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1.
Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2023 jest
cego z ustawy o ochronie
zaby

art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
Program Opieki Nad Zabytkami dla Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2023 nie jest aktem
prawa miejscow
a
poprz

o zabytkach.
Program Opieki Nad Zabytkami dla Powiatu Kaliskiego
sobami

i dziedzictwo kulturowe powiatu. Wskazane w programie

dost

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami poprzez
an

lnoty kulturowej,

roli i znaczenia lokalnych wa

korzeni. W
z

2. Uwarunkowania formalne i prawne Programu
2.1.

.

precyzuje art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.),

zabytkami

stanowi

o

polega,

na podejmowaniu przez organy administracji publicznej
1) zapewnieni

, organizacyjnych i finansowych

zachowani

wanie i utrzymanie,

2) zapob

,
ciw

,
a granic ,

wania i przeznaczenia zabyt

,
oraz przy

Opieka nad zabytkiem zgodnie z r

ww. ustawy sprawowana jest przez jego

adacza i
4

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku,
2) prowadze

y zabytku,

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
,
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii
i kultury.
ykule

Powiatu

zabytkowych.
2.2. Podstawa opracowania Programu.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy
Powiatu Kaliskiego

zabytkami

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata

2020-2023.
z ww. ustawy.
Program jest dokumentem pol
inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zab
i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego
w powiecie. Stanowi podstaw
i

a Powiatu Kaliskiego w zakresie
powiat

5 czerwca 1998 r.

wym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),

w art. 4
erze

opieki nad zabytkami.
2.3. Uwarunkowania prawne Programu.
Zabytki

y
ctwa kulturowego dla rozwoju cywilizacyjnego
5 i 6 Konstytucji

Rzeczyposp
inis
ustawo

2.3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483
ze zm.).
5

Art. 5:

owe

Art. 6 ust. 1

lska stwarza warunki upowszechniania
ju oraz (...)

z narodowym dziedzictwem kultur

.

2.3.2. Ustawa z dnia
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
Art. 3 defin

zabytek, zabytek

nieruchomy, zabytek ruchomy, zabytek archeologiczny, instytucja kultury wyspecjalizowana w
opiece nad zabytkami, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, badania
ko

banistyczny

ruralistyczny, historyczny zesp

az kulturowy, otoczenie zabytku.

z

y,
an

Art. 4

lub

w intere

a,

organy administracji publiczn

a celu zapewnienie wa

prawnych,

zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie

a

, udaremnianie niszczenia i

ania z z

,

,
stanu z

,

i zagospodarowaniu przestrzennym or

w planowaniu
ska .

Art. 5

Opieka nad zabytkami

sprawowana jest pr

wnieniu
go badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich,
ych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego

otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystania z zabytku w spos
zachowan

, popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o zabytku oraz o jego

znaczeniu dla historii i kultury .
2.3.3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o
ze zm.)

Dz. U. z 2019 r. poz. 511

zadania publiczne powiatu o charakterze ponadgminnym.
6

Art. 4 ust. 1 pkt 7

na powia

i opieki nad zabytkami.
2.3.4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293).
Ustawa o

estrzenn

terytorialnego i organy administracji rz

awach

przeznaczania tere
Ustawa, stanowi

owaniu i

wymagania ochrony dzi

nej.

2.3.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
N

y projektowania, budowy, utrzymania
cji publicznej w tych

dziedzinach. Przepisy ust
za

ad zabytkami

zabyt

onserwat

tawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.
2.3.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

iska (Dz. U. z 2019 poz. 799 ze

zm.).

aniu

warto

owych.

2.3.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55).
Ustawa o

a m. in

tyc
2.3.8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r

(Dz. U. 2020 r.

poz. 65 ze zm.).
Przepisy ustawy stanowi ,

celem publicznym j
ustawy

w

i opiece nad zabytkami. Ust
.
2.3.9. Ustawa
kulturalnej (Dz. U. 2020 r. poz. 194).
Ustawa precyzuje,

na polega na upowszechnianiu i ochronie kultury.
prawuj
i inicjatyw kulturalnych oraz opieki
7

nad zabytkami.
terytorialnego. Instytucje kultury
zakresie upowszechniania kultury. Do podstawow

tych instytucji nal

rawowanie opieki nad zabytkami.
2.3.10. Ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz

n

i wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
Przepisy ustawy dopuszczaj

wspieranie przez organy

,
na ochronie d

i dziedzictwa narodowego.
2.3.11. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2019 poz. 917 ze zm.).
Ustawa o

dstawowe ramy i z

z art. 1 ustawy, m

Zgodnie

organizacyjn

celem jest gromadzenie i t

ziedzictwa lu

o charakter
powszechniani

owej,
tetycznej ora

ianie korzystania ze
e poprzez:

1) gromadzenie
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbio

,

3) przechowywanie gromadzonych
gazynowanie i
4) zabezpieczanie i konser

eczanie zabyt

archeologicznych nieruchomych
i przyrody,
e wystaw sta ych i czasowych,
i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
i edukacyjnej,
7a) popieranie i prowadzenie
cyjnych i naukowych,
oraz

i zgromadzonych

informacji,
10) prowadzenie dz alno

.

8

2.3.12. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).
Ustawa w art. 3 stwierdza,

biblioteki

zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizuj

i zapewni

2.4. Przedmiot ochrony.
W art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie

i opiece nad zabytkami wylicza

cych ochronie, bez wzgl du na stan zachowania.
2.4.1. Zabytki nieruchome

,

a) krajobrazami kulturowymi,
b)

tyczny

c)

i budownictwa,

d) d

go,

e) obiektami techniki, a zw

za kopa

f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) m

ch osobi

lub instytucji.
2.4.2. Zabytki ruchome
a)

ystycz

b)
koncep

t

te kolekcje,

c)
odznakami, medalami i orderami,
d)
i na

mi
z

kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych
i rozwoju cywilizacyjnego,

e)

art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o bibliotekach,
f) instrumentami muzycznymi,
g)
h) przedmiotami upami
osobi

.

9

2.4.3. Zabytki archeologiczne b

w

n ci:

a) p
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) r

.

2.4.4. O

: nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy

obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
2.5. Formy prawne ochrony zabyt

.
7 reguluje formy prawne

1) wpis do rejestru za
2) wpis na

,

2) uznanie za pomnik historii,
3) utworzenie parku kulturowego,
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

2.5.1. Wpis do rejestru zabytk w.
W

ietle aktualnie obo

j ustawy, o prawnym statusie zabytku decyduje jedynie

decyzja o wpisie obiektu nieruchome

d

podobnymi

skutkami, decyzja o wpisie do inwentarza archiwum, biblioteki i muzeum. Rejestr zab
prowadzi woje
. Z wnioskiem o taki wpi
najduje s

ytek.

Do rejestru m
zabytku nieruchomego wpisa
zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy
zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku
granic zabytku

ej.

2.5.2. Uznanie za pomnik historii.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na w
i

iwego do spraw kultury
uzna za pomnik historii zabytek

10

nieruchomy wpisany do rejestru lub park k
jego granice. Pomniki historii

r.

o

materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
do nich obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturow

y urbanistyczne lub ruralistyczne,

zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i
najwa

znych oraz stanowiska archeologiczne.

2.5.3. Utworzenie parku kulturowego.
Utworzenie parku kulturowego zale
jobrazo
nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej, po
z

ciu opinii woje

zkiego k

park kulturowy. Na obszarze parku kulturowego mo
handlowej,
gowej, przemys owej i ro
a
reklamowych. Obecna ustawa
for

az pierwszy

asady tworzenia parku kulturowego.

2.5.4. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
K

estrzennym
art. 18, 19 i 20 ustawy o ochronie z

w i opiece nad zabytkami, wpro

zagospo

a przestrzennego

powiatu, strategii rozwoju gmin, studi w uwar
przestrzennego

gmin

oraz

miejscowych

i kieru

pla

zagospodarowania

zagospodarowania
przestrzennego.

Ustawa pr
uwz

ospodarowania przestrzennego gminy oraz

miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego tj.:
1)

nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia,

2) innych z

gminnej ewidencji

,

ych.
Projekty i zmiany zagospodar
zgodni
budowy i zagospodarowania terenu.
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2.5.5. Inne formy ochrony.
W ustawie zapisano
organy administracji publicznej, do

y

1) ewidencje

;

Sa

programy opieki nad

zabytkami. Podstawo
podstawowe informacje o

na

Gminne ewidencje

dn

ytki nieruchome wpisane do rejest
a lub prezydenta miasta
w. Ewidencje prowadzone w formie kart

opracowanych w

ug okre onych wz

w, zawie
e jego

ny;

2) koncepcje, studia, strategie;
w dokumentach i opracowaniach
z
pod uwag

przy przygotowywaniu inwestycji w innych procedurach (decyzje o warunkach

zabudowy, zezwolenie na inwestycje drogow o lokalizacji linii kolejowej, lotniska);
3) znakowanie budyn

;
ochrony

anie znaku informacyjnego

Jego stosowanie reguluje art. 12 ustawy o ochronie z
i opiece nad zabytkami k

w ust. 1 stano
ieruchomych wpisanych do rejestru

znak informacyjny o tym

odlega ochronie. W

rozporz

Ministra Kultury z dnia 9.02.2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejes

(Dz. U. Nr 30, poz. 259).

2.6. Kontekst regionalny Programu.
Program Opieki Nad Zbytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2023

powinien

f
Rozwoju Kultury, Krajowy
2022)
Opieki nad

(Strategi
Zabytkami Wojew

Wielkopolskiego do roku 2020), Program
2017-2020
Strategi Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata

12

2014-2021, Powiatowym Programem
2014-2017 z

atu Kaliskiego na lata

do 2021 roku,

Nr XLIX/540/2018 Rady Powiatu

Kaliskiego z dnia

zasad udzielania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
u kaliskiego
Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 r. w tej samej sprawie.
2.6.1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.
Strategia

nie Narodowej

Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Celem S
a Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w

ia

z innymi

pa

miotami.

W strategii zawarto m.in.
kulturoweg

i dziedzictwa

lata 2004-2013.

W

j Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, opracowanej

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., zamieszczono Program
intensyfikacj

ochrony

i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym kompleksow popraw
ji muzealnych.
2.6.2. Krajowy
Uch
Ochrony Zabyt

-2022
Nr 82

Krajowy Program

w i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 (MP 2019, poz.808).

G wnym Celem Programu jest: S

dla zapewnienia efektywnej ochrony

i opieki nad zabytkami .

owe:

1.

Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego.

2.

Wsparcie

opieki nad zabytkami.

3.

kierunek dzia
zadanie dotycz ce

ci

poleg

wzmocnieniu systemu ochrony na poziomie lokalnym oraz
dla jednostek

terytorialnego
zagadn

z zakresu planowania przestrzennego i dost

i

.

13

e w Krajowym Programie zadanie

budowaniu wiedzy

o ochronie dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz merytoryczne
wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach.
c

ym zadaniem

mie

gminach, w tym na terenie powiatu kaliskiego,

planowany konkurs General

nagradzaj cy gminy za modelowe

wdra a
2.6.3. Strategia
Wielkopolskiego z 17 grudnia 2012 r. Nr XXIX/559/12
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Woje
Wielkopolska 2020.

dztwa Wielkopolskiego do 2020 r.

e

w Celu

strategicznym nr 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwa

wieku oraz w Celu operacyjnym 1.3.

Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Dziedzictwo kulturowe w r

funkcji. Jest ono czynnikiem

i

do rozwoju
kulturalnych. Szczeg

a

elementem tego dziedzictwa jest wielkopolska kul
realizowany przede wszystkim poprzez:
1) inwestycje w instytucje kultury,
2) o

,

3) w

ch dorobek kulturalny regionu,

4) p

ci kulturalnej m

.

2.6.4. Plan zagospodarowania przestrzennego

wraz z planem

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania (Dz. Urz dowy
Woj. Wielkopolskiego 2019, poz. 4021).
Nr V/70
2019 r. Jest to dokument,

z dnia 25 marca
Rozwoju

stanowi

integralny element systemu planowania rozwoju regionu pe

r

wobec

wszystki
2.6.5 Program Opieki nad

-2020.

Program Opieki nad zabytkami
prz

opolskiego na lata 2017-2020 prz
Wielkopolskiego

Nr XXXVIII/901/17

jako

czni

z dnia 27 listopada 2017 r.
e z opracowanego Programu przy to zapewnienie

prawi

go

stanu

zachowani
14

i archeologicznych,

y

jako
ych z art. 87 ustawy o ochronie zab

nad zabytkami.

opiece

one w ww. Programie cele do realizacji to:

Cel 1.

e

zachowania.
Zadanie

1.

Realizacja

prac

remontowych,

renowacyjnych,

konserwatorskich,

obiekt w

zabytkowych poprzez:
- monitorowanie potrzeb remontowych i inwestycji w obiektach zabytkowych znajduj cych si w
posiadaniu i u ytkowaniu Wojew dztwa Wielkopolskiego i jednostek organizacyjnych,
- podejmowanie planowych dzia a

w zakresie ochrony zabytk w i opieki nad zabytkami

nieruchomymi i ruchomymi pozostaj cymi w posiadaniu lub u ytkowaniu Wojew dztwa
Wielkopolskiego lub jednostek organizacyjnych,
- zapewnienie w bud ecie Samorz du Wojew dztwa rodk w finansowych na prowadzenie prac
konserwatorskich,

restauratorskich

i ruchomych, b d cych w asno ci

lub

rob t

budowlanych,

r nych podmiot w a znajduj cych si

na terenie

wojew dztwa wielkopolskiego.
Zadanie 2. Opieka nad zabytkami archeologicznymi poprzez:
- kontynuacj bada archeologicznych w jednostkach podleg ych Samorz dowi Wojew dztwa
Wielkopolskiego.
Cel 2.

z

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Zadanie 1. Monitoring i aktualizacja uregulowa

rawnych w zakresie ochrony

nad zabytkami poprzez:
- tworzenie w dokumentach strategic
krajobrazu kulturowego (stanowiska
archeologiczne, panoramy

ty

krajobrazowe),
-

e nadmiernej ekspansji

- uwzgl

nie

dziedzictwa

kulturowego

cennych
w

obr ie

planowania

rozwo

komunikacyjnych w wymiarze regionalnym i transgranicznym.
Cel 3. Podejmowanie dzia
i turystycznych.
Zadanie 1. Promocja dziedzictwa lokalnego poprzez:
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- wspieranie publikacji z
Ro

Powstaniem Wielkopolskim w

Powstania Wielkopolskiego,

-

dziedzictwo kulturowe
jako elementu

cego

wzmocnienia poczucia

nalnej

i
- promocja lok

mediach.

Zadanie 2.

poprzez:

-

mierza

do wyeksponowania o

w

ch z Powstaniem

Wielkopolskim,
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw zwi

i

Powstania Wielkopolskiego,
-

iu Wielkopolskim w tym
w szczeg

i

wzi

zmier

o Powstaniu W

h

- propagowanie rozwoju turystyki w obiektach zabytkowych (np. konkurs na najlepszy obiekt
turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce),
- promocja is

oraz propagowanie ich tworzenia jako istotnych

d
,
- wspieranie publikacji i wydawnictw popularyz
szlakach

cych szlaki kulturowe oraz obiekty zabytkowe

,

- wspieranie

statusem Pomnika

Historii poprzez odpowiednie zapisy w przygotowywanym "Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

listy

intencyjne,

organi

akcji

popularyzatorskich, wydawanie
status Pomnika Historii oraz ubiega

h

dotacje celowe organi

zez popieranie w konkursach na
iego,

- propagowanie idei twor

kulturowych jako zintegrowanej formy ochrony krajobrazu

kulturowych.
Cel 4.

ochrony dziedzictwa kulturowego Wielkopolski do

edukacyjnych.
Zadanie 1: Upowszechnianie wiedzy o regionie poprzez:
-

kulturowe regionu
ci pro

ch wiedz o Powstaniu Wielkopolskim,
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- wspierani

Rocznicy wybuchu

Powstania Wielkopolskiego,
- wspieranie cyklicznych i jednorazowych

wybuchu

Powstania Wielkopolskiego,
- wspieranie projek
-

ob

kulturowe regionu,

skierowanych do

i docenienia

regionalnego przekazu dziedzictwa kulturowego,
-

k muzealnych, skansen w,

- wspieranie publikacj

dziedzictwa regionalnego,

- wspi

w tym
ludowej.

Cel 5. Prowadzenie planow

cych dziedzictwo niematerialne.

Zadanie 1. Propa

zakresie opieki i ochrony niematerialnego dziedzictwa

kulturowego poprzez:
-

rozpoznawaniem

dziedzictwa

niematerialnego

twa wielkopolskiego,
- wspieranie organizacji imprez ku
(m.in. p

lne dziedzictwo kultury niematerialnej

folklorystyczne, pokaz

prowadzenie konkur

r

dziedzictwo niematerialne (np. D

i prokulturowe w ramach Strategii Rozwoju W

nie proekologiczne

dztwa W

- ws
dziedzictwa kulturowego dl

ci i znaczenia opieki nad tym dziedzictwem.

Cel 6.

nych
d zabytkami.

Zadanie 1.

procesy gospodarcze poprzez:

- wspieranie rozwoju turystyki kulturowej i rekreacyjnej wraz z rozwojem infrastruktury
turystycznej,
- wspieranie inicjatyw wykorzystuj
rolnictwo

aln

gospodarczej, w tym

,

- wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych obiektach budownictwa
wiejskiego,
-

ku Piastowskiego i jego promocj
atrakcyjnego produktu turystycznego, a co za tym

znacznego
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szenia

gener

h tworzenie nowych miejsc zatrudnienia z

.
Cel 7. Podejmowanie i

acy

kowych.

Zadanie 1.
- prowadzenie akcji popularyzatorskich oraz edukacyjnych u

am

h

om

w zabytkowych,

pnienia
posiadaniu,

-

zej, m

szenie wiado

spo

ej

w zakresie znaczen
wiony dost .
Zadanie 2. Wskazywanie potencjalnych
-

ch Urz

ego Wo

o

twa Wielkopolskiego informacji

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach,
-

publikacja informacji o funduszach unijnych w broszurach i na stronach internetowych,

- publikowane informacji o mo

ciach dotacji w Monitorze Wielkopolskim.

2.6.6. Strategia Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021.
Rada Powiatu Kaliskiego w dniu 19 sierpnia 2014

Nr XLV/481/

Strategi Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021. Strategia z
Nr XVII/239/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 marca 2016 r.
Cele

w nich cele

operacyjne i kluczowe zadania do realizacji. Cele i kierunki

a do

ce

w

dziedzictwa kulturowego Powiatu zawarto w obszarze II: Turystyka i wypoczynek.
Turystyka na terenie Powiatu Kaliskiego ma charakter weekendowy
zabytkach oraz walorach turystycznych i krajoznawczych, zna
Powiatu Kaliskie

yc

terenie Gmin

rewaloryzowane w oparciu

za
W ramach celu strategicznego:
turystycznej powiatu
1.

3 cele operacyjne:

promocja bazy noclegowej i agroturystyki.

2.
3.

y lokalnej oraz wzrost atrakcyjno

Gmin Powiatu Kaliskiego.
oferty turystycznej oraz promocja turystyki na terenie Powiatu.
Jako zadania kluczowe dla tego obszaru wyznaczono:

1) opracowanie produktu turystyczneg

atu Kaliski

z Miastem Kaliszem,
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2) opracowanie strategii produktu turystycznego z uwzgl nieniem potencja

Gmin Powiatu

Kaliskiego,
3) wspieranie rozwoju oferty rekreacyjnej na terenie Powiatu,
4) b

szych,

5) p

na terenie Powiatu,

6) utworzenie

ego kalendarza imprez kulturalnych na terenie Powiatu.

2.6.7.

-2017

z perspektyw
W Programie

w dniu 19 marca 2015 r. u

Rady Powiatu Kaliskiego

Nr V/65/2015 przedstawiono akt
ekologicznych.
1. Ochrona

.

2. Ochrona z
3.

.

a gospodarka odpadami.

4. Zapobieganie ponadnormatywnej emisji

su

elektromagnetycznych.

5. Edukacja ekologiczna.

W priorytecie 2-

w przyrody

cele i zadania priorytetowe zaplanowane do

realizacji p

.

Cel 1

.

Zadanie 1.

agospodarowania przestrzennego obszar

chronionych oraz zasad ochrony przy
komunikacyjnych.
Zadanie 2. Prowadzenie prac zadrzewieniowych i zalesieniowych na gruntach o niskiej
tworzenia
Zadanie 3.
Cel 2.
Zadanie 1.

przeciwerozyjnych

pa w

ochronnych

owie.
.
trzymanie zieleni oraz odbudowa i utrzymanie park w wiejskich.

Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadanie 4. P

niest

Skarbu P stwa.

yrodniczych i edukacja ekologiczna.
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Na terenie powiatu kaliskiego
1) rezerwaty przyrody:
-

,

-

,

2) obszary chronionego krajobrazu:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Sw drni,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Prosny,
3)
przy

yzny Kaliskiej. Na terenie ostoi zidentyfikowano 10 typ w siedlisk

zgodnych

,

4) u

,

5) pomniki przyrody,
6) ochrona gatunkowa jerzy

.

3. Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu kaliskiego
3.1. Charakterystyka powiatu kaliskiego.
Powiat

kaliski

usyt

ytniki

i Miasto

dwie gminy miejsko-gminne:

raz

Kwadratowych

lne.

Na terenie powiatu znajduj

ponad 23 tys. hek

dzaju las w oraz

dwa zbiorniki retencyjne.
rzeki Pokrzywnicy oraz
zbiornik

inek na rzece Sw drni, p

y

retencyjn dla kaliskiego
o.

w powiecie kaliskim to drogi
przelotowe

zez teren powiatu to dwa odcinki
-

goszcz.
iejsze

znaczenie dla powiatu ma jednak miasto Kalisz na
powiatowych

jduje
tworzenie wraz

z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
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3.2. Historia ziem wcho

ych w sk d powiatu kaliskiego.

Odkryte przez
at p.n.e. Od I do IV wieku n.e. kupcy rzymscy
tu swoje interesy, co

o przycz

zego

rozwoj
dzielnicy wielkopolskiej, z

w latach 1138-1279 two

ks

aliskie, a

w latach 1807 pod za r rosyjski. Dopiero w 191
go

s

ki

powiatow
Po 1945 r., wczesny
kaliskiego

pr

zmiany

administracyjn
W 1975

y,

Jednym z n

giem teren

to reaktywowano powiaty, a w

ch powiat w

nich obecny powiat kaliski, reaktywowano

starosty.
3.3. Zabytki na terenie powiatu kaliskiego.
Na terenie powiatu kaliskiego znajduje s 1531 zaby
s

zi

wchod

urbanistycznych miast i wsi na terenie powiatu, cmentarze, kaplice przy
Wielkopolskiego W
Konserwatora Z

126 obi

e.

dzkiego

.S

y,

dworki szlacheckie, parki podworskie, cmentarze.
O
W

z

nieruchomyc

rowadzonego przez Wielkopolskiego

dzkiego Konserwatora Z

wyposa

ko

terenie powiatu kaliskiego.

Ponadto Wielkopolsk

dzki Konser

prowadzi rejestr

archeologicznych. Do przedmiotowego rejestru wpisanych jest 12 stanowisk archeolog

onych na terenie 8 gmin powiatu kaliskiego.
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3.3.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabyt
Na terenie powiatu kaliskiego znajduj

w.

124 zabytki nieruchome, wpisane do rejestru

102 zabytki nieruchome architektury i budownictwa, 6 cmentarzy, 16
S

.

obrazu kulturowego na terenie powiatu. Obiekty

w tym przede wszystkim - rygorami ochrony konserwatorskiej w
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt

W

omych z terenu powiatu kaliskiego wpisanych do rejestru zabyt

Gmina Bliz
w
Lp.
Miejscow
1.
2.
3.

Brudzew

4.

Brudzew

5.

Brudzew

Obiekt

z
ski:
- park, 1860
s
d

7.

z
- park
Lipe

Nr rejestru

k
parafialny pw.
Narodzenia NMP, drewn.,
1532,1760
dzwonnica k
Narodzenia NMP
z
parafialnego, 1901-1909:
wa
Kostki
- dzwonnica
- kostnica
- ogrodzenie z bram
i furtami
- plebania 1860, 1937

6.

8.

w i opiece nad zabytkami. W

k
drewn., 1753, 1897

XX

XX

kl.IV-73/75/54
z 03.06.1954
451/A z 01.02.1969
808/Wlkp/A z 14.12.2011

- kl.IV- 73/74/54
z 3.06.1954- 71/Wlkp/A
z 23.11.2001
454/A z 1.02.1969 oraz
723/A z 11.09.1969
460/A z 01.02.1969

XIX:

,

- kl.IV-73/43/54 z
7.06.1954
- 735 z 20.12.1966
kl.IV-73/94/54 z dnia
12.06.1954
22

9.
10.

Pami in

11.

wek

d

kl.IV-73/93/54
z 12.06.1954

k
par. pw.
Jana
Chrzciciela, drewn., 1727
d

kl.IV-73/92/54
z 12.06.1954
kl.IV-73/91 /54
z 12.06.1954
754/A z 07.12.1998

12.

d

13.

k

1895

parafialny pw.
,
drewn., 1782
dzwonnica XVIII

14.
Gmina Brzeziny
Lp.
Miejscow
1.

Lp.

Obiekt

1.

w

2.

Cek w

477/A z 03.02.1969

Nr rejestru

zagroda nr 25 (nie istnieje):
- obora
- piwniczka
Miejscow

kl.IV- 73/89/54
z 12.06.1954

Obiekt

339 z 18.03.1981

Nr rejestru

poczta,

455/A z 01.02.1969

stajnia, 1 po

456/A z 01.02.1969

3.

d

1506/A z 28.03.1974

4.

spichlerz, pocz. XIX

5.

474/A z 3.02.1969

park, k. XVIII

6
7.

, k. XVIII

Przespolew

Gmina Godziesze Wielkie
Lp.

936/WWlkp/A z
11.06.2015
k
w. W
, kl.IV- 73/98/54
drewn., 1691, 1953
z 12.06.1954
ko
615 z 31.12.1990
i MB Pocieszenia, 1910 - 14
Obiekt

Nr rejestru

1.

Godziesze Wielkie

k
drewn., 1781-82

omieja, kl.IV-73/80/54 z 4.06.1954

2.

Godziesze Wielkie

dzwonnica, drewn. XVIII

221/459 z 01.02.1969
23

3.

z
dworski:
- park XIX,
- spichlerz, 1880
-

Gmina K minek
Lp.
Miejsco

Obiekt

1.

k

2.

k

f

- 503/A z 26.08.1988
- 534/A z 25.07.1990
- 534/A z 25.07.1990
- 534/A z 25.07.1990
Nr rejestru
II -73/79/54 z 04.06.1954

4.

h
urbanistyczny, XIV-XX
k
ar.
. Jana
Chrzciciela i Jana
Ewangelisty, XV, 1709
kaplica ewangelicka ze

5.

kantora, ul. Konopnickiej 13,
1908
teren d. ogrodu
485/Wlkp/A z 17.04.207

3.

6.

K

485/Wlkp/A z 17.04.207
kl.IV-73/96/54
z 12.06.1954

Oszczeklin

z
dworski:
- park, k. XVIII - XX
park dworski
z
dworsk
w. XIX:
- dw
- park
kaplica cmentarna pw.
NMP, 1777

10.

Lp.

Obiekt
Li

2.
3.
4.
5.
6.

485/Wlkp/A z 17.04.207

ogrodzenie, mur./met.

9.

1.

kl.IV-73/95/54
z 12.06.1954

k

7.
8.

485/Wlkp/A z 17.04.207

Lisk

k

KS.Z.I-2a/5/48
z 08.07.1948
227/Wlkp./A z 27.04.2005
482/A z 04.02.1969

Nr rejestru

pw. Wszystkich
, 1899-1901
cmentarz ko
ny

245/Wlkp/A z 21.10.2005

o
k. XIX
p

245/Wlkp/A z 21.10.2005

Dom Ludowy, ob. bank, ul.
, 1908
s
a rolnicza, ob.
gimnazjum, ul.
B
skiego 44a, 1913

244/Wlkp/A z 14.09.2005

245/Wlkp/A z 21.10.2005

245/Wlkp/A z 21.10.2005

84/Wlkp/A z 26.02.2002
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7.
8.

w

9.

w

sierociniec, ob. Dom
Dziecka,
ul. B
96, 1932
k
fil. pw. NMP,
drewn., 1754

243/Wlkp/A z 1.08.2005

dzwonnica, drewn., 1751

829/Wlkp/A z 24.09.1930
i z 6.12.2010
829/Wlkp/A z 24.09.1930
i z 6.12.2010

10.
pocz. XVII
Gmina Mycielin
Lp.

Obiekt

1.
2.

Dzierzbin

829/Wlkp/A z 24.09.1930
i z 6.12.2010

Nr rejestru

dom (czworak),
folwarczny, k. XIX
k
ar. pw.

718/A z 04.12.1995
458/A z 1.02.1969
,

3
4.

Kaliski
Mycielin

Lp.

Obiekt

1.
2.

3.
4.

ek

5.
6.

7.

k
cha,
drewn.-mur.,
po XVIII
z
worski:
915
-

wek

kl.IV/73/97/54 z
12.06.1954
278/Wlkp/A z 3.02. 2006

Nr rejestru

historyczny uk
urbanistyczny, XIV-XIX
k
pw.
zego Serca Pana
Jezusa i w. Doroty, ul.
cielna, 1905-1912

487/Wlkp/A z 17.04.207

cmentarz ko cielny, 19051912
o
, 19051912
kaplica grobowa gen.
Zaj czka, na cmentarzu przy
par.,
z
- park
- czworaki
-d
fabryka sukna, 1824

236/Wlkp./A z 30.06.2005

236/Wlkp./A z 30.06.2005

236/Wlkp./A z 30.06.2005
1152/A z 6.06.1970
33/A z 14.12.1964

475/A z 3.01.1962
96/35/A z 14.12.1964
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8.

d

96/35/A z 14.12.1964

9.

rogatka 1820, 1939

476/A z 3.02.1969

k

66 z 24.09.1930

10.
11.

Rajsko
kinia

12.

lna

1607,
1917-24
k
. . Jakuba,
drewn., pocz. XVIII
z
-p
1915-16
- oficyna,
- park

Gmina Stawiszyn
Lp.
Miejscowo
1.

Petryki

Obiekt
d

k
drewn., 1740

3.

z
- pa ac
- park
k

4.

Stawiszyn

Nr rejestru

. XIX

2.

kl.IV -73/87/54
z 12.06.1954
471 z 21.03.1985

189/A z 21.08.1968

Marcina,
i, XIX-XX:

r.
po

60 z 24.09.1930
444/A z 27.06.1989
KS.Z.-2a/42/48
z 28.10.1948

5.

Stawiszyn

6.

Stawiszyn

7.

Stawiszyn

XIV,
. XIX
z
ewangelickiego,
ul. Grabarska 2:
1844
XVIII
- ogrodzenie, mur.
XIX,
1927,
XX
cmentarz ewangelicki,
XIX
dom, ul. Kaliska 16,

8.

Stawiszyn

dom, ul. Rynek 15,

480/A z 3.02. 1969

9.

Zbiersk

k
par.
Urszuli, drew., 1759,
prezbiterium mur.,1879

kl.IV-885/23/61
z 27.12.1961

622/Wlkp/A z 5.02.2008

81/Wlkp/A z 21.02.2002
481/A z 4.02. 1969
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Gmina Szczytniki
Lp.

Obiekt

Nr rejestru

1.

Iwanowice

u
ob. wsi, XV-XIX

2.

Iwanowice

k
1463, XVII, 1929-32

3.

Marchwacz

z
-XX:
- park
- spichlerz folwarczny,
pocz. XX
karczma, ob. dom
mieszkalny nr 10, 2
XIX
urbanistyczny miasta,
ob. wsi, k. XIV-XIX
k
par.
, ok. 1520

4.

Marchwacz

5.

Staw

6.

Staw

7.

Staw

8.

Szczytniki

pozost
pocz. XVI

zesp
- park
Goliszew

3.

5.

ameczku,

Obiekt

1.

4.

,

z
worski:
- park, XVIII-XIX-XX

Lp.

2.

miasta, 396/Wlkp/A z 25.08.2006

w

k

rski, 1870, 1900:

Niepokalanego

IV-73/82/54 z 7.06.1954

- 336/A z 29.10.1968
- kl.IV-73/161/54
z 7.09.1954
- 57/Wlkp/A z 28.05.2001
716/A z 29.09.1995
395/Wlkp/A z 25.08.2006
kl. IV- 73/90/54
z 12.06.1954 oraz
594 z 7.02.1991
241/A z 16.09.1968

- kl.IV-73/88/54 z
12.06.1954
- 1501/A z 27.03.1974
Nr rejestru
695/A z 16.02.1994

kl.IV-73/83/54 z 7.06.1954

park dworski,

445 z 9.06.1989

zagroda nr 14, XVIII/XIX
wa):
- ch
-

kl. IV-885/13/60
z 17.03.1960

ko

kl.IV-73/76/54 z 3.06.1954
n., 1710
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6.

d

7.

k

kl. IV-73/115/54
z 22.06.1954
ich
n., 1726,

kl. IV-73/86/54 z
12.06.1954

1840
8.
9.

10.

z
- park
z
-d
- oficyna

, ok.

z
XIX:
z galeriami
- oficyna
- spichlerz
- dom ogrodnika
- park

- 187/A z 21.08.1968
- 532 z 17.03.1990
XIX 190/A z 22.08.1968

, pocz. 699/Wlkp/A z 22.06.1954
z 15.07.1968 i z 31.07.2008
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3.3.2. Zabytki ruchome wpisane do rejestru z
omych z terenu powiatu kaliskiego wpisanych do rejestru zabytk
Gmina Blizan w
Lp. Miej
1.

2.

3.

Lipe

4.

Lipe

Obiekt

Nr rejestru
443/Wlkp/B

Data
rejestru
04.06.1950

Obraz
a NMP
z ko
a parafialnego pw.
Narodzenia NMP
w Blizanowie
Obraz Matka Boska
z Dzieci
z ko
a
parafialnego pw.
Narodzenia NMP
w Blizanowie
Matki Boskiej
iem"

1

443/Wlkp/B

06.06.1950

1

124/B

07.06.1950

1

124/B

07.06.1950

14

170/B

08.02.1996

30

54/Wlkp/B

16.01.2004

17

288/Wlkp/B

20.02.2013

21

443/Wlkp/B

25.03.2016

36

45/Wlkp/B

22.01.2003

35

182/B

23.12.1996

23

30/Wlkp/B

20.06.2001

1

awa
5.

Pami

6.
7.

Brudzew

w Lipem
Wypo
ie
parafialnego pw. Jana
Chrzciciela
enie k
parafialnego pw.
y
pw.
w Brudzewie

8.
parafialnego pw.
Narodzenia NMP
w Blizanowie
Gmina Godziesze Wielkie
1.
Godziesze
Wypo
Wielkie
parafialnego pw.

Gmina
1.
Strza
parafialnego pw.
2.

NMP
Nagrobek Tekli
ntarza
parafialnego
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3.

Wyposa
parafialnego pw.

441/Wlkp/B

25.03.2016

24

183/B

27.02.1997

18

128/B

30.12.1993

1

13/Wlkp/B

27.04.2000

13

177/B

20.09.1996

25

177/B

20.09.1996

1

177/B

20.09.1996

1

177/B

20.09.1996

1

56/Wlkp/B

22.01.2004

4

40/Wlkp/B

12.09.2002

1

52/Wlk/B

12.11..2003

16

109/Wlkp/B

11.02.2008

19

w Liskowie
Gmina Mycielin
1.
Ko elec
2.

3.

Wypo
parafialnego pw.
Wojciecha Biskupa
Rze ba Chrystusa
Frasobli
parafialnego pw. w.
Wojciecha Biskupa

Dzierzbin
parafialnego pw.
Wszystk
ych

Gmin
wek
1.
Rajsko

a
parafialnego pw. w.

2.

Rajsko

3.

Rajsko

4.

Rajsko

w Rajsku
Krucyfiks
parafialnego
pw
w Rajsku
Obraz Matki Boskiej
em z
parafialnego pw.
Mic
w Rajsku
rze
Rodzina
Matki Boskiej z
parafialnego pw.
w Rajsku

5.
6.

wek

7.

kaplicy pw.
prz
ciele
parafialnym
Figura
w. Jana Neopomucena

nia
parafialnego pw.
w

8.

O

ek

Wys

wyp
pw.
Serca Pana Jezusa
w Opa wku

e
go

30

9.

166/Wlkp/B

27.11.2009

8

506/Wlkp/B

7.06.1950

1

506/Wlkp/B

7.06.1950

1

506/Wlkp/B

30.12.1998

33

506/Wlkp/B

7.06.1950

1

506/Wlkp/B

7.06.1950

1

175/Wlkp/B

8.02.2010

4

506/Wlkp/B

30.05.2018

1

119/B

30.12.1993

1

122/B

30.12.1993

1

118/B

30.12.1993

1

pw.
Narodzenia NMP
w
Gmina Stawiszyn
1.
Stawiszyn

2.

Stawiszyn

na Chrzciciela
parafialnego pw.
omieja Apos a
w Stawiszynie
.
z
parafialnego pw.
w Stawiszynie

3.

Stawiszyn

4.

Stawiszyn

5.

Stawiszyn

6.

Stawiszyn

7.

Stawiszyn

parafialneg
Ba
w Stawiszynie
Rze
Matki Boskiej z
iem z ko
parafialnego
w Stawiszynie
. Jadwigi z
parafialnego pw.
w Stawiszynie
Wystr j i wypos
ko
w Stawiszynie
Instrument organowy
nego pw.
w

Gmina Szczytniki
1.
Iwanowice

2.

Iwanowice

3.

Iwanowice

Chrzcielnica kamienna z
ko
ialnego pw.
. Katarzyny
W Iwanowicach
Obraz Misericodia
Domini z ko
parafialnego
Katarzyny
W Iwanowicach
Nagrobek Jana
Baranowskiego z
ko cio
rafialnego pw.
tarzyny
W Iwanowicach
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4.

Iwanowice

5.

Iwanowice

6.

Iwanowice

7.

Staw

8.

Iwanowice

9.

Staw

Gmina
1.
D e

Kropielnica kamienna z
ko
fialnego pw.
zyny
W Iwanowicach
Nagrobek nieznanego
z
ko
rafialnego pw.
. Katarzyny
Nagrobek
Katarzyny Potworowskich
z ko
parafialnego pw.
atarzyny
Obraz Matki Boskiej z
Franciszkiem i Dominikiem
parafialnym pw.
. Miko aja w Stawie

117/B

30.12.1993

1

123/B

30.12.1993

1

121/B

30.12.1993

1

66/Wlkp/B

7.06.1950

1

46/Wlkp/B

22.01.2003

27

Katarzyny
w Iwanowicach
Wypo
c
parafial
aja w Stawie

66Wlkp/B

27.09.2004

10

Obraz Matki Boskiej

146/B

19.05.1994

1

93/B

09.07.1985

17

112/B

20.12.1993

1

180/B

13.11.1996

12

105/B

19.05.1992

1

147/B

09.09.1994

1

parafialnym pw.
Zwiastowania NMP
W
2.
parafialnego p[w.
Zwiastowania NMP
W bem
ba Matka Boska
z Dzieci tkiem z ko
parafialnego pw.
Zwiastowania NMP
w

3.

4.

Goliszew
parafialnego pw.
Niepokalanego P
NMP

5.

Kokanin

Drogi
Krzy
z cmentarza
parafialnego
W Kokaninie

6.
parafialnego pw. w.
Andrzeja
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7.

8.

w
parafialnego pw. w.
Katarzyny
w
Wypos
ie ko
a
parafialnego pw. w.
Katarzyny

Tyk

9.

178/B

30.09.1996

9

179/B

25.10.1996

10

161/B

27.09.1995

20

43/Wlkp/B

21.01.2003

20

filialnego pw. w.
w Zborowie
10.

Stary Bork
parafialnego
.
Andrzeja Apost a

3.3.3. Zabytki archeologiczne wpisane do rejest
z terenu powiatu kaliskiego wpisanych do rejestru
zabyt
Gmi
Nr rej./data wpisu
Stanowisko

Nr Rej.
Nr zawiadomienia/
Data
Zawiadomienia

1484/A, 02.10.1973 r.
grodzisko
czne

442/Wlkp/C
z 10.12.2012r.

448 A,
22.10.1984 r.
Cmentarzysko kultury
j
449 A,
22.10.1984 r.
Cmentarzysko kultury

447/Wlkp/C
z 16.01.2013 r.

Lp.
1.

Gmina Brzeziny
1.
Os
liski

2.

Gmina
1.

2.

Kami

AZP
Nr stanowiska

stan. 1, obszar
AZP 62-38/3
Ost
Kaliski
stan. 36, obszar
AZP 71-40/35
stan.2, obszar
AZP 71-40/36

- Kolonia
1480/A, 01.10.1973 r.
grodzisko
wczesno
wieczne
A 476, 25.04.1986 r.
grodzisko
ieczne

stan.1,
obszar AZP 6540/35
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Gmina Godziesze Wielkie
1.
Stobno
85/Wlkp/A,
06.03.2002 r. Osada
kultury przeworskiej
2.

Gmina Lisk
1.
Chrusty

Gmina
1.
Rajsko

Gmina Szczytniki
1.
Staw

1.

Stobno stan. 3,
obszar AZP 6839/45

A 460, 02.02.1985 r.
grodzisko
wczes

w stan. 5,
obszar AZP 6839/55

760/A, 31.12.1998 r.
kopiec podworski
grodzisko

Chrusty stan. 1,
Obszar AZP 6442/55

757/A, 31.12.1998 r.
kopiec podworski
grodzisko
owe

241/A, 16.09.1968 r.
poz
mku

444/Wlkp/C
z 12.12.2012 r.

1481/A, 01.10.1973 r.
grodzisko
wieczne
1482/A, 01.10.1973 r.
grodzisko st
e

2.

Staw stan. 3,
obszar AZP 6741/1

obszar AZP 6540/13
obszar AZP 6639/16

Ochrona

przy inwestycjach

z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, powinna
w ujmowaniu

oje odbicie
zagospodarowania

przestrzennego, warunkach zabudowy i inwestycjach celu publicznego
ecyzjach

ciwego miejscowo

kons
3.3.4 . Uwarunkowania
Gminy Powiatu Kaliskiego

estycje
W

kaliskiego planowane s

zag

szych latach na terenie powiatu
:
34

1)

w 2020 roku nie
zabytki archeologiczne. O planach na kolejne lata nie
poinformowano.

2) Gmina Brzeziny w 2020 roku nie planuje in

3) Gmina

Kolonia

:

a) rozbudow sieci
gowej w miejsc
- do realizacji w 2020 r.
b) przebudow przepompowni
sieci kanalizacji sanitarnej
- do realizacji w 2020 r.,
c) budow
Morawin- do realizacji w 2021 r.,
d) przebudow kanalizacji sanitarnej w
- do realizacji w 2021 r.
e) przebudow
cznika
- do realizacji w 2021 r.
4) Gmina Godziesze Wielkie w n
inwestycji
.

nie planuje
czny

ek nie pos
6)

nie planuje w latach 2020-2023
zabytkowi archeologicznemu
emu

inwestycji
na terenie

gminy,
7) Gmina Mycielin:
a) w 2020 r. brak inwestycji
ch z pracam
archeologicznym,
b) w nas
ym okresie 4-ech lat planowana jest k
i K
i Korzeniew
8) Gm
archeologicznym,

- w najbl

ch zabytkom

nie planuje inwestycji za

9) Gmina i Miasto Stawiszyn:
Gmina w 2020 roku planuje

cych zabytkom

z prowadzeniem prac ziemnych

logicznym:
a)
-I etap,
b) remont drogi gminnej w
2020,
c) realizacja zadania pn. Rewitalizacja Stawiszyna -Ludzie-

-Zmiany

10) Gmina Szczytniki
ch latach nie planuje do realizacji inwestycji
zabytkom archeologicznym. W 2019 roku rozpoc
miejs
e Gmina Szczytniki w dniu 22.07.2019 r.
WUOZ w Poznaniu
przedmiotowej inwestycji. Prace kontynuowane w 2020 roku.

e

2020 roku nie planuje inwestycji,
icznym
.
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3.4. Gminne ewidencje zabyt

w i gminne programy opieki nad zabytkami.

Do ob

gminy

ochrona

jej

terenie. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie

i opiece nad zabytkami. Gminy

y innymi o zapewnienie waru
zachowanie zab

ych, organizacyjnych i finansowych
z ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz

zapobieg

ek dla ich war
przez ustaw

na

r

hronnych w planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy k
ewidencje zabyt
zabytki

wiska, czemu ma

Ewidencje te powinn

nieruchome

minne

zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne

znajdu

kiej

archeologiczne, historyczne uk

ewidencji

wsi, historycz

,

stanowiska

ady urbanistyczne miasta,

inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza, prezydenta miasta,
z

ci. Do

jta w porozumieniu

m Konserwatorem Zab
Gminna ewidencj

est jedn z form ochrony za

7 ustawy o ochroni

h w art.

nad zabytkami ale zgodnie z art. 21 te

podstaw do sporz dzenia Gminnych progra

ustawy jest

w opieki nad zabytkami. Dodatkowo ustawodawca

z czasem wzmacni rang gminnych ewidencji zabyt

innymi obowi zek

uzgadnian

ji o Warunkach

Zabudowy i Zagospodarowanie Terenu oraz projek

anych dotycz cych o

tych

innymi w gminnych ewidencjach
Na terenie powiatu kaliskiego wszystkie gminy
nie wszystkie maj

ne ewidencje

pracowane Gminne programy opieki nad zabytkami, co zost

tawione

w tabelarycznych zestawieniach.
3.4.1. Gminne ewidencje zabyt
Lp.

1.

Nazwa
Gminy

Jest/
Nie ma/
Jest na
etapie
tworzenia
Jest

w stan na 08.07.2019 r.
enie
o przyj ciu GEZ lub braku
takiego dokumentu

Ewidencja opracowana, razem z
Gminnym Programem Opieki
nad Zabytkami dla Gminy
a lata 2012-2015,
ez W
oddzielnym Zarz dzeniem

Uwagi doty

e
a

archeologicznych
Ewidencja
z 2012 zawiera oddzielny
wykaz archeologicznych
o
zabytkowych w
ach oraz oddzielny
wykaz stanowisk
archeologicznych,
36

2.

Brzeziny

Jest

enie Nr OR.0050.56.
2017 z dnia 11 pa
nika
2017 r. w sprawie przyj ia
Gminnej Ewiden
dla Gminy Brzeziny

Ewidencja nie zawiera
oddzielny
archeologicznych. Dwa
zabytki archeologiczne
s wpisane do rejestru
przez WWKZ

3.

Kolonia

Jest

Ewidencja opracowana, lecz nie
przy
przez W
Zarz dzeniem.

Ewidencja nie zawiera
za
w
archeologicznych.
Sporz dzenie ewidencji
z
archeologicznych
planowane jest w 2020 r.

4.

Godziesze
Wielkie

Jest

Ewidencja z 2018 r. Zarz dzenie
Nr
Godziesze Wielkie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Ewidencja nie zawiera
zabyt
archeologicznych
znajduj ch
na
trenie gminy Godziesze
Wielkie

5.

minek

Jest

Zarz dzenie nr 75.2017

Na terenie gminy
nie wyst
zabytki archeologiczne
dlatego nie ma ich
w GEZ

ta

z dnia 29 grudnia 2017 roku w
sprawie: aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zab
w Gminie
6.

7.

Jest

Mycielin

Jest

Ewidencja opracowana, lecz nie
przyj
Zarz dzeniem

Na terenie gminy

Utworzenie Ewidencji wynika z
11 r.
Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Mycielin
na lata 2011-2014

Gmina posiada odr bn
Gmi
Ewide

1 zabytek
archeologiczny

nie

Archeologicznych, k
b
j
w 2011 roku wraz
z Gminn
Za
Gminnym
Programem Opieki nad
Zabytkami
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8.

9.

Stawiszyn

Jest

Ewidencja opracowana, i po
aktualizacji przyj
Zarz dzeniem Nr 45/19
Burmistrza Gminy Opat wek
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie za
i
prowadzenia gminnej ewidencji
gminy O

Jest

zenie Nr 0050.47.2014 w
sprawie:
ej
Ewidencji Zabytk w Gminy
i Miasta Stawiszyn

Gminna Ewidencja
Zabytk
Zarz dzeniem Nr 45/19
posiada oddzielne
wykazy: kart adresowych
stanowisk
archeologicznych oraz
kart adresowych
zes
archeologicznych
Gminna Ewidencja
opracowana w
2014 roku posiada dwie
Z. Na jednej
mapie s zaznaczone
stanowiska
archeologiczne na terenie
gminy i miasta
Stawiszyn, a na drugiej
mapie zaznaczone
wisk
archeologicznych.

10.

11.

Szczytniki

Jest

Jest

Zarz dzenie Nr 1/20
Gminy Szczytniki z dnia
15 stycznia 2016 r. w sprawie
z
ia i posiadania Gminnej
Ewidencji Zabytk Gminy
Szczytniki

57/2018 z dnia
13 lipca 2018 r. w sprawie
a i prowadzenia
Gminnej Ewidencji Zaby

W Gminnej Ewidencji
Zabytk
u
za
archeologicznych. Nie
Ewidencji. Zabytki
archeologiczne
s uj
Gminnym Programie
Opieki nad Zabytkami na
lata 2017czasie
zie aktualizowany.
Gminna Ewidencja
w nie zawiera
archeologicznych . Dwa
zabytki archeologiczne
znajd
w
mi
ze
Zabytk
przez WWUOZ w
Poznaniu.
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3.4.2. Gminne programy opieki nad zabytkami - stan na 08.07.2019 r.
Lp. Nazwa Gminy

1.

G

w

Jest/
Nie ma/
Jest na etapie
tworzenia
Program na
lata 20122015

2.

Gmina Brzeziny

Nie ma

3.

Kolonia
Gmina Godziesze
Wielkie

Nie ma

Gmin

Program na
lata 20172020

4.

5.

Nie ma

ny o przyj iu
Programu
Uch

nr XXIII/238/2012

28 grudnia 2012 r. w sprawie
innego
Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy
a 2012-2015

-

Etap
tworzenia/
Uwagi
Uchwalony/
wymaga
aktualizacji

Aktualny

XXXIII/244/2017
Rad
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie prz
Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami dla Gminy
na lata 2017-

6.

Gm

Nie ma

7.

Gmina Mycielin

Program na
lata 20112014

11
Rady Gminy Mycielin z dnia
27 wrze nia 2011r w sprawie
przy ia Gminnego
Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy
Mycielin na lata 2011-2014

Wymaga
aktualizacji

8.

Gmina Op

Program na
lata 20172020

4/17 Rady
Mi
ek z
dnia 30 maja 2017 r. w
sprawie przy cia Programu
Opieki nad Zabytkami dla
na lata
2017 - 2020

Aktualny

-

-
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9.

Gmina i Miasto
Stawiszyn

Na etapie
wyboru firmy
do
opracowania
Programu

-

-

10.

Gmina Szczytniki

Jest
opracowany
na lata 20172020

Gminny Program Opieki nad
Zabytkami na lata 2017-2020
-Nie p
Gminy Szczytniki

Uzgodniony z

-

-

11.

Gmin

Nie ma

3.5. Muzea i zabytk

Powiatu Kaliskiego.

Jedynym zabyt

owiatu Kaliskiego

powiatu kaliskiego jest Muzeum Histor
z

Wielkopolskim
Konserwatore
m Zab
pismo z dnia
13.06.2017
b
aktualizowany

nym na terenie

. Jest to zabytek manufaktury

wy XIX w. Jest reprezentowany

Dziedzictwa Przemy

Komitecie Ochrony

- TiCCiH Polska Grupa Narodowa. Wzmianka o ni
arodowej encyklope

Archeo

- Edited by Barrie Trinder Oxford 1992 s.963.
Muzeum mie

klasycystycznej dawnej Manufakturze Sukienniczej A.G.Fiedlera

zbudowanej w latach 1824-26. Jest to zabytek techniki o unikalnym charakterze w skali
europejskiej. Swoimi zbiorami dokumentuje Kaliski Ok
ln

kow

w

zakresie

- XX wieku, rozwija

dokumentacji

XIX i XX - wiecznej. Jest wpisany do rejestru zabytk

i

technologii

ko fabryka sukna pod nr 96/35/Q

z 14.12.1964 r.
Na terenie powiatu kaliskiego funkcjonuje jeszcze jedno muzeum
Ziemi Kaliskiej - Dworek Marii D browskiej w Russowie gm.
S

u Woje

ewidencji zabytk

sn

Wielkopolskiego. Dworek jest zabytkiem wpisanym do gminnej
. Historia Muzeum rozpoczyna

w odbudowanym dworku otwarto Izb
funkcjon

Muzeum

gowe

gdy

rowskiej. W tej formie Muzeum

do 1979 r. W 1979 roku obiek

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
40

Drugim zaby

Powiatu Kaliskiego lecz po

powiatu grodzkiego Miasto Kalisz, jest Daw

onym na terenie

ubernatorski gdz

becnie

Starostwo Powiatowe w Kaliszu dawniej Urz
Budynek mi

stwa Powiatowego jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych

gmac

aliszu.

la

fa, w pobl

i bazyliki. Pobudowany

w latach 1586-1591 z fundacji prymasa Polski - ks.
przebudowany w wie
Na

,

estra Szpilowskiego w stylu klasycystycznym.

gmachu - od strony ul.

iennej -

liwy dziedziniec z arkadowymi

podcieniami.
3.6.

Najcenniejsze zabytki sakralne na terenie powiatu -

Drewnianych

Ziemi Kaliskiej.
powiatu kaliskiego
drewniany

drewniane

y. Jest to niemal 20% wszystkich

w diecezji kaliskiej, co stawia pow

i

chodzi o ten rodza
kilkaset lat niezwy ej i barwnej historii. Do dnia dzisiejsze
nadal zadziwi

si w dobrym stanie,

strukc

Ko

t budulcem bardzo od
Spowodow o to

e pomimo

n

kilkuset lat prezentuj si

niewielkim obszar

rewnianych ko

udowane z tego sameg
wystrojem

i

wyposa niem

nie
nych.

micie. Skupienie na tak

stanowi ewenement w skali kraju.
nny, nie tylko zewn

w

cja

ecza, niestety z tamtych

za

budowy

drewnianych

k

zachowane fragmenty budowli, badania archeologiczne i historyczne. Obecne
g

w XVIII i XIX wieku, trudno w niejednym przypadku do

k

s
y powsta

ie ok

is

niezwykle

ale

dowy
e budowle

yteria do oceny, kt y jest najcenniejszy, naj dniejszy, itp.,

zapewne wszystki

rte odwiedzenia, ka y z nich ma sw

niepowtarzalny urok

a niekiedy bardzo in

ardzo

u
z XVIII-wie
3.6.1.

drewni

adem jest po czenie najdawniejszej roma
obudo

. Wojciecha

parafialny
Parafia Rzymskokatolicka

przypuszczalnie w XIV wieku, choc

ej architektury

ielcu Kaliskim.

ch Wielkich.
w. Bart mieja Apost a w Godzieszach Wielkich po
e wsie,

d maj

c
41

metryk

ne w akcie fundacyjn

W adys

Odonowicza dla pobliskiego klasztoru cyster

o
z 1213 roku.

eszach Wielkich

3.6.2.

parafialny pw.
Pod koniec XVII lub na

o obecnie i

wie XIX wieku dostawiono do niej kapli
oszalowany. We

i

Z

est

c

i .
bowej,

zu dominuje styl bar

stylu

III wieku.

Ko

wT

lnej
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3.6.3. K

parafialny pw. w. Andrzeja Apo

K

w Borkowie Starym.

iesiony
i

ione jest barokowym z

drewnie. Wypos

polichromii wykonanych temper

owo pochodzi z XVIII wieku. W 2010 roku w ramach

unijnego projektu renow
generalny remont prz

ji kali

przes

daw

orkowie Starym

3.6.4.

ci

lialny pw. w. Micha

a w Zborowie.

Obok

n

filialny
dzi

ic
i kasztelana Rog

Zborowie, k ry
kieg

a Molskiego. Ko

wej z oszalo
zakrystia, a prz
uwag

udniowej

ianie nawy jes
okowe

k
wzniesiony w 1726 r. przez
w Zborowie jest orientowany,
nej strony przylega

krucht
e (z oko

ni na
drewn

i polichromowane.
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rowie

3.6.5. Kaplica pod wezwaniem Wniebowz
szla

aj

tszej Marii Panny w Kr

rewnianyc

przep

wkach.
rewnian

pod wezwaniem
Kaplica znajd

w lesie, przy drodze z

ek do

owa. Obecna kaplica z

umiejscowiona w tym miejscu na przedwojennych fundamentach.

Kaplica w
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3.6.6.
Na terenie gminy
w Strza

znajduje s

k ci

pw. Niepokalanego P

cia NMP

ie. Wzniesiony w 1754 r. z fundacji Ignacego Zaremby z Kalinowy i ksi

Wniebow

ia Naj

tszej Mari Panny, k ry okoliczna ludno

zabytkiem wpisanym do rejestru zab

K

za cudowny.

jest

.

Str

3.6.7
Na terenie wsi Kos
pw.

w.

ca.

gm.

Kolonia znajduje si zabytkowy

historycznych wiadom

w Kosmowie

w XV wieku. Fundat
zniszcze
fundamencie.
Jednonawowy, z

Z biegiem czasu obiekt uleg

roku 1691 zbudowano nowy smowie jest przy

wnie

adowy dach kryty jest
dwa barokowe

kimi i postaciam

niany, ale na kamiennym

m barokowej architektury drewnianej w Polsce.

z wzmocniony lisicami

gontem. We wn
zdobione kolu

parafialny

.K

ze boczne z XVIII wieku

wpisany do rejestru z

w.
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Kosmowie

3.6.8

w. Wojciecha

aliskim.

kowym miejscem na szlaku
w Ko

u Kaliskim

i

rewnianych jest K

najprawdopodo

XII wieku. Jego najstarsza

terium. Drewn
w stylu g

lskim i pochodzi z XVIII wieku. Wypo

w. Wojciecha
ni zbudowana jest

rza stan

ztery rokokowe

XVIII wieku oraz XVII-wieczny obraz

Ko ielcu Kaliskim
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3.6.9.

w. Urszuli w Zbiersku.
dy kto interesuje si

his

rchitektury sakralnej powinien odwied

w Zbiersku gm. Stawiszyn. Pierwsze wzmianki o k
Obecnie istn
drewnia

naw

rszuli w Zbiersku poc
ch etapach: w 1759 r. zbudowano

a w 1879 r. dobudowano do niej murowane z

warto zo

w

rezbiterium. O

dzwonni

przy u

w kierunku Zbierska-Cukrowni.

w Zbiersku

3.6.10. Ko i

pw.

cina w Pi

Gmina Stawiszyn op
k c

lkim.
tyni w Zbiersku

pw.

. Obecny k

pochw
sta

budowany w 1740 roku

i krakowskiemu biskupowi Janowi Lipskiemu, po czym restaurowano g
Zlokalizowany jest na skraju parku pa
rodz

bytkowym
761 roku.

wego naprzeciwko dawnej XIX wiecznej rezydencji

obiekt sakralny konstrukcji drewnianej.
ndygnacyjna, kwadratowa

az

w przyziemiu. Wysoki dach kryty jest blach

47

w

3.6.11.

tku Wielkim

i

iskupa

.

a ze Staw
drewnianych k

n

Do najpi kniejszych zalicz

zennika w Lipem. Zos

k

hodzi o ilo
Sta

udowany w 1753 r., z fu

Lipskiej. K

a Biskupa
howskich

owej, oszalowany.

Dwukalenicowy dach pokryty jest bla

Do ko

a przylega murowana zakrys

XVIII w., a do niej dobudowano w 1897 r. murowa

a
czesnych

skich.

w Lipem
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3.6.12

Narodzenia NMP w Blizanowie.
Kolejnym miejscem godnym uwa

Narodzenia NMP,

a w Blizanowie. Obecny ko

ewielkim wzniesieniu, zbudowany z

roku. Br

mo up wu lat i wielokrotnych

charakterystyczne cechy p

ek, do d

pochod cych z cza

rn

zachowa

gotyckiego schematu konstrukcyjnego i orientowanego ustawienia.
, jest oszalowa

elemen

w.

sto

budowy

. Do oryginalnych
tpienia zalicz

ne okna

ad planistyczny,

p

obramienia portali

drzwiowych.

Blizanowie

3.6.13. K

rafialny pw. Wszystkich
edztwie Blizanowa z

w Rychnowie

ynia zosta

i

arafialny pw. Wszystk

nia zb
e

-sygn

z fundacji rodziny

zniszczona przez bur

ele Rychnowa, wybudowali modrzew

do obecnych
jednonawowa, z

k

przed rokiem 1433. Wzniesiony zo

Rychnowskich. W 17
Skowro scy, nowi w

ch w Rychnowie.

iero w 1782 roku
i

ce zr
Dach ma pokryty gontem, a w

ze
zalowana,
gnaturk

blach
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K

Rychnowie

3.6.14. Ko

Chrzciciela w Pa

.

Ostatnim punktem na szlaku ko
Jana Chrzciciela w Pami inie. Parafia w P
ko

z 1727 roku zbudowany zost

i kryta gontem - po
otrzym

ie powsta a na p
iejscu stare

ji And

wezwanie

pw.

ku XV wieku. Obecny
- drewniana, oszalowana
ado

o Jana Chrzciciela. O arz g wny i boczny ze splotami l

z roku 1730.
a w kaplicy bogaty

ch Ziemi Kaliskiej jest k

akantu

ocznym znajduje

z rokokowy.

Pam cinie
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3.7.

Plan ochrony zabyt

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Powiat Kaliski posiada opracowany w 2006 roku P

na wypadek

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
Plan ten jest co roku aktualizowany.

4. Cele i zadania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata
2020-2023
Wdr

Opieki nad Zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2023, poprzez

wykonanie wskazan
Po

,

izacji ce w okre

przez ustawoda

.

e zestawienie zawiera usystematyzowane cele strategiczne, priorytety oraz zadania
u wymaga w

z jednostkami samo

terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozar dowymi
obi

w zabytkowych,

chrony zaby

icielami i u

kownikami

jami kultury i innymi podmiotami
ziedzictwo kulturowe.

4.1. Cele strategiczne, priorytety, zadania.
W opracowanym Programie okr
1) Och

no 2 cele strategiczne:

anie kulturowego obrazu powiatu,

2) Kszt

ec dziedzictwa kulturowego regionu.

4.1.1. Cel strategiczny: Ochrona i k

urowego obrazu powiatu.

Realizacja tego celu pozwoli na z

kszenie atrakcyjno

zab

region

danego potencja

Priorytet 1. Zachowanie auten

s

stanu
ictwa kulturowego.

wart ci dziedzictwa kulturowego.

Zadania:
1) wzmocnienie poziomu ochrony i opieki nad zabytkami w powiecie,
spo

realizacji zadania: cykliczne
, uwzgl dnienie uwarunkowa

w

na celu ochron

ochrony zabytk w przy sporz dzaniu

i zmianie miejscowych plan w zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa
i kierunk w zagospodarowania przestrzennego Gmin,
2) powstrzymanie degradacji war

kulturowych oraz dewastacji otoczenia

obiekt w zabytkowych,
s
uwar

realizacji zadania: uwzgl

ianie ochrony krajobraz

w zapisach studium
min.
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W przypadku stanowisk archeologicznych wpisanych do
prowadzenia wszelkich

istnieje zakaz

budowlanych oraz przemy

na jego terenie, a prace

dkowe prowadzone

Priorytet 2. Zachowanie histo

i kulturowej regionu i ich zagospodarowanie.

Zadania:
1) zapobieganie procesowi degradacj
spo

ych po dawnych kulturach,

realizacji: stosowanie jednolitych zasad ochrony w stosunku d

niez

w

od ich pochodzenia i w sno i,

2) opieka nad folklorem
s

ozo

oraz zabytkami sztuki niematerialnej,

realizacji: wydawanie broszur i wydawnictw

nagradzanie

ch folklor i sztuk

, orkiestr i

wych doroczn nagrod

artystycznej, organizowanie p

i imprez ma

no

w dziedzinie

na celu promowanie sztuki

ludowej.
4.1.2. Cel strategiczny: Kszta

p

e

bec dziedzictwa

kulturowego regionu.
Realizacja tego celu pozwoli na wytworzeniu
ej kultury, kt

prowadzi do poczucia trw

do pozytywnego

o

Priorytet 1. Akt

przekonania

ci

s

raz

i i po

owiska.
me

piek

nad regionalnym

dziedzictwem kulturowym.
Zadania:
1)

zenie roli partnerstwa organizacji pozarz dowych dla skuteczneg

ia i opieki

nad zabytkami,
2) aktywizacja

o

-w

icieli zabytkowych obie

west

nieruchomo i,
3) wzmacnianie edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Priorytet 2. Ekonomiczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja regionalnego
dziedzictwa kulturowego.
Zadania:
1) podnosz
do rozwoju dziedzin zw

wart

lturowego jako elementu niez

h z zagospodarowaniem czasu wolnego,

2) prowadzenie marketingu dziedzictwa kulturowego,
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3) wspieranie rozwoju turystyki kulturowej i rekreacyjnej,
4) utrzymanie atrakcyj

5. Wdra

ci turystycznej i kulturowej regionu.

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2023

5.1. Rozwi

organizacyjne i instytucjonalne.

W

ogramu jest ob

w realizacji programu mog
i stowarzyszenia s

by

kiem administracji samor
po

. Partnerami

lne gminy Powiatu, instytucje oraz organizacje

aktywne w dziedzinie kultury. W zakresie edukacji i p

nienia

c

iatowe

rodki kultury.

Podstawowym narz ziem realizacji programu w zakresie ochronnym pozostaje prawo
miejscowe, a szcz

nie regulacje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

gmin.
5.2. Mechanizmy i

finansowania Programu.

Finansowanie za

amu na

odkach w asnych oraz m

h

dofinansowaniach ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojew dzkiego
Konserwatora Zabytk

twa Wielkopolskiego.

Optymalnym roz
ochrony zab

m jest przenies

a inwes

ansowa

dywidualnych. Ponadto

esu

ami finansowania dzi

by regionalne i krajowe fundusze.
5.2.1. Organy przyzn

rwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach.
Art. 77 ustawy o ochronie z
a

re m

i opiece nad z

szc

wo wykaz

inansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlan

bejmo

w

ieczne poniesione na przeprowadzenie

tych prac.
Zgodnie z art. 82 ust

czna kwota dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez
ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w
za
przekracz

ny, powiatu lub sam
0

zkiego konserwatora

u wojew

twa, nie

koniecznych na wykonanie tych prac lub r
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5.2.2. Dotacje Wielkopolskiego
Dotacje udzielane

zkiego Konserw

.

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i rob

budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych na podstawie
a

eli lub posiadaczy zabyt

.

niecznych na prace konserwatorskie

wykonane w roku udzielenia dotacji lub prowadzone w okresie trzech lat poprze
o enia wniosku (refundacja). Uprawnionymi wnioskodawcami
samo

u terytorialnego lub inne jednostki orga

zabytku wpisanego do rejestru albo posiadaj

h rok
, jednostki

a icielem

i zabytek

siadaczem

zie.

Zasady udzielania dotacji:
- dofinansowan

a

o ochronie

konieczne na prace okre

ustawy

ece nad zabytkami,

- dofinansowanie m
wypadkach

do wysoko
w

d w koniecznych.,

ych

storyczna, artystyczna lub naukowa obiektu, wymagane

przeprowadzenie

logicznie

rob t,

natychmiastowej interwencji) dofinansowani
5.2.3. Dotacje wojew

50 %

st

stan

zachowania

zabytku

wymaga

100 % warto

, powiatowe i gminne.

Dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt
w gminnej ewidencji zabytk

odbywa si na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabyt

i opiece nad zabytkami oraz na podstawie uc

y Sejmi

dztwa, Rady Powiatu lub Rady

Gminy w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane.
Dotacja, na prace konieczne wymienione w art. 77, mo e by udzielona w wysoko ci do
100%

znych na wykonanie przez wnioskodawc prac konserwatorskich,

restauratorskich lub

h przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajduj cym si w

gminnej ewi

.

5.2.4. Dotacje Powiatu Kaliskiego.
Udzie

na podstawie

27 lipca 2018 r., w sprawie okr

Nr XLIX/540/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia
enia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk
lub znajd

obszarze powiatu kaliskiego,

onych

Nr XLII /445/2014

Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku, o tym samym tytule.
Zgodnie z
planowane s

zymi uchwa ami
dego r

owiatu Kaliskiego p

szy od 2014 roku

i finansowe przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk
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lub znajdu

zarze powiatu kaliskiego. Dotacja

Wnioski o dotacj

dane do dnia 30

ksymalnie 70%

roku poprzedzaj ego rok wykonania

prac przy zabytku. Zasady przyznawania dotacji oraz w

sku d

ynie

Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego: BIP/O oszenia/ Dotacje na zabytki.
6. Monitorin

ia Programu

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie

nad zabytkami za

monitorowanie realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2023
odpow

tu Kaliskiego.

Celem monitorin

bieranie informacji d

d
for

podst

realizacji Programu na ka

oceny uzyskanych efek

apie

izacji programu oraz

a ewentualnych wytycznych i propozycji zmian do programu. Proces monitorowania

1) przygl

mianom, jakie zacho

podejmowaniu inicjatywy d

wyniku r

z

Programu oraz

j korekt Programu,

2) analizie zebranych danych i opracowaniu informacji o realizacji Programu.
Co dwa lata

iatu Kaliskiego

dzie

a sprawozdanie z realizacji

Programu i przedstawia je Radzie Powiatu Kaliskiego.
Sprawozdanie to

ie ud

ione do publicznej wiado

e

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego.
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