznie zubożyły architektoniczne dziedzictwo regionu. Po zajęciu miasta przez 

wojska radzieckie w styczniu 1945 r. miasto sukcesywnie palono. Gdy dogasły pożary z pożogi ocalały 

zdemolowane kościoły, gmach starostwa, dworzec kolejowy, szpital, budynek sądu i kilka innych obiektów 

użyteczności publicznej. Historyczne centrum miasta spłonęło niemal w całości, większość ocalałych domów 
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mieszkalnych znajdowała się na obrzeżach Olesno. Zniszczenia dotknęły również najcenniejszą zabudowę 

w obszarze wiejskim. Splądrowany i spalony został m. in. okazały barokowy pałac w zespole pałacowo-

parkowo-folwarcznym w Świerczu oraz barokowy pałac w zespole pałacowo-parkowym w Boroszowie. 

Z uwagi na rozmiary zniszczeń wojennych brak jest na terenie gminy znaczących obiektów rezydencjonalnych, 

nie zachowały się do naszych czasów zabytki architektury obronnej (za wyjątkiem fragmentu murów 

obronnych), zdewaloryzowany jest układ urbanistyczny Olesna (jeden z nielicznych niewpisanych do rejestru 

zabytków na terenie województwa), wyjątkowych walorów nie przedstawiają objęte ochroną konserwatorską 

parki, brak jest znaczących zabytków przemysłowych, skromie prezentuje się zasób miejskiego budownictwa 

mieszkalnego. 

Pomimo dotkliwych strat jakie przyniosła II wojna światowa gmina Olesno może pochwalić się sporą 

ilością zabytków wysokiej klasy. Do najcenniejszych należy architektura sakralna, a w szczególności kościoły 

drewniane, spośród których wybija się mający XVI w. metrykę kościół pw. św. Anny w Oleśnie. Pozostałymi 

cennymi kościołami w konstrukcji zrębowej są świątynie w Borkach Wielkich, Boroszowie, Grodzisku, 

Sowczycach, Starym Oleśnie i Wachowie. Do cennych zabytków murowanej architektury sakralnej należy 

zaliczyć kościoły oleskie pw. św. Michała i pw. Bożego Ciała, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu w Borkach 

Wielkich i pw. św. Mikołaja i Małgorzaty w Wysokiej. Architektura rezydencjonalna reprezentowana jest 

zaledwie przez cztery obiekty nieprzedstawiające wysokich walorów architektonicznych i artystycznych tj.: 

klasycystyczny dwór w Wachowie, neogotycki pałac w Sowczycach (gruntownie zmodernizowany), 

pochodzący z II poł. XIX w. dwór w Bodzanowicach oraz pałac z początku XX w. w Starym Oleśnie. Wśród 

obiektów użyteczności publicznej i budownictwa na wyróżnienie zasługują m. in. położone w Oleśnie plebania 

przy ul. Kościelnej 1, ratusz, XVIII w. dom (ob. Muzeum Regionalne) przy ul. Jaronia 7, dawna poczta 

cesarska przy ul. Lompy 23 czy budynek Sądu Rejonowego przy ul. Sądowej 3. Stosunkowo bogaty jest zasób 

architektury folwarcznej, spośród której na szczególną uwagę zasługują zabudowania zespołu w Świerczu. 

Unikatowe są zabudowania wiejskie w konstrukcji zrębowej tj. chałupa przy ul. Alarda 37 w Borkach Wielkich 

oraz stodoła przy ul. Długiej 15 w Wachowie (przysiółek Korzonki). 

Kościół odpustowy pw. św. Anny w Oleśnie wzniesiono w 1518 r. na miejscu kaplicy fundacji 

mieszczańskiej z 1444 r., związanej z podaniem o cudownym ocaleniu. Obiekt zlokalizowany jest na północ od 

miasta, po zachodniej stronie drogi wylotowej w kierunku Gorzowa Śląskiego. Część centralna kościoła została 

dobudowana w latach 1668-70. Zakrystię dobudowano w 1707 r. Kościół w 1873, 1904 i 1958 r. był poddany 

gruntowanym pracom remontowym. Orientowaną świątynię wzniesiono z drewna w konstrukcji zrębowej na 

nowszym podmurowaniu. Kościół na rzucie wydłużonego prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, 

wokół nawy i prezbiterium soboty na słupach z daszkami krytymi gontem, ściany ponad sobotami pobite 

gontem, dach wysoki siodłowy i trójspadowy nad nawą pobity gontem. Nad nawą od zachodu czworoboczna 

wieża o lekko pochyłych i oszalowanych ścianach, zwieńczona hełmem baniastym z ośmioboczną iglicą. Od 

wschodu nad dachem nawy okrągła sygnaturka, zwieńczona baniastym hełmem. Okna w kształcie 

przenikającego kwadrat czworoliścia, z gzymsami oraz okapami. W związku z rosnącym kultem św. Anny 

i coraz liczniejszymi rzeszami pątników przybywających do znanego szeroko sanktuarium podjęto decyzję  
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o rozbudowie kościoła, którą powierzono gliwickiemu cieśli Marcinowi Snopkowi. W latach 1668-70 od 

południa rozbudowano kościół wznosząc obiekt na planie gwiaździstym połączony z pierwotnym kościołem 

11 metrowym łącznikiem nakrytym dachem dwuspadowym pobitym gontem. Do centralnego członu przylega 

pięć kaplic zamkniętych dwubocznie. Na zewnątrz ściany pobite gontem i wzmocnione lisicami. Nad częścią 

środkową sześciopolowy dach namiotowy, zwieńczony dwuczłonowym cebulastym hełmem. Dachy kaplic 

siodłowe ze skośnymi połaciami nad zamknięciami, powiązane z dachem części centralnej. Do starszej części 

od strony północno-wschodniej przylega zakrystia wzniesiona w 1707 r. Pokrycie gontowe dachów i blaszane 

hełmów zostało wymienione w 2009 r., w kolejnych latach kościół wyposażono w nowoczesny system 

przeciwpożarowy dedykowany do sakralnych obiektów drewnianych. Wśród bogatego wyposażenia kościoła 

na szczególną uwagę zasługuje późnogotycka figura św. Anny Samotrzeciej. Niestety w latach 90-tych  

XX w. łupem złodziei padły rzeźby z późnogotyckiego tryptyku wykonanego w początku XVI w. przez mistrza 

Jakuba z Krakowa ze szkoły Wita Stwosza, wkomponowanego w 1873 r. w neogotycką obudowę. Obecnie 

w ołtarzu głównym znajdują się ich kopie. W kaplicach znajdują się architektoniczne ołtarze 

późnorenesansowe, barokowe i regencyjne.   

W środkowej części wsi Borki Wielkie położony jest kościół filialny pw. św. Marcina i Bartłomieja 

wzniesiony w 1697 r. Obiekt usytuowany jest kalenicowo względem biegnącej po północnej stronie ul. Alarda, 

otoczony cmentarzem. Od strony południowej w najbliższym sąsiedztwie kościoła znajduje się kompleks 

klasztorny ojców Franciszkanów. Jest to orientowana drewniana świątynia w konstrukcji zrębowej na 

kamiennych fundamentach. Jednonawowa z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Nawa na planie prostokąta. 

Duża wieża dostawiona od zachodu w 1789 r. w konstrukcji słupowej przez cieślę Szymona Stadko, na planie 

kwadratu. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Wieża i nawa otoczone zabudowanymi 

i oszalowanymi deskami sobotami. Ściany ponad sobotami oraz prezbiterium pobite gontem, wieża oszalowana 

deskami. Wejście do zakrystii zamknięte segmentowo, pozostałe prostokątnie. Nieliczne okna zamknięte są 

półkoliście dach dwukalenicowy, dwuspadowy, nieco niższy nad prezbiterium, kryty gontem. Północna połać 

dachu prezbiterium obejmuje również zakrystię. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwężająca 

się ku górze, zwieńczona cebulastym hełmem pobitym blachą. Wieża o ścianach pionowych, nakryta 

namiotowym dachem gontowym, zwieńczony latarnią z cebulastym hełmem pobitym blachą. Skromne wnętrze 

nakryte deskowym stropem płaskim z profilowanym podciągiem w nawie. Przy zachodniej ścianie chór 

muzyczny o prostym parapecie wspartym pięcioma słupami, przedłużony wzdłuż ściany północnej. W tęczy 

belka z barokową rzeźbioną grupą, na belce data 1697. Z wyposażenia na uwagę zasługuje przede wszystkim 

barokowy prospekt organowy z I poł. XVIII w., pochodzący z I ćw. XVIII w. barokowy ołtarz główny oraz 

powstałe na pod koniec XVIII i w XIX w. ołtarz boczny, ambona, kropielnica ora stacje drogi krzyżowej. 

Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie wzniesiony został przed 1679 r.  

z wolnostojącą dzwonnicą. Zgodnie z zapisami z wizytacji przeprowadzanych w IV ćw. XVII oraz I ćw. 

XVIII w. obiekt znajdował się w zły stanie. Remont wraz z przebudową świątyni przeprowadzono dopiero 

w 1773 r. Współcześnie prace remontowe prowadzono w latach 1965, 1988,1997, 2010. W 2016 r. gruntownie 

odnowiono wnętrze. Kościół położony jest w środkowej części wsi na południe od zespołu dworsko-parkowo-
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folwarcznego i na północ od drogi łączącej Boroszów z Biskupicami. Jest to obiekt orientowany, drewniany 

w konstrukcji zrębowej na podmurówce. Jednonawowy z zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Nawa na 

rzucie zbliżonym do kwadratu, z przyległą od zachodu czterokondygnacyjną wieżą w konstrukcji słupowej 

wzniesioną na planie kwadratu. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Ściany nawy, prezbiterium, 

zakrystii i wieży oszalowane deskami. Wieża o ścianach o niewielkim pochyleniu. Okna zamknięte 

segmentowo, otwory drzwiowe prostokątne. Dach dwukalenicowy, dwuspadowy, nad prezbiterium niższy 

i przechodzący nad zakrystię, kryty gontem. Wieża nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym pobitym 

blachą. Nawa nakryta stropem płaskim, w prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe. Klasycystyczny chór 

muzyczny z końca XVIII w. z prostym parapetem i prospektem organowym, wsparty na słupach. Wyposażenie 

wnętrza głównie XVIII w. i z przełomu XVIII i XIX w. barokowo-rokokowe m. in. ołtarz główny z końca 

XVIII w., ambona z XVIII w., rzeźby Jana Nepomucena i Franciszka z Asyżu.  

Malownicze położenie kościoła filialnego pw. św. Rocha w Grodzisku na wzniesieniu na południe od wsi 

związane jest z jego historią. Jest to obiekt wotywny ufundowany w 1710 r. przez mieszkańców Olesna 

ocalałych z zarazy panującej do 1708 r. Poddawany był pracom restauratorskim w latach 1872-91, 1960, 1990, 

1997-9. Przed kilku laty wymieniono pokrycie dachowe. Kościół otoczony jest deskowym płotem, w granicach 

którego znajduje się cmentarz. Świątynia jest orientowana, wzniesiona z drewna w konstrukcji zrębowej na 

podmurówce z cegły ceramicznej. Jednonawowy z zamkniętym trójbocznie prezbiterium, bez wieży. Nawa na 

rzucie prostokąta. Do prezbiterium od strony północnej przylega zakrystia mieszcząca na piętrze lożę. Na 

zewnątrz kościół otoczony sobotami wspartymi na słupach wokół prezbiterium nadwieszonymi, krytymi 

gontem. Ściany ponad sobotami oraz ściany zakrystii pobite gontem. Okna wielopolowe zamknięte półkoliście, 

w prezbiterium okrągłe. Wejścia zamknięte łukiem spłaszczonym, drzwi z kutymi zawiasami oraz zamkami. 

Dachy dwuspadowe, nad nawą od zachodu ze skośną połacią i wydatnie wysuniętym okapem, nad lożą dach 

trójspadowy, kryte gontem. Ponad nawą ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, z dachem w formie stożka, 

kryty blachą z chorągiewką, na której data 1710. W nawie nowszy strop płaski, prezbiterium nakryte pozornym 

sklepieniem kolebkowym z motywami roślinnymi. Występy zrębu ze ściany oddzielającej prezbiterium od 

nawy zawężają otwór tęczowy z belką. W nadprożu wejścia z prezbiterium do zakrystii data budowy. Chór 

muzyczny wsparty na czterech słupach z wysunięta częścią środkową, z niewielkim prospektem organowym. 

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVIII w. Na belce tęczowej barokowy krucyfiks. Ołtarz główny 

architektoniczny z 1714 r. z bramkami po bokach i bogatą dekoracją snycerską, ołtarze boczne i ambona 

barokowe.  

Drugim w kolejności najstarszym drewnianym kościołem w gminie Olesno jest wzniesiony zapewne 

w 1586 r. w Łomnicy obecnie zlokalizowany w Sowczycach kościół filialny pw. św. Antoniego. Obiekt jest 

położony w zachodniej części wsi, usytuowany szczytowo w stosunku do drogi krajowej nr 11 łączącej na tym 

odcinku Lubliniec i Olesno. W otoczeniu kościoła cmentarz. Pierwotnie z murowaną wieżą, której po 

przeniesieniu świątyni do Sowczyc w 1917 r. nie odtworzono. Kościół poddawany był pracom remontowym 

w latach 1983-4. Nieorientowany, zwrócony prezbiterium ku południowemu zachodowi. Wzniesiony z drewna 

w konstrukcji zrębowej na nowszej podmurówce. Kościół salowy, jednonawowy z trójbocznie zamkniętym 
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prezbiterium. Nawą na rzucie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium. Od frontu do nawy przyległa 

kruchta, od wschodu zakrystia i składzik. Ściany nawy i zakrystii pobite gontem. Okna prostokątne 

wielopolowe, otwory drzwiowe prostokątne. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy przechodzący ponad 

składzik i zakrystię, kryty gontem. Przy prezbiterium z silnie wysuniętym okapem, wspartym na wystających 

wzmocnionych belkach konstrukcyjnych więźby i stropu. Kościół nie posiada wieży, a jedynie czworoboczną 

wieżyczkę na sygnaturkę nakrytą wysokim daszkiem namiotowym pobitym blachą. Wnętrze nakryte 

polichromowanym płaskim stropem. Chór muzyczny o prostym parapecie, wsparty na dwóch słupach. Belka 

tęczowa z krucyfiksem. Wyposażenie kościoła to m. in. pochodzący z połowy XVII w. barokowy 

architektoniczny ołtarz główny z dekoracją snycerską oraz datowana na ten sam okres ambona, XVIII w. 

krucyfiksy oraz drewniane stacje drogi krzyżowej z 1849 r. W otoczeniu kościoła cmentarz. 

Przypuszcza się, że odpowiedzialny za rozbudowę kościoła św. Anny w Oleśnie Marcin Snopek był 

również budowniczym kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie. Świątynię wzniesiono w II poł. 

XVII w. być może w 1680 r., gruntowne remonty miały miejsce w latach 1879, 1955-7, 1959 i 2001-6. 

Zlokalizowana jest po południowej stronie drogi krajowej nr 11, w oddaleniu od zabudowań miejscowości. 

Kościół otoczony jest drewnianym płotem, w granicach którego znajduje się cmentarz. Orientowany, 

usytuowany kalenicą względem drogi. Wzniesiony z drewna w konstrukcji zrębowej na kamiennej 

podmurówce. Nawa na rzucie prostokąta, prezbiterium na rzucie zbliżonym do kwadratu zamknięte ściana 

prostą. Do prezbiterium od strony północnej przylega parterowa zakrystia. Od zachodu pięciokondygnacyjna 

wieża wzniesiona na planie kwadratu w konstrukcji słupowej z późniejszymi dwukondygnacyjnymi 

przybudówkami po bokach. Ściany nawy, prezbiterium i zakrystii pobite gontem, wieży i przybudówek 

oszalowane deskami. Nawa wzmocniona lisicami. Ściany wieży nieco pochyłe z nieznacznie nadwieszoną 

izbicą o ścianach pionowych. Większość okien zamknięta półkoliście, w zakrystii i przybudówkach 

prostokątne, w izbicy i drzwiach głównych w formie nałożonych na siebie czworoliścia i kwadratu. Dachy 

dwuspadowe, niższy ponad prezbiterium. Zakrystia oraz przybudówki nakryte dachami pulpitowymi. Wieża 

nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, nakryta 

daszkiem namiotowym. Dachy kryte gontem. W nawie sklepienie belkowe z geometrycznymi i roślinnymi 

ornamentami, prezbiterium nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym z polichromiami. Chór muzyczny 

wsparty dwoma slupami. Ściany oszalowane deskami. Posadzka kamienna z czarnych i białych płyt 

układanych w karo. Ołtarz główny i boczne neogotyckie.  

Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca w Wachowie wzniesiono w 1706 r., odnotowane remonty miały 

miejsce w 1850, 1907, 1913, 1952, 1976, 1982, 1984. Zlokalizowany jest we wschodnie części wsi, po 

północnej stronie ul. Kuczki, otoczony płotem, w granicach którego cmentarz. Orientowany, położony kalenicą 

równolegle do ul. Kuczki. Wzniesiony z drewna w konstrukcji zrębowej. Nawa i prezbiterium na rzucie 

prostokąta, nawa szersza, prezbiterium zamknięte trójbocznie. Od zachodu do nawy przylega 

sześciokondygnacyjna wzniesiona na planie kwadratu wieża w konstrukcji słupowej, od południa kruchta. Od 

północy do prezbiterium przylega zakrystia z lożą na piętrze, do której prowadzą zadaszone schody przyległe 

do zakrystii od wschodu. Kościół otoczony otwartymi sobotami wspartymi na słupach, z zadaszeniem pobitym 
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gontem. Ściany nawy i prezbiterium ponad sobotami pobite gontem. Nawa wzmocniona lisicami. Okna 

zamknięte łukiem odcinkowym wielopolowe, w loży i dolnej kondygnacji wieży półkoliście, w II kondygnacji 

wieży w formie nałożonych na siebie czworoliścia  i kwadratu.   Wieża o ścianach zwężających się ku górze, 

z węższą ostatnią kondygnacją która nakryta baniastym hełmem pobitym blachą. Dachy nad nawą, 

prezbiterium oraz wydzielony dach ponad zakrystią i lożą dwuspadowe, pobite gontem. Nawa nakryta 

nowszym stropem płaskim z dwoma podciągami wspartymi na słupach, w prezbiterium pozorne sklepienie 

kolebkowe z XVIII w. polichromiami przedstawiającymi Apoteozę św. Wawrzyńca. Polichromie w nawie 

z 1950 r. Loża otwarta do prezbiterium prostokątnym otworem. Chór muzyczny wsparty na dwóch parach 

słupów z I poł. XVIII w. prospektem organowym Wyposażenie jednorodne pochodzące z I poł. XVIII w. m. in. 

regencyjny ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, konfesjonał i chrzcielnica. 

Spośród sakralnej architektury murowanej najstarszą zachowaną świątynią jest pełniący funkcję kościoła 

filialnego kościół pw. św. Michała w Oleśnie. Obiekt został wzniesiony przez augustianów z Wrocławia, 

którzy w 1374 r. otrzymali od księcia opolskiego Władysława II prawo patronatu nad parafią oleską 

i kościołem oraz polecenie budowy nowego kościoła. Los nie szczędził świątyni, która paliła się w latach 1568, 

1624, 1642, 1722 i 1745. Podczas kolejnych odbudów obiekt podlegał przemianom, dzisiejszą formę uzyskał w 

wyniku przebudowy po pożarze z 1722 r. Z uwagi na duże spękania wieżę rozebrano w 1822 r., a nową 

neoromańską wzniesiono w 1856 r. pod kierunkiem Paula Hanke. Kolejne remonty miały miejsce w latach 

1896-7, 1953-4, 1968, 1997-2002. Świątynia wzniesiona w stylu gotyckim z zbarokizowanym wnętrzem 

i zatarciem cech stylowych na zewnątrz. Zlokalizowana przy północno zachodnim narożniku oleskiego rynku, 

otoczona murowanym ogrodzeniem z bramkami. Orientowana, murowana, otynkowana. Nawa prostokątna 

trójprzęsłowa, szersza i wyższa od prezbiterium. Do przęsła wschodniego dostawiono od południa w 1642 r. 

kaplicę na nieregularnym rzucie, w 1663 r. od północy dostawiono kaplicę na planie kwadratu podwyższoną 

w stosunku do poziomu kościoła. Ponadto od południa przylega wzniesiona na planie kwadratu wieża a od 

zachodu kruchta. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, przy nim od południa dawna zakrystia 

z pierwotnym chórem na piętrze i nowszą zakrystią z lożą na piętrze od południa. Mury kościoła opięte 

uskokowymi szkarpami, pomiędzy szkarpami w ścianie południowej prezbiterium ogrójec. Okna w zamknięciu 

prezbiterium ostrołukowe, pozostałe zamknięte półkoliście, w nawie ujęte w obramienienia z kluczami. Nawa 

i prezbiterium nakryte wysokimi dachami siodłowe krytymi dachówką ceramiczną. Kaplica od północy i dawna 

zakrystia z chorem nakryte dachami siodłowymi. W szczycie pomiędzy prezbiterium a nawą, na osi wtopiona 

kwadratowa wieżyczka na sygnaturkę z smukłym dachem namiotowym. Wieża nakryta wysokim dachem 

namiotowym, pobita blachą miedzianą (podobnie sygnaturka). Wnętrze kościoła nakryte sklepieniami 

kolebkowymi z lunetami, w nawie na gurtach. W prezbiterium sklepienie ozdobione dekoracją stiukową 

z 1657 r. Dawna zakrystia, empora, kaplica północna i kruchta nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami, 

kaplica południowa ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, przyziemie wieży ze sklepieniem wielopolowym 

o obniżonym łuku. Kaplice, dawna zakrystia i chór zakonny otwarte do wnętrza półkoliście zamkniętymi 

arkadami. Ściany nawy rozczłonkowane wydatnymi zdwojonymi pilastrami, dźwigającymi przełamujące się 

belkowanie. W wejściu od południa do nawy pod wieżą zachowany jest częściowo obmurowany ostrołukowy 
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portal gotycki z XIV/XV w. Wyposażenie kościoła głównie barokowe. Ołtarz główny z 1668 r. 

architektoniczny z bramkami po bokach, boczne przy ścianie tęczowej regencyjne, architektoniczne. Ołtarz 

w kaplicy południowej regencyjny, w kaplicy północnej barokowy XVIII w. z fragmentami wcześniejszego. 

Chór muzyczny regencyjny z prospektem, który trafił do świątyni w początku XIX w. z zlikwidowanego 

klasztoru franciszkanów w Namysłowie. Ambona wczesnobarokowa z II ćw. XVII w. 

Przy ul. Kościelnej w Oleśnie w pobliżu kościoła pw. św. Michała położona jest plebania, którą 

wzniesiono w 1659 r. na miejscu starszej drewnianej, która spłonęła w 1642 r. Pierwotnie w tym miejscu 

zlokalizowany był zamek książęcy. Budynek dzielił tragiczne losy kościoła i został strawiony przez pożar 

z 1722 r., odbudowany w 1826 r. został gruntownie przebudowany. Zniszczony podczas pożarów niszczących 

miasto w początku 1945 r., po wojnie został odbudowany z zatarciem cech stylowych. Zlokalizowany przy 

północno zachodnim narożniku oleskiego rynku, kalenicowo względem ul. Kościelnej. Murowany, 

otynkowany, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z dwutraktowym układem wnętrz i sienią 

pośrodku. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z piwnicami nakrytymi sklepieniami kolebkowymi z lunetami 

i żaglastymi na gurtach. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z zaakcentowaną trójosiową częścią środkową. 

Elewacja tylna ośmioosiowa z czteroosiową częścią środkową. Dach dwuspadowy kryty blachą. 

W południowo-wschodnim narożniku wschodniej pierzei oleskiego rynku w latach 1820-1 wzniesiony 

został nowy ratusz. Budowniczym siedziby rajców miejskich został murarz Antoni Winkler, projekt opracował 

Gottlieb Wilhelm Kalbfleisch, prace nadzorował Ernest Samuel Friebel.  W 1880 r. ratusz ozdobiono poprzez 

dodanie portyku kolumnowego w wielkim porządku. W latach 1927-30 gruntownie przebudowano wnętrza 

i rozbudowano w głąb działki. Kolejna przebudowa obiektu związana była ze zniszczeniami z 1945 r., kiedy to 

budynek spłonął wraz z znaczną częścią zabudowy miasta. Odbudowano go zmieniając kształt dachu 

(pierwotnie wysoki dach namiotowy) i bez wieńczącej go wieży. Murowany, otynkowany, wzniesiony na 

rzucie litery L. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Usytuowany w zabudowie 

zwartej, szczytowo względem rynku, z portykiem kolumnowym zwieńczonym trójkątnym spłaszczonym 

przyczółkiem od frontu. Fasada pięcioosiowa symetryczna, skomponowana na wzór portyku w wielkim 

porządku. Elewacja boczna od ul. Jaronia siedmioosiowa, tylna czteroosiowa. Nakryty dachem dwuspadowym. 

Jedną z nielicznych kamieniczek ocalałych z pożogi miasta w 1945 r. jest późnobarokowy, wzniesiony 

w XVIII w. budynek położony przy ul. Jaronia 7.  Murowany, otynkowany, wzniesiony na planie prostokąta 

w układzie dwutraktowym, w zabudowie zwartej. Dwukondygnacyjny z zaadaptowanym poddaszem, 

częściowo podpiwniczony. Usytuowany w zabudowie zwartej, szczytowo względem ul. Jaronia. Fasada (od 

północy) trójosiowa, symetrię parteru rozbija przesklepione łukiem pełnym wejście do budynku, zlokalizowane 

z prawej strony elewacji. Szczyt dwukondygnacyjny, przedzielony gzymsem, ujęty spływami, zwieńczony 

półkoliście. Elewacja boczna (wschodnia) pozbawiona otworów z przyporami. Elewacja tylna (południowa) 

dwuosiowa, niesymetryczna. 

W I połowie XIX w. na wschód od Olesna w Świerczu wybudowany został okazały pałac wraz  

z dużym zespołem gospodarczym, składającym się z oficyny, wozowni, spichlerza, obory, stajni i chlewni, 

założony został również przypałacowy park. Wzdłuż ulicy Częstochowskiej, równolegle do niej usytuowana 
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jest wozownia i oficyna mieszkalna. Budynki te flankują wjazd na osi którego wznosił się pałac. Oficyna to 

budynek murowany, otynkowany, założony na rzucie wydłużonego prostokąta, z dwutraktowym układem 

wnętrz. Pierwotnie pośrodku brama przejazdowa na dziedziniec gospodarczy, nakryta sklepieniem o łuku 

obniżonym. Na zewnątrz podziały ścian płaskimi pilastrami. Ponad pierwotną bramą przejazdową piętrowa 

wystawka z oknem w wnęce półkolistej i trójkątnym szczytem. W elewacji tylnej trzy analogiczne wystawki. 

Dach naczółkowy z lukarnami, kryty dachówką.  Budynek gospodarczy jest obiektem niemal bliźniaczym, 

jednak elewacje pozbawione są dekoracji architektonicznej. 

Najstarszym spośród obiektów rezydencjonalnych w granicach gminy jest wzniesiony przed 1790 r. dwór 

w Wachowie. Obiekt w latach późniejszych pełnił rolę rządcówki, a następnie leśnictwa i przedszkola. Ze 

zmianami przeznaczenia wiążą się liczne przebudowy wnętrz. Murowany, otynkowany, wzniesiony na rzucie 

wydłużonego prostokąta z dwutraktowym układem wnętrz, korytarzem między traktami oraz sienią na osi. 

Parterowy, częściowo podpiwniczony, w piwnicach sklepienia kolebkowe z lunetami. Zwrócony frontem ku 

południowi. Elewacje z użyciem form neoklasycystycznych, dłuższe dziewięcioosiowe. Frontowa z częścią 

środkową wysuniętą nieznacznie przed lico fasady, rozczłonkowaną czterema pilastrami, z niewielką wystawka 

zwieńczoną trójkątnym szczytem. W elewacji tylnej zaakcentowana trójosiowa część środkowa. Elewacje 

boczne jednoosiowe. Dach naczółkowy kryty dachówką. 

6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń 

Wśród zabytków architektury ujętych w ewidencji dominuje własność prywatna i sakralna, w dalszej 

kolejności jako właścicieli należy wymienić skarb państwa oraz własność samorządową. Stan zachowania 

poszczególnych obiektów jest zróżnicowany. Generalnie, jako dobry należy ocenić stan zachowania obiektów 

użyteczności publicznej i zabytków pozostających we władaniu samorządów. Zdecydowanie w najlepszym 

stanie znajdują się zabudowania sakralne w przypadku których regularnie prowadzone są konieczne roboty 

budowlane i prace konserwatorskie. Zróżnicowany jest za to stan zachowania obiektów będących własnością 

prywatną, zarówno tych położonych w mieście jak i znajdujących się w terenie wiejskim. Do zabytków 

zagrożonych, znajdujących się w nie najlepszym czy też złym stanie, należy zaliczyć przede wszystkim 

niewielkie domy położone w granicach Olesna, zaniedbane parki, a także znaczną część zabudowy 

pofolwarcznej i gospodarczej.  

Z obiektów wpisanych do rejestru zabytków podjęcia pilnych prac (konstrukcyjnych, ciesielskich, 

konserwatorskich) wymaga kościół pw. św. Marcina i Bartłomieja w Borkach Wielkich, którego stan należy 

ocenić jako zły. Niezbędnych prac remontowych wymaga zabudowa gospodarcza w zespole pałacowo-

parkowym w Świerczu, a prac konserwatorskich zachowany fragment murów miejskich  

w Oleśnie. Parki w Świerczu i w Sowczycach wymagają z kolei przeprowadzenia kompleksowych prac 

rewaloryzacyjnych. Wśród obiektów ewidencyjnych pilnych prac wymagają przede wszystkim: budynki przy 

ul. Częstochowskiej 5 i Leśnej 13 w Bodzanowicach, podjazd pałacowy w Boroszowie, budynek kuźni przy 

ul. Strażackiej i dawnej karczmy przy ul. Oleskiej 6 w Łomnicy, spichlerz przy ul. Wygodzkiej 1a 
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w Wygodzie, zabudowania pofolwarczne w Starym Oleśnie i w zespole pałacowo-parkowym w Sowczycach. 

Szczególnie część zabudowań gospodarskich w Sowczycach znajdują się w bardzo złym stanie. 

Przyczyn złego czy też miernego stanu zachowania niektórych zabytków należy upatrywać przede 

wszystkim w: braku bieżących remontów, braku wystarczających środków finansowych, opuszczeniu obiektu 

przez właściciela, celowej działalności człowieka oraz niskiej świadomość społecznej. Bezpośrednimi 

przyczynami zniszczeń jest głównie wilgoć oraz związana z jej występowaniem degradacja biologiczna 

substancji budowlanej. Na taki stan rzeczy wpływ mają długoletnie zaniedbania w sferze ochrony zabytków 

związane przede wszystkim z niewystarczającym finansowaniem opieki nad zabytkami, brakiem właściwych 

uregulowań prawnych zarówno na szczeblu ustawowym jak i na poziomie prawa miejscowego. Bardzo duże są 

zaniedbania w sferze edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Brak właściwych regulacji prawnych, a także nieświadoma oraz niekiedy bezmyślna działalność człowieka 

wpływa na degradację wartości historycznych, artystycznych i architektonicznych zabytków poddawanych 

pracom remontowym. Elementami które znikają z naszego krajobrazu w zastraszającym tempie jest zabytkowa 

stolarka okienna i drzwiowa zastępowana nowoczesnymi materiałami, często nawet bez nawiązania do 

oryginału. Skuwane lub chowane pod warstwami dociepleń są detale architektoniczne, nie zwraca się uwagi na 

historyczne faktury wypraw tynkarskich, rodzaje okładzin, rodzaje i kolor pokrycia dachowego, dowolnie 

traktuje się pierwotny podział elewacji dowolnie powiększając lub pomniejszając otwory okienne i drzwiowe. 

Plagą są reklamy, lokowane bardzo często w sposób przypadkowy, o niskim poziomie estetycznym. Niestety 

duża część obiektów ujętych w ewidencji zabytków, szczególnie budynków mieszkalnych oraz mieszczących 

różnego rodzaju usługi i handel, posiada wtórne przekształcenia degradujące wartości z uwagi, na które zostały 

ujęte w ewidencji. Obserwuje się to przede wszystkim w obszarze prac, które w świetle obecnych przepisów 

prawa budowlanego nie wymagają nawet zgłoszenia oraz na terenach, gdzie brak jest miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W celu właściwej i możliwie najbardziej transparentnej diagnozy stanu zachowania dziedzictwa 

kulturowego gminy oraz w celu sformułowania właściwych priorytetów działań władz samorządowych, analiza 

została sporządzona w formie obecnie bardzo popularnej analizy SWOT. Jest ona stosowana do analizy 

wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia oraz zasobów JST. Polega na podzieleniu zebranych informacji na 

cztery kategorie czynników istotnych dla tworzenia planów strategicznych samorządu poprzez wskazanie 

silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Dla przejrzystości analizę opracowano w formie tabelarycznej. 

 

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 położenie zabytków sakralnych o dużych 

walorach historycznych i architektonicznych, 

 dobry stan zachowania architektury sakralnej, 

 kościół pw. św. Anny w Oleśnie, 

 wdrożony program rewitalizacji gminy, 

 brak wsparcia finansowego właścicieli 

zabytków ze strony samorządu gminnego  

i powiatowego w formie dotacji, 

 brak miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 brak wysokiej klasy zabytków 
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 stosunkowo bogaty zasób architektury 

wiejskiej, 

 szlak drewnianej architektury sakralnej, 

 aktualne i sporządzone na wysokim poziomie 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 okazała ilość publikacji związanych  

z dziedzictwem kulturowym gminy, 

 działalność Oleskiego Muzeum Regionalnego 

oraz Lokalnego Punktu Informacji 

Turystycznej, 

 stosunkowo liczna grupa stowarzyszeń 

mających w swoich celach statutowych 

ochronę dziedzictwa kulturowego, 

 brak uciążliwego przemysły i związany z tym 

dobry stan środowiska naturalnego, 

 liczne szlaki turystyczne i ośrodki 

rekreacyjne, 

 funkcjonowanie samorządowego 

konserwatora zabytków, 

 dobrze rozwinięta baza noclegowa. 

rezydencjonalnych, 

 zaniedbania w zakresie stanu utrzymania 

części zabytków i innych obiektów 

dziedzictwa kulturowego, 

 niekontrolowane inwestycje w obiektach 

wpływające degradująco na ich wartości, 

 długoletni brak aktualizacji gminnej 

ewidencji zabytków, 

 brak nowych wpisów do rejestru 

zabytków, 

 brak profesjonalnego i na szeroką skalę 

oznakowania zabytków, 

 brak wśród mieszkańców wiedzy 

w zakresie ochrony zabytków 

i dziedzictwa kulturowego, 

 niechęć i niezrozumienie właścicieli do 

wymogów konserwatorskich, 

 niewystarczające wykorzystanie potencjału 

agroturystycznego, 

 ograniczony dostęp do zabytków  

o największym znaczeniu, 

 brak rozwiniętej infrastruktury rowerowej, 

 zdegradowana zabudowa miasta  

w średniowiecznych granicach, 

 brak objęcia ochroną układu 

urbanistycznego (siatka ulic, historyczna 

parcelacja), 

 zawłaszczenie przestrzeni publicznej przez 

reklamy, 

 niekorzystne prognozy demograficzne. 

Szanse Zagrożenia 

 pozyskiwanie środków unijnych  

w perspektywie 2014-2020, 

 wpis na prezydencką listę pomników historii 

kościoła pw. św. Anny, 

 szeroka promocja walorów kulturowych 

gminy, 

 uwzględnienie ochrony dziedzictwa 

kulturowego w programach strategicznych 

gminy w stopniu większym aniżeli 

dotychczas, 

 opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów o największym nasyceniu zabytków, 

 podniesienie jakości przestrzeni publicznych 

poprzez wykorzystanie narzędzi ochrony 

krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), 

 stymulacja istniejącego środowiska 

związanego z ochroną dziedzictwa 

 brak znaczącego społecznego 

zainteresowania, niewiedza i obojętność 

wobec problemu ochrony dziedzictwa 

kulturowego, 

 degradacja krajobrazu kulturowego 

poprzez wznoszenie obiektów nie 

związanych z lokalną tradycją budowlaną, 

 brak właściwego ustawodawstwa 

w zakresie ochrony zabytków 

i koordynacji w tym zakresie na 

poszczególnych szczeblach administracji, 

 niekontrolowane inwestycje w obiektach 

wpływające degradująco na ich wartości, 

 postrzeganie obiektów dziedzictwa 

kulturowego wyłącznie jako własności 

prywatnej a nie jako nieodnawialnego 

autentycznego zasobu,  

 brak wystarczających środków 
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kulturowego, 

 zagospodarowanie obiektów nie 

posiadających obecnie funkcji i 

wprowadzenie do nich właściwych funkcji,  

 remonty w zabytkach pozostających we 

władaniu gminy, 

 rozwój i modernizacja sieci drogowej, 

 modernizacja bazy noclegowej i podniesienie 

świadczonych usług, 

 udostępnienie informacji dla właścicieli 

zabytków o ciążących na nich prawach 

i obowiązkach w tym o źródłach dotacji, 

 zainicjowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do mieszkańców dot. 

dziedzictwa kulturowego w szczególności 

skierowanych do właścicieli zabytków, 

 wzrost świadomości społecznej 

w postrzeganiu zabytków jako szansy 

rozwoju m. in. jako produktu turystycznego. 

finansowych prywatnych właścicieli na 

realizację koniecznych prac 

konserwatorskich i robót budowlanych, 

 instrumentalne traktowanie programów 

opieki nad zabytkami przez samorząd, 

 dalszy brak MPZP dla terenów 

o największym nasyceniu zabytków, 

 brak poczucia tożsamości, łączności 

z tradycją, historią, 

 zagrożenie nadmierną komercjalizacją 

zabytków nieuwzględniającą ich 

historycznego charakteru. 

7. Założenia programowe 

W oparciu o diagnozę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej 

analizy SWOT oraz dokumenty planistyczne sporządzone na poziomie gminy, a także te wyższego rzędu, 

sformułowano trzy priorytety tj. efektywne i nowoczesne zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego, 

zastopowanie procesu degradacji zabytków oraz poprawa ich stanu zachowania oraz promocja i edukacja 

związana z dziedzictwem kulturowym służąca budowaniu tożsamości, a także kierunki działań GPOnZ. 

W ramach przyjętych kierunków określono katalog zadań, spośród których część ze względu na złożoność 

problemów wymaga realizacji w dłuższej perspektywie czasu i wykracza poza 4-letni okres obowiązywania 

programu. Zaproponowany katalog zadań nie jest zbiorem zamkniętym. Może on inspirować do podejmowania 

przez samorząd oraz wszystkie pozostałe strony, do których skierowany jest GPOnZ, innych działań. 

Przewidziane zadania nie ogniskują się wyłącznie wokół tych realizowanych przez samorząd, a są skierowane 

również do wszystkich instytucji, organizacji i osób zaangażowanych na rzecz ochrony dziedzictwa 

kulturowego, a także do właścicieli obiektów zabytkowych.  

Właściwe rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego jest podstawą do efektywnego i nowoczesnego 

zarządzania nim. W wyniku dokonanej w czerwcu br. weryfikacji ujętego w ewidencji zasobu należy wystąpić 

do WKZ o wyłączenie z ewidencji 4 obiektów: 

 budynku mieszkalnego przy ul. Lompy 6 w Oleśnie (nie istnieje), 

 budynku mieszkalnego przy ul. Wielkie Przedmieście 23 w Oleśnie (nie istnieje), 

 budynku mieszkalnego przy ul. Małe Przedmieście 4 w Oleśnie (przebudowany z utratą wartości), 

 starego szpitala przy ul. Wielkie Przedmieście 2 w Oleśnie (przebudowany z utratą wartości). Szpital 

ujęty jest w ewidencji wspólnie z kaplicą pw. św. Franciszka z Asyżu, która została wpisana do rejestru 

zabytków w 2009 r. i tym samym ujęta jest w ewidencji. 
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Wykaz zabytków nieruchomych przekazanych przez WKZ w grudniu 2010 r. do ujęcia w ewidencji 

gminnej opiera się na tzw. ewidencji fiszkowej wykonanej w początku lat 80 tych i został rozszerzony 

wyłącznie o układ ruralistyczny Bodzanowic. Dopiero w 2014 r. gmina dokonała powtórnego rozpoznania 

zasobu dziedzictwa, w wyniku którego do ujęcia w ewidencji wytypowano 165 obiektów, dla których 

wykonano karty ewidencyjne. Z pośród wytypowanych obiektów 142 to zabytki nieruchome, a 23 ruchome, 

których nie ujmuje się w GEZ. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz zabytków przewidzianych w pierwszej 

kolejności do ujęcia w ewidencji zabytków. Przed włączeniem obiektów do ewidencji gminnej, należy 

wystąpić do WKZ o opinię w tym zakresie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że gminna ewidencja musi być 

skorelowana z wojewódzką.  

Zabytki nieruchome przewidziane do ujęcia w ewidencji zabytków 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 

1 Olesno otoczenie kościoła odpustowego pw. św. Anny ul. Gorzowska 3 

2 Olesno 
cmentarz przy kościele odpustowym  

pw. św. Anny 
ul. Gorzowska 3 

3 Olesno 
dom przedpogrzebowy przy kościele 

odpustowym (ob. bud. gosp. cmentarza) 
ul. Gorzowska 3 

4 Olesno 
słupy ogrodzeniowe w ogrodzeniu kościoła  

pw. św. Anny 
ul. Gorzowska 3 

5 Olesno cmentarz epidemiczny (nieczynny) ul. Drzymały przy posesji nr 8 

6 Olesno cmentarz epidemiczny (nieczynny) ul. Lubliniecka przy posesji nr 16 b 

7 Olesno cmentarz przy kościele pw. Bożego Ciała ul. Pieloka 10 

8 Olesno 
brama i furta w ogrodzeniu cmentarza 

komunalnego 

ul. Powstańców Śląskich 1  

(róg ul. Dworcowej) 

9 Olesno kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym 
ul. Powstańców Śląskich 1  

(róg ul. Dworcowej) 

10 Olesno powiatowy inspektorat szkolny (ob. dom) ul. Dworcowa 12 

11 Olesno kamienica z bramą przejazdową ul. Dworcowa 13 

12 Olesno dom ul. Dworcowa 16 

13 Olesno dom ul. Dworcowa 18 

14 Olesno kamienica z bramą przejazdową ul. Fredry 4 

15 Olesno 
królewski sąd powiatowy  

(ob. budynek administracyjny) 
ul. Jaronia 2 

16 Olesno dom ul. Kościuszki 11 

17 Olesno 
zorganizowany zespół zabudowy 

mieszkaniowej przy wieży ciśnień 
ul. Krzywa 5-23 

18 Olesno kamienica ul. Lompy 9 

19 Olesno hotel Langera (ob. kamienica) ul. Małe Przedmieście 1 

20 Olesno kamienica ul. Małe Przedmieście 3 

21 Olesno kamienica ul. Małe Przedmieście 6 
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22 Olesno kamienica ul. Małe Przedmieście 44 

23 Olesno kamienica ul. Małe Przedmieście 46 

24 Olesno kamienica ul. Mickiewicza 2 

25 Olesno kamienica ul. Mickiewicza 12 

26 Olesno wiadukt kolejowy ul. Murka, ul. Sienkiewicza 

27 Olesno 
zespół zabudowy mieszkaniowej – 4 domy 

bliźniacze 

ul. Opolska 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48, 50 

28 Olesno kamienica ul. Pieloka 4 

29 Olesno 
kamienica (dawny magazyn?) z figura  

św. Jana Nepomucena w wnęce 
ul. Pieloka 7 

30 Olesno biurowiec (ob. NZOZ) ul. Pieloka 14 

31 Olesno kamienica ul. Pieloka 15 

32 Olesno budynek gospodarczy starostwa powiatowego ul. Pieloka 21 

33 Olesno szkoła rolnicza (ob. Zespół Szkół) ul. Powstańców Śląskich 4 

34 Olesno 
dom dyrektora państwowej szkoły średniej  

(ob. dom) 
ul. B. Prusa 19 

35 Olesno zagroda młyńska z zabudowaniami i stawem ul. Stobrówki 30 

36 Olesno dom ul. Targowa 5 

37 Olesno kamienica ul. Wielkie Przedmieście 25 

38 Olesno kamienica ul. Wielkie Przedmieście 28 

39 Olesno kamienica ul. Wielkie Przedmieście 37 

40 Olesno 
park miejski „Duży park”  

przy kościele ewangelickim 
ul. Brodatego, ul. Kościuszki 

41 Olesno park miejski przy starostwie powiatowym ul. Krasickiego, ul. Dębowa 

42 Olesno 
park miejski „Mały park”  

przy dawnym szpitalu św. Anny 
ul. Lompy, ul. Mostowa 

43 Bodzanowice park dworski (pozostałości) ul. Powstańców Śląskich koło nr 1 

44 Bodzanowice dom ob. urząd pocztowy ul. Młyńska 8 

45 Bodzanowice wieża stacji trafo ul. Młyńska 9 

46 Bodzanowice dom w zagrodzie ul. Młyńska 10 

47 Bodzanowice szkoła (ob. szkoła podstawowa) ul. Szkolna 1 

48 Borki Małe szkoła (ob. przedszkole) ul. Szkolna 1 

49 Borki Wielkie 
cmentarz parafialny przy kościele  

pw. św. Marcina i Bartłomieja 
ul. o. Alarda 3 

50 Borki Wielkie ceglane słupy i mur ogrodzenia cmentarza ul. o. Alarda 3 

51 Borki Wielkie 
stajnia, spichlerz i chlewnia  

w zespole dworsko-folwarcznym 
ul. o. Alarda koło nr 27 

52 Borki Wielkie 
budynek gospodarczy w zespole  

dworsko-folwarcznym 
ul. o. Alarda koło nr 27 
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53 Borki Wielkie 
dom robotników Folwarcznych  

w zespole dworsko-folwarcznym 
ul. Polna 3 

54 Borki Wielkie kamienica ul. o. Alarda 2 

55 Borki Wielkie dom z piekarnią ul. o. Alarda 5 

56 Borki Wielkie dom w zagrodzie  ul. o. Alarda 12 

57 Borki Wielkie chałupa w zagrodzie (zrębowa) ul. o. Alarda – przy domu nr 37 

58 Borki Wielkie wieżowa stacja trafo ul. Ligendzy 1 

59 Borki Wielkie stara szkoła (ob. DPS) ul. Młyńska 1 

60 Boroszów 
cmentarz R-K przy kościele pw. św. Marii 

Magdaleny 
Kościół nr 12 

61 Boroszów szkoła z budynkiem gospodarczym Nr 13 

62 Boroszów 
oficyna, stajnia i wozownia w zespole 

dworsko-pałacowym (ob. dom) 

Nr 74 (we wsch. części zespołu 

dworsko-pałacowego) 

63 Broniec wieżowa stacja trafo Przy posesji nr 28 

64 Grodzisko 
cmentarz parafialny przy kościele  

pw. św. Rocha 
Przy drodze do wsi Wysoka 

65 Grodzisko szkoła (ob. nieużytkowany) ul. Lubliniecka 86 

66 Grodzisko stodoła przy leśniczówce ul. Lubliniecka 31 

67 Kolonia Łomnicka kaplica Matki Boskiej Różańcowej Przy domu nr 36 

68 Kolonia Łomnicka szkoła (ob. dom) Nr 16 

69 Kuźnia Borecka 
stodoła w zespole folwarcznym  

ob. budynek mieszkalno-gospodarczy) 
Nr 8 

70 Kuźnia Borecka 
leśniczówka w zespole leśniczówki  

(ob. dom) 
ul. Polna 7 

71 Kuźnia Borecka stodoła w zespole leśniczówki ul. Polna 7 

72 Kuźnia Borecka budynek gospodarczy w zespole leśniczówki ul. Polna 7 

73 Leśna szkoła (ob. dom) Nr 9 

74 Łomnica plebania Parafii Nawiedzenia NMP ul. Lompy 13 

75 Łowoszów kaplica Matki Boskiej Różańcowej ul. Opolska koło nr 52 

76 Obłąki dom w zagrodzie Nr 14 

77 Sowczyce spichlerz w zagrodzie ul. Polna 5 

78 Stare Olesno plebania ul. Kluczborska 23 

79 Stare Olesno aleja śródpolna dębowo-lipowo-klonowa 

Pn. fragment ul. Starowiejskiej (przy 

skręcie na Gronowice oraz ok 3 km 

drogi do Gronowic) 

80 Stare Olesno 
rządcówka w zespole pałacowo-parkowo-

folwarcznym (ob. biurowiec) 
ul. Starowiejska 5 

81 Stare Olesno 
młyn z domem młynarza w zagrodzie 

młyńskiej 
ul. Kluczborska 13 

82 Stare Olesno szkoła (ob. OSP i dom) ul. Kluczborska 3 

83 Świercze stodoła w zespole pałacowo-parkowym ul. Częstochowska 3b 
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84 Świercze szkoła (ob. nieużytkowana) ul. Studnitza 14 

85 Wachowice dom ul. Szkolna 13 

86 Wachów cmentarz przy kościele pw. św. Wawrzyńca ul. Kuczki 49 

87 Wachów zespół dworski ul. Polna 13 i 15 

88 Wachów park dworski ul. Polna 15 

89 Wojciechów aleja lipowa ul. Lipowa 

90 Wojciechów Osiedle 

zorganizowany zespół zabudowy zagrodowej – 

osiedle kolonistów niemieckich zw. „Kitzberg” 

wraz z aleją lipową (układ owalnicowy) 

ul. Lipowa 3-18 

91 Wysoka murowane ogrodzenie kościoła Nr 52 (od wschodu) 

92 Wysoka wieżowa stacja trafo W pobliżu budynku nr 36 

 

Analiza zasobu kulturowego gminy wykazała, że na przestrzeni ostatnich 20 lat do rejestru zabytków 

wpisano tylko jeden obiekt, a po 1978 r. zaledwie cztery. Związane jest to z niedostatecznym rozpoznaniem 

zasobu kulturowego gminy oraz brakiem wniosków o dokonanie wpisu ze strony właścicieli. W związku 

z powyższym w ramach priorytetu I wytypowano 6 obiektów, zespół kościelno-klasztorny i układ 

urbanistyczny, które w ocenie autora programu kwalifikują się do wpisu do rejestru zabytków. Z uwagi na to, 

że obiekty nie są własnością gminy, działania w tym zadaniu mogą być prowadzone dwutorowo tj. poprzez 

nakłonienie właściciela o wystąpienie z wnioskiem do WKZ lub poprzez wystąpienie do WKZ z wnioskiem 

o rozpatrzenie możliwości dokonania wpisu z urzędu. Obiektami wytypowanymi są: 

 kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie, 

 kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z klasztorem o. Franciszkanów w Borkach 

Wielkich, 

 kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Małgorzaty w Wysokiej wraz z otoczeniem, 

 chałupa w konstrukcji zrębowej przy ul. Alarda 37 w Borkach Wielkich, 

 dawne przedszkole ob. dom w konstrukcji szkieletowej przy ul. Strażackiej 5 w Łomnicy, 

 stodoła w konstrukcji zrębowej przy ul. Długiej 15 w Wachowie, 

 spichlerz ze stajnią z II poł XVIII w. przy ul. Wygodzkiej 1a w Oleśnie – Wygodzie, 

 układ urbanistyczny Olesna w zakresie siatki ulic, historycznej parcelacji oraz nawarstwień 

archeologicznych. 

Priorytet I. Efektywne i nowoczesne zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego 

Kierunki działań Zadania 

Zapewnienie warunków prawnych 

i organizacyjnych 

Przyjęcie ewidencji przez burmistrza w formie zarządzenia 

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały przyjmującej GPOnZ 

Sporządzenie planu ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz jego 

coroczna aktualizacja 
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Uwzględnianie ustaleń studium uwarunkowań 

i zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony 

zabytków przy sporządzeniu decyzji o warunkach 

zabudowy 

Przekazanie GEZ starostwu powiatowemu w celu 

właściwej realizacji zadań przez ten urząd w zakresie prawa 

budowlanego 

Stworzenie systemu wsparcia i pomocy organizacyjno-

prawnej dla właścicieli i użytkowników zabytków 

Rozszerzenie zasobów prawnych 

form ochrony zabytków 

Wystąpienie do WKZ o wpis do rejestru zabytków 

wytypowanych obiektów 

Wystąpienie do WKZ o ujęcie w ewidencji zabytków 

nieruchomych obiektów wytypowanych do objęcia ochroną  

Bieżąca weryfikacja zasobów dziedzictwa kulturowego, 

aktualizacja GEZ i doroczne przyjmowanie zmian w formie 

zarządzenia 

Wsparcie finansowe i doradztwo  

w zakresie pozyskiwania funduszy 

na ochronę zabytków 

Przeznaczenie 1% budżetu gminy na ochronę i opiekę nad 

zabytkami w tym m. in. na dotacje 

Bieżący monitoring w zakresie pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych na dziedzictwo kultury 

Utworzenie w strukturach urzędu punktu informacyjnego  

i doradczego w zakresie pozyskiwania funduszy na 

prowadzenie prac związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego 

 

Priorytet II. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego 

Kierunki działań Zadania 

Zahamowanie procesu degradacji 

zabytków oraz poprawa ich stanu 

zachowania 

Sporządzenie listy obiektów zagrożonych i podjęcie działań 

zmierzających do zmiany tego stanu 

Doroczna kontrola stanu zachowania zabytków, których 

właścicielem jest gmina i wykonanie planu niezbędnych do 

wykonania prac 

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie poprawy 

stanu zachowania zabytków pozostających w jej posiadaniu 

Opracowanie MPZP dla terenów o największym nasyceniu 

zabytkami 

Powierzanie realizacji prac badawczych, projektów 

budowlanych czy programów konserwatorskim osobom 

doświadczonym w pracy przy zabytkach 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dedykowanych na 

ochronę zabytków 

Ochrona i świadome kształtowanie 

krajobrazu 

Walka z samowolami budowalnymi poprzez coroczną 

aktualizację fotograficzną obiektów ujętych w ewidencji 

i zgłaszanie zauważonych samowoli PINB i WKZ 
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Realizacja zadań wyznaczonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji 

Ogłoszenie konkursu architektonicznego mającego na celu 

opracowanie koncepcji projektowych budynków 

o charakterystyce regionalnej 

Organizacja konkursów dot. rewaloryzacji czy 

zagospodarowania szczególnie cennych obszarów czy 

obiektów 

Uporządkowanie obecności reklam w przestrzeni m.in. 

poprzez uchwalenie tzw. kodeksu reklamowego 

 

Priorytet III. Promocja i edukacja związana z dziedzictwem kulturowym służąca budowaniu 

tożsamości 

Kierunki działań Zadania 

Popularyzacja wiedzy oraz 

edukacja w zakresie dziedzictwa 

kulturowego regionu 

Stworzenie i realizacja cykliczna programów edukacyjnych 

z zakresu dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży 

w szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym 

Organizacja wystaw, kursów, szkoleń i innych zadań 

związanych z dziedzictwem kulturowym 

Stworzenie jednolitego systemu oznakowania zabytków 

Stworzenie aplikacji mobilnej, dzięki której użytkownik 

będzie mógł odnaleźć obiekt w terenie i znaleźć o nim 

podstawowe informacje 

Udział samorządu oraz właścicieli zabytków w Obchodach 

Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

Aktywna współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi 

mediami w celu upowszechniania wiedzy i działań 

związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego gminy 

Włączenie w trasy szlaków turystycznych większej ilości 

obiektów zabytkowych 

Organizacja konkursu dot. utworzenia trasy dydaktycznej 

po zabytkach gminy uwzględniająca cały przekrój zasobu 

Organizacja co najmniej jednego spotkania dla osób 

i organizacji zajmujących się ochroną zabytków 

z przedstawicielem wojewódzkich i powiatowych służb 

konserwatorskich o charakterze szkoleniowym 

i informacyjnym 

Współpraca z uczelniami wyższymi polegająca na 

zainteresowaniu wydziałów architektury, archeologii, 

budownictwa, historii, historii sztuki, konserwacji i innych 

podjęciem tematyki prac dyplomowych nt. dziedzictwa 

kulturowego gminy 

Badania i dokumentacja Opracowanie studium urbanistyczno-historycznego dla wsi 

Bodzanowice (można wniosek w tym zakresie złożyć do 

WKZ) 

Gromadzenie materiałów dot. zabytków gminy 
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8. Instrumentarium realizacji gminnego programy opieki nad zabytkami 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację GPOnZ jest samorząd gminny, który podejmie zespół działań 

dla osiągnięcia celów w nim przyjętych. Gmina ma oddziaływać na różne podmioty związane z opieką 

i ochroną nad zabytkami, tak by wywołać pożądane ich zachowanie prowadzące do realizacji wyznaczonych 

zadań. Realizacja programu z założenia ma dać odczuwalne efekty dla społeczności gminy, do której 

w szczególności jest skierowany. 

Zadania GPOnZ dla gminy Olesno zdefiniowane dla określonych w poprzednim punkcie priorytetów, będą 

realizowane przy pomocy pięciu rodzajów instrumentów: 

1. Prawne 

 przepisy wynikające z obowiązującego ustawodawstwa, 

 programy określające politykę państwa i samorządu w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, 

 włączenie problematyki związanej z ochroną zabytków do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 realizacja wytycznych, zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych wydawanych przez WKZ, 

 tworzenie dokumentów planistycznych, analiz i oceny skutków wpływu planowanych działań 

inwestycyjnych na środowisko kulturowe, 

 uchwały rady gminy i zarządzenia burmistrza. 

2. Finansowe 

 finansowanie prac konserwatorskich, remontowych i archeologicznych przy obiektach zabytkowych 

będących własnością gminy lub znajdujących się w trwałym zarządzie jej jednostek lub zakładów 

budżetowych, 

 dotacje w tym środki unijne i pozostające do dyspozycji MKiDN, 

 dotacje gminne dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, 

 nagrody, 

 subwencje, 

 zachęty finansowe, 

 partnerstwo publiczno-prywatne. 

3. Koordynacji 

 strategia rozwoju gminy, 

 program ochrony środowiska, 

 lokalny program rewitalizacji, 

 programy prac konserwatorskich, 

 studia i analizy, koncepcje, 

 współpraca z władzami kościelnymi, 

 współpraca ze środowiskiem naukowym, 

 współpraca z sąsiednimi samorządami i wypracowanie wspólnej polityki ochrony środowiska 

kulturowego i przyrodniczego, 
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 współpraca z samorządowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

4. Społeczne 

 pozyskanie poparcia społecznego na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, 

 współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

 edukacja kulturowa, 

 wolontariat, 

 informacja nt. znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gminy, 

 działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 

5. Kontrolne 

 aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, 

 monitoring stanu zachowania zabytków, 

 sporządzanie okresowego sprawozdania z realizacji GPOnZ i aktualizacja GPOnZ co 4 lata, 

 monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego, 

 społeczni opiekunowie zabytków. 

9. System monitoringu realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

Gminny program opieki nad zabytkami po zaopiniowaniu przez Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej, która przyjmie dokument do realizacji 

w drodze uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami program został opracowany na okres czterech lat 

i stanowi dokument uzupełniający w stosunku do innych dokumentów planistycznych i aktów prawa 

miejscowego. Burmistrz w oparciu o art. 87 ust 5 i 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami co 

dwa lata jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji programu i przedstawienia go do 

akceptacji Radzie Miejskiej. Wykonanie sprawozdania powinna poprzedzać analiza i ocena realizacji GPOnZ 

uwzględniającą przede wszystkim wykonanie zadań przyjętych do realizacji i efektywność ich wykonania.  

W ramach priorytetu I przyjęto następujące kryteria oceny: 

 ilość uchwał Rady Miejskiej tj. przyjmującej GPOnZ, uchwały o udzieleniu dotacji itp., 

 ilość zarządzeń w sprawie przyjęcia/przyjęcia zaktualizowanej ewidencji, 

 czy sporządzono plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

i ilość jego aktualizacji, 

 sposób uzgodnionej współpracy z starostwem powiatowym w sprawie aktualizacji GEZ, 

 ilość wystąpień do WKZ o wpis do rejestru zabytków oraz ilość wpisów do rejestru zabytków, 

 ilość wystąpień do WKZ o ujęcie i wyłączenie z ewidencji zabytków, 

 zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz 

doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, 

 ilość sporządzonych zestawień źródeł, z których można pozyskać fundusze na dziedzictwo kultury 

wraz z ilością miejsc gdzie udostępniono je do wiadomości publicznej, 
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 ilość osób którym udzielono pomocy organizacyjno-prawnej oraz doradztwa w zakresie pozyskania 

funduszy, 

 poziom procentowy wydatków budżetu gminy przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad 

zabytkami, 

 ilość udzielonych dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru nie będących własnością 

gminy oraz ich wysokość (także jako procent z wydatków budżetowych przeznaczanych na ochronę 

zabytków i opiekę nad zabytkami). 

W ramach priorytetu II przyjęto następujące kryteria oceny: 

 lista obiektów zagrożonych wraz z wyszczególnieniem podjętych działań zmierzających do poprawy 

ich stanu np. pisma do właścicieli, PINB, WKZ, 

 ilość przeprowadzonych kontroli stanu zachowania zabytków pozostających we władaniu gminy 

i sporządzonych planów niezbędnych do wykonania prac, 

 suma pozyskanych funduszy zewnętrznych, 

 ilość uchwalonych MPZP, 

 ilość zgłoszeń samowoli budowlanych do PINB i WKZ, 

 realizacja LPR - monitoring zgodnie z pkt. 6.5.1 LPR, 

 poziom procentowy wydatków budżetu na prace remontowo-konserwatorskie w obiektach będących 

we władaniu gminy, 

 czy został ogłoszony konkurs architektoniczny dot. opracowania koncepcji projektowych budynków 

o charakterystyce regionalnej – ilość koncepcji, 

 ilość zorganizowanych konkursów dot. rewaloryzacji czy zagospodarowania cennych obszarów 

i obiektów, 

 czy została przyjęta tzw. uchwała reklamowa. 

W ramach priorytetu III przyjęto następujące kryteria oceny: 

 ilość stworzonych programów edukacyjnych oraz forma ich realizacji, 

 ilość zorganizowanych i przeprowadzonych wystaw, kursów, szkoleń i innych zadań związanych 

z dziedzictwem kulturowym, 

 liczba oznakowanych obiektów zabytkowych, 

 czy została stworzona aplikacja mobilna i ilu jest jej użytkowników, 

 forma udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, 

 liczba artykułów, audycji itd. dot. upowszechniania wiedzy i działań związanych z dziedzictwem 

kulturowym, 

 ilość zabytków włączonych w istniejące szlaki turystyczne, 

 stan oznakowania szlaków turystycznych, 

 czy zorganizowano konkurs nt. trasy dydaktycznej po zabytkach gminy i czy zrealizowano taką trasę, 
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 czy zorganizowano spotkanie stron zajmujących się ochroną zabytków, 

 ilość prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich itd. dot. dziedzictwa kulturowego 

gminy, 

 czy opracowano studium Bodzanowic, 

 zasób zgromadzonych materiałów dot. zabytków gminy. 

10. Źródła finansowania gminnego programy opieki nad zabytkami 

Generalnie opieka nad zabytkami związana z realizacją zadań wynikających z art. 5 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami spoczywa na ich właścicielach lub posiadaczach. Odnosi się to zarówno do 

właścicieli prywatnych, do których należy zaliczyć osoby fizyczne i prawne, a także kościoły oraz właścicieli 

publicznych tj. jednostki samorządu terytorialnego oraz wszelkie urzędy, instytucje czy spółki należące do 

skarbu państwa. Właściciele obiektów zabytkowych, przede wszystkim wpisanych do rejestru zabytków, mają 

jednakże możliwość o ubieganie się o środki zewnętrzne pochodzące przede wszystkim z budżetu państwa oraz 

o środki europejskie. 

W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określono zasady finansowania opieki nad 

zabytkami w formie dotacji udzielanych przez ministra właściwego do spraw kultury oraz wojewódzkiego 

konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest 

wojewoda. W art. 77 wskazano szczegółowo, na jakie działania może zostać udzielona dotacja: 

 sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

 przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

 wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 

 opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

 wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

 sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 

 zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

 stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 

zachowania tego zabytku, 

 odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

 odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 

substancji tej przynależności, 

 odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi 

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

 modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
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 uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 

 działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu 

parku lub ogrodu, 

 zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy 

zabytku wpisanym do rejestru, 

 zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

W strukturze wspierania właścicieli środkami publicznymi w formie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków istotnym elementem są 

dotacje samorządowe realizowane na szczeblu gmin i powiatów. Możliwość taką daje art. 81 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z którym dotacja na ww. prace i roboty może być udzielona przez 

organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu, w oparciu o podjętą przez ten organ uchwałę określająca 

zasady udzielania dotacji.  

Rada Miasta w Oleśnie w dniu 19 września 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/301/17 w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja w wysokości do 50% ogółu nakładów na 

prowadzone prace lub roboty (w wyjątkowych sytuacjach do 100%), może być udzielona przez Gminę Olesno 

na sfinansowanie prac lub robót przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia 

wniosku lub też w roku złożenia wniosku i w roku następnym. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji 

burmistrz każdorazowo ogłasza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego. Na stronie internetowej urzędu opublikowana jest uchwała załącznikiem do której jest wzór 

wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji. 

Adres strony internetowej: www.olesno.biuletyn.info.pl  

Powiat Oleski jak do tej pory nie podjął uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela dotacji w oparciu o przepisy ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenie wykonawcze. Wnioski o udzielenie dotacji 

celowej składane są corocznie do dnia 28 lutego, w roku, w którym ma być udzielona dotacja lub do dnia 

30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 

3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Na stronach urzędu znajduje się pełna informacja dotycząca 

udzielania i rozliczania dotacji celowej, jak również wzór wniosku o udzielenie dotacji.  

Adres strony internetowej: www.wuozopole.pl 

Na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udziela 

Marszałek Województwa Opolskiego. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała nr XXXII/345/2009 
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Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. Wnioski należy złożyć w terminie wyznaczonym 

przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach corocznie ogłaszanego konkursu. 

Adres strony internetowej: www.umwo.opole.pl 

Jednym z najważniejszych źródeł finansowania opieki nad zabytkami są środki pochodzące  

z budżetu państwa pozostające do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 

bieżącym ministerstwo ogłosiło 34 programy w tym 10 z zakresu dziedzictwa kulturowego tj.: 

 Kolekcje muzealne, 

 Wspieranie działań muzealnych, 

 Kultura ludowa i tradycyjna, 

 Ochrona zabytków, 

 Ochrona zabytków archeologicznych, 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, 

 Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą, 

 Badanie polskich strat wojennych, 

 Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci, 

 Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. 

Na szczególną uwagę zasługuje program „Ochrona zabytków”, którego strategicznym celem jest 

zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację 

zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W ramach programu wnioski 

składane są w dwóch naborach do 31 października i do 31 marca. Wnioskodawca może ubiegać się 

o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania lub przeprowadzonych 

w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych 

w pozwoleniu wydanym przez WKZ).  

Celem programu „Ochrona zabytków archeologicznych” jest ochrona dziedzictwa archeologicznego 

poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury, 

państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne 

uczelnie akademickie i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obejmujących rozpoznanie 

i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników 

przeprowadzonych badań archeologicznych. W ramach programu wnioski składane są w dwóch naborach do 

30 listopada i do 31 marca. 

Ponadto MKiDN udziela dotacji w programach „Infrastruktura kultury” oraz „Promesa Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego”. Na stronie internetowej MKiDN znajdują się wyczerpujące informacje, 

regulaminy, wytyczne i wzory wniosków, które są corocznie aktualizowane. 

Adres strony internetowej: www.mkidn.gov.pl 
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Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych 

związanych z ochroną i opieką nad zabytkami z wielu innych źródeł tj.: 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – www.fwpn.org.pl 

 Fundusz Kościelny - www.bip.mswia.gov.pl 

 Kreatywna Europa - www.kreatywna-europa.eu 

 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - www.eog.gov.pl 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl 

 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 - www.ewt.gov.pl 

 Program Europa dla Obywateli 2014-2020 - www.europadlaobywateli.pl 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - www.pois.gov.pl 

 Program „Leader” - www.gornaprosna.pl 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

- www.rpo.opolskie.pl 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - www.minrol.gov.pl  

i www.prow.umww.pl 
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