UCHWAŁA NR XXVII/176/20
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brójce na lata 2020 – 2023”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 282, poz. 782) po uzyskaniu opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Brójce na lata 2020 – 2023”, stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Brójce
Andrzej Płuciennik
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/176/20
Rady Gminy Brójce
z dnia 8 września 2020 r.

Program Opieki
nad Zabytkami
dla Gminy Brójce
na lata 2020-2023

opracowany przez:
PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik
26-200 Końskie ul. Polna 72
tel./fax: 41 372 49 75
e-mail: basz@post.pl
przy współpracy:
Urzędu Gminy Brójce
Brójce 2020
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1. Wstęp
Podstawowym celem „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2013”
jest wypracowanie działań dla lokalnego samorządu, które przyczynią się do poprawy stanu
zachowania i utrzymania środowiska kulturowego w przestrzeni istniejących zabytków
nieruchomych (architektury, budownictwa, pradziejowych artefaktów i form przestrzennych)
oraz ruchomych (obiektów nie powiązanych trwale z miejscem występowania lub
przechowywania).
Przedmiotem opracowania dokumentu jest dziedzictwo kulturowe w granicach
administracyjnych gminy Brójce, obejmujące obiekty zabytkowe w kontekście uwarunkowań
przestrzennych gminy – jako pojedyncze obiekty oraz jako integralne części krajobrazu gminy
(wraz z ukształtowaniem przyrodniczym terenu, obiektami nie mającymi charakteru
zabytkowego dawnymi i współczesnymi).
„Program ....” przedstawia przede wszystkim charakterystykę zasobów i dziedzictwa
kulturowego gminy oraz wyznacza cele – kierunki działań i zadania na rzecz ochrony i opieki
nad zabytkami na lata przyszłe. Charakterystyka zasobów została oparta na określeniu
zasobów kulturowych gminy oraz ich znaczenia i wartości w kontekście przestrzennym,
historycznym, kulturowym. Zarysowano ponadto uwarunkowania dotyczące finansowania
działań ochronnych środowiska kulturowego oraz działań edukacyjnych i wychowawczych
wobec społeczności gminy.
Spodziewanym efektem realizacji celów i zadań zawartych w "Programie..." będzie zwiększona
dbałość lub odnowa obiektów zabytkowych z rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków
oraz wzrost estetyki przestrzeni poszczególnych miejscowości w gminie i poprawa jej stanu
środowiska kulturowego. Ponadto ważnym aspektem jest także uwrażliwienie mieszkańców i
inwestorów na potrzeby związane z utrzymaniem i ochroną środowiska kulturowego oraz
wzmocnienie ich identyfikacji z miejscem zamieszkania.
"Program opieki nad zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023" jest dokumentem
o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania w gminie.

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami
Zakres "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023" określa Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz.
282 ze zmianami).
Art. 5 Konstytucji RP mówi: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Dostęp do dóbr kultury gwarantuje Art. 6 Konstytucji RP, który mówi: „Rzeczpospolita Polska
stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem
tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (...) udziela pomocy Polakom
zamieszkałym za granicą w zachowaniu związku z narodowym dziedzictwem kulturalnym.”
Do konieczności zapewnienia dobrego stanu środowiska (naturalnego, kulturowego)
nawiązuje Art. 86 brzmiący: „Każdy obywatel obowiązany jest do dbałości o stan środowiska i
ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”.
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Problematyka ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce
regulowana jest aktami prawa krajowego i międzynarodowego.

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym dziedzictwa kulturowego w Polsce jest ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 282
ze zmianami)1.
Zgodnie z art. 3 użyte w ustawie określenia oznaczają:
 zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, 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;
 zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchnią, podziemną lub
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień
kulturowych i znajdujących się w nich wytwórców bądź ich śladów albo zabytek
ruchomy, będący tym wytworem;
 krajobraz kulturowy – przestrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy
przyrodnicze i walory cywilizacji, historyczne ukształtowana w wyniku działania
czynników naturalnych i działalności człowieka.
W art. 4 zawarto informacje, że ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu
przez ograny administracji publicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości
zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za
granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczania zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przy kształtowaniu środowiska.
Ustawa definiuje w art. 6, m. in. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami
oraz przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. W myśl tej ustawy ochronie i opiece
podlegają (bez względu na stan zachowania):
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zakładami przemysłowymi,
1

Jeżeli w niniejszym opracowaniu występuje powołanie się na ustawę bez podania jej nazwy
należy przyjąć, że chodzi o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobowości lub instytucji;
2) zabytki ruchome będące w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz
maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi
dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju
cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479)
f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne
nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Art. 7 określa formy i sposób ochrony zabytków:
a) wpis do rejestru zabytków,
b) uznanie za pomnik historii,
c) utworzenie parku kulturowego,
d) 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.
Istotne dla samorządu zapisy w ustawie:
 Art. 16 ust. 1, wskazuje radę gminy jako organ tworzący park kulturowy w celu ochrony
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej –
na podstawie i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków
 Art. 18, wymienia dokumenty strategiczne sporządzane na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, gdzie uwzględnia się ochronę i opiekę nad
zabytkami
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Art. 19, wskazuje, że studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
uwzględniają: ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich
otoczenie, inne zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków oraz
parki kulturowe, ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami, strefy ochrony
konserwatorskiej ustalone w zależności od potrzeb, na których obowiązują
ograniczenia, zakazy i nakazy mających na celu ochronę znajdujących się na tych
terenach zabytkach
Art. 20, wykazuje konieczność uzgadniania projektów i zmian planów
zagospodarowania przestrzennego wojewódzkich i miejscowych z wojewódzkim
konserwatorem zabytków
Art. 21, mówi o ewidencji zabytków jako o podstawie sporządzania programów opieki
nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy
Art. 22, wskazuje w jakiej formie są prowadzone ewidencje zabytków krajowe,
wojewódzkie i gminne oraz, że włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego
niewpisanego do rejestru wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą
właściciela tego zabytku
Art. 87, określa zasadny tworzenia programów opieki nad zabytkami przez
województwa, powiaty i gminy
Art. 89, wskazuje że organami ochrony zabytków są: minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje,
w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków oraz wojewoda w imieniu
którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje wojewódzki konserwator
zabytków.

Wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem m.in.
samorządów. Na szczeblu gminnym reguluje to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Uregulowania prawne dotyczące opieki nad zabytkami znajdują się również w:
 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
 Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194),
 Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 902),
 Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479),
 Ustawie z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.
 U. z 2020 r. poz. 164
 Ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z
 2018 r. poz. 2337),
 Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65),
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.
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poz. 1219),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.55),
Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Unia Europejska reguluje zagadnienia opieki nad zabytkami w Traktacie z Maastricht z dnia
2 lutego 1992 r. oraz w Rozporządzeniu Rady EWG z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu
dóbr kultury i Dyrektywie Rady EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr
kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z obszaru Państwa Członkowskiego.
Problematyka ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podkreśla
wypracowana pod egidą ONZ konwencja UNESCO (przyjęta w Paryżu przez Konferencję
Generalną ONZ dla Wychowania, Nauki i Kultury 16 listopada 1972 roku, ratyfikowana przez
Polskę w 1976r.). Konwencja umożliwiła wyróżnienie obszarów i obiektów mających
„najwyższą powszechną wartość” poprzez wpisanie ich na „Listę światowego dziedzictwa”.
7 października 2003 r. w Paryżu podpisano konwencję UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konwencja została ratyfikowana przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej dnia 8 lutego 2011 r. Celem Konwencji są:
 ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup
i jednostek,
 wzrost, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, świadomości znaczenia
niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie, aby dziedzictwo to było
wzajemnie doceniane,
 zapewnienie międzynarodowej współpracy i pomocy.
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4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego
4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami
"Program opieki nad zabytkami dla gminy Brójce na lata 2020-2023" powstał w oparciu
o przestawione w powyższym rozdziale akty prawne oraz o szereg dokumentów branżowych
i strategicznych krajowych i regionalnych.
Założenia strategicznych dokumentów szczebla krajowego w zarządzaniu opieką nad
zabytkami
Źródło: opracowanie własne
CELE GŁÓWNE
OPIS ZAŁOŻENIA
KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI
NA LATA 2019-2022 (PROJEKT)
Cel szczegółowy 1: Optymalizacja systemu ochrony
dziedzictwa kulturowego:
1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym;
2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym;
Stworzenie warunków dla
Cel szczegółowy 2: Wsparcie działań w zakresie opieki nad
zapewnienia efektywnej ochrony
zabytkami:
i opieki nad zabytkami, który
1. Merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad
w okresie 4 lat realizowany będzie zabytkami;
we współpracy z państwowymi
2. Podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego;
instytucjami kultury i organami
Cel szczegółowy 3: „Budowanie świadomości społecznej
administracji publicznej
wartości dziedzictwa”:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego
wartości;
2. Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki
nad zabytkami.
KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski
Kierunki działania:
4.1. Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa
ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,
4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami europejskiej konwencji
krajobrazowej)
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-2020
 Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury
w regionach
Zrównoważenie rozwoju kultury
 Zwieszenie udziału kultury w PKB
w regionach
 Zwiększenie liczby MSP oraz liczby zatrudnionych
w przemysłach kultury
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CELE GŁÓWNE

OPIS ZAŁOŻENIA
 Radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury
i stanu zabytków
 Stworzenie markowych produktów turystyki kulturowej
 Wykształcenie więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką
w kształtowaniu kapitału społecznego.

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami
wykonanymi na poziomie województwa i powiatu
Strategie regionalne w zarządzaniu opieką nad zabytkami
Źródło: opracowanie własne
CELE OPERACYJNE
DZIAŁANIA
WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019
 Działanie uzupełniające: Stworzenie mechanizmu
współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem
Regionalny system zarządzania
kulturowym
dziedzictwem kulturowym
 Działanie wspomagające: Cyfryzacja zasobów
ewidencyjnych dziedzictwa kultowego w regionie
łódzkim
 Działanie podstawowe: Rewitalizacja układów
przestrzennych miast i wsi (priorytet)
 Działanie wspomagające: Poprawa stanu obiektów i
Atrakcyjność krajobrazu
obszarów zabytkowych
kulturowego
 Działanie uzupełniające: Poprawa stanu i dostępności
zabytków ruchomych w muzeach oraz obiektach
sakralnych
 Działanie wspomagające: Kreowanie różnorodności
Tożsamość wielokulturowa
kulturowej
regionu
 Działanie wspomagające: Edukacja kulturowa
mieszkańców województwa
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020
Filar 2. Spójność
 Cel operacyjny 4.wysoki poziom kapitału społecznego i
społeczna
silne społeczeństwo obywatelskie
Cel strategiczny: Aktywne
4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnej
społeczeństwo obywatelskie z
4.2.1.kształtowanie świadomości regionalnej lokalnej
dobrym dostępem do usług
opartej na historycznej i kulturowej różnorodności,
publicznych, sprzyjające włączeniu
4.2.2.wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych,
społecznemu grup wykluczonych
4.2.3.promocjamarki „Łódzkie”
 Cel operacyjny 9.zrównoważony system osadniczy
Filar 3. Spójność przestrzenna
9.2. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu
Cel strategiczny: Zrównoważony
przestrzennego
rozwój przestrzenny regionu z
9.2.1.rewitalizacja zdegradowanych obszarów
silnie powiązanym systemem
mieszkaniowych i poprzemysłowych, w tym
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CELE OPERACYJNE
osadniczy, z nowoczesną
infrastrukturę i racjonalnie
wykorzystywanymi zasobami
środowiska przyrodniczego

DZIAŁANIA
rewaloryzacja zabytkowych układów przestrzennych
oraz obiektów zabytkowych,
9.2.2.kształtowanie krajobrazu kulturowego, w tym
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych,
zapobieganie procesom chaotycznej suburbanizacji oraz
propagowanie dobrych wzorców architektury
regionalnej
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (2018)
V.1. zachowanie materialnych zasobów dziedzictwa
kulturowego
V.2. zachowanie niematerialnych zasobów dziedzictwa
kulturowego
V. Region o dobrze zachowanym VI.1.rozwój różnorodnych form turystyki w obszarach i
dziedzictwie kulturowym
ośrodkach recepcji turystycznej
VI.2.
rozwój
systemu
szlaków
turystycznych
VI. Region o wysokiej atrakcyjności wykorzystujących walory przyrodnicze i zasobu dziedzictwa
turystycznej
kulturowego zgodnie z trendami rynku odbiorców
VI. budowanie rozpoznawalnej marki turystycznej
VII. Region o krajobrazie wysokiej VII.1. ochrona i wzmacnianie walorów krajobrazu
jakości
przyrodniczego
VII.2. ochrona i wzmacnianie walorów krajobrazu
kulturowego
VII.3. kształtowanie ładu przestrzennego w krajobrazie
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE
NA LATA 2017-2020
Priorytety:
1. Rozwój produktów turystycznych
Wykreowanie atrakcyjnego
2. Kształtowanie atrakcyjności turystycznej wizerunku
turystycznie wizerunku Regionu
województwa łódzkiego
poprzez realizacje kompleksowego
3. Rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca w
zespołu działań organizacyjnoobszarze turystyki
inwestycyjnych i promocyjnych
4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej
województwa łódzkiego

Id: 98618EA8-0236-4033-97E7-7C91B3AACF02. Podpisany

Strona 9

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego
5.1. Relacja gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami
wykonanymi na poziomie gminy
Zapisy dotyczące ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego gminy Brójce w dokumentach
strategicznych gminy
Źródło: opracowanie własne
ZAPISY DOKUMENTU
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BRÓJCE
Zapisany w SUIKZP do podjęcia na terenie gminy w zakresie opieki nad zabytkami dotyczą:
- zachowanie walorów historycznych,
- podkreślenie ciągłości historycznej w kontekście rozwoju przestrzennego gminy,
- wyeksponowanie regionalnej odrębności,
- eliminację elementów zagrażających ochronie i eksponowaniu zabytków,
- adaptację i modernizację obiektów do współczesnych potrzeb,
- zachowanie równowagi pomiędzy ochroną dóbr kultury a rozwojem przestrzennym.

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu
kulturowego gminy Brójce
Herb Gminy Brójce
Źródło: Urząd Gminy Brójce

Herb gminy Brójce przedstawia wieże kościoła w Kurowicach – najokazalszego zabytku gminy
– czerwoną z zielonym hełmem w polu srebrnym, pomiędzy dwoma złotymi kłosami – symbol
rolniczego charakteru gminy.
Projekt herbu opracowany został w Instytucie Heraldyczno-Wersolologicznym przez Alfreda
Znamierowskiego.
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5.2.1. Zarys historii obszaru gminy
Pierwsze wzmianki o obecnych terenach Gminy Brójce pojawiają się w dokumentach z XI w.
i dotyczą przekazania Brójec na własność kapituły krakowskiej, przez żonę Władysława
Hermana – Judytę. W tym czasie teren gminy były pokryte kniejami, poprzecinane
strumieniami, w dolinach rzek tworzyły się tereny zalewowe.
Po stu latach dobra wróciły do majątku królewskiego, by znów stać się własnością kapituły. W
XV w., w drodze zamiany, kapituła krakowska wcieliła do włości pabianickiej m. in. wsie
szlacheckie: Wardzyn, i Pałczew (1419 r.). Jednocześnie powstały nowe osady, w tym Wola
Rakowa, a w XVI wieku utworzono kolejne osady: Giemzów, Karpin i Brójce.
Po II rozbiorze Polski dobra pabianickie znalazły się w granicach Prus, a w 1807 r. w granicach
Księstwa Warszawskiego i w 1815 r. do Królestwa Polskiego.
W 1866 r. część gruntów wsi Brójce i Wiskitno, została włączona do powiatu łódzkiego. W tym
okresie pojawiła się jednostka administracyjna o nazwie gmina Brójce, w której skład
wchodziły wsie: Brójce, Cieplucha, Kraszew, Pałczew, Wola Kutowa, Wardzyn i Wola Rakowa.
Pozostałe miejscowości, znajdujące się obecnie w granicach gminy Brójce, należały do innych
jednostek administracyjnych: do gminy Wiskitno – wsie Giemzów, Posada, Przypusta,
Stefanów i Wandalin, a do gminy Czarnocin - wsie Karpin, Kotliny i Kurowice.
Po 1928 r. obszar gminy tworzyły wsie: Bukowiec, Brójce, Dalków, Karpin, Kotliny, Kraszew,
Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Stróżka, Wardzyn, Wiśniowa Góra, Wola Kutowa, Wola
Rakowa, Wygoda.
W okresie II wojny światowej przez teren gminy przebiegała granica między III Rzeszą,
w której znalazły się wsie Karpin i Kotliny, a Generalną Gubernią. W tym okresie wielu
mieszkańców gminy wysiedlono na tereny Lubelszczyzny.
W 1955 r. nastąpił kolejny podział administracyjny, który wprowadził gromadzkie rady
narodowe. Miejscowości ówczesnej gminy podzielono na Gromady:
 Gromadzka Rada Narodowa Brójce z wsiami: Brójce, Leśne Odpadki, Pałczew,
Wardzyn, Wola Rakowa, Wygoda,
 Gromadzka Rada Narodowa Dalków z wsiami: Dalków, Kotliny, Wola Kutowa (GRN
zlikwidowana w 1957 r. i włączona częściowo do GRN Brójce i GRN Kurowice),
 Gromadzka Rada Narodowa Kurowice obejmująca wsie: Bukowiec, Karpin, Kurowice
Kościelne, Kurowice Rządowe,
 Gromadzka Rada Narodowa Wiśniowa Góra z Kraszewem, Stróżą i Wiśniową Górą,
 Gromadzka Rada Narodowa Wiskitno, do której należały wsie: Bronisin, Giemzów,
Jędrzejów, Kalino, Przypusta, Stefanów i Wiskitno.
W roku 1928 r. Brójce wróciły do funkcji wsi gminnej.
Od 1973 r. funkcjonuje gmina Brójce, w której skład wchodzą sołectwa: Brójce, Bukowiec,
Giemzów, Karpin, Kotliny, Kurowice, Kurowice Kościelne, Leśne Odpadki, Pałczew, Przypusta,
Stefanów, Wardzyn, Wola Rakowa, Wygoda oraz cztery wsie – Budy Wandalińskie, Giemzów,
Posada i Wandalin.
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5.2.2. Krajobraz kulturowy
Krajobraz kulturowy to (zgodnie z definicją ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami):
„przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”.
Gmina Brójce położna jest w centralnej Polsce, w centralnej części województwa łódzkiego,
sąsiaduje z Łodzią. Jest gminą w powiecie łódzkim wschodnim. Powierzchnia gminy Brójce
wynosi 69,55 km². Według stanu na 31.12.2018 r. ludność wynosiła 6 548 mieszkańców
(w tym 3 245 mężczyzn i 3 303 kobiety).
Gmina Brójce graniczy z gminami: Andrespol, Będków, Czarnocin, Łódź, Koluszki, Rokiciny,
Rzgów, Tuszyn.
Gmina Brójce wchodzi w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, z którym jest mocno,
funkcjonalnie powiązana. Gmina posiada status wiejski o charakterze rolniczym oraz
podmiejskim (rejon sołectwa Bukowiec).
Głównym ośrodkiem administracyjnym jest wieś Brójce położona w odległości ok. 10 km od
Łodzi i ok. 30 km od Piotrkowa Trybunalskiego. W miejscowości gminnej skupione są
podstawowe usługi administracji samorządowej.
W północno-zachodniej części gminy przebiega nowo wybudowana autostrada A-1 wraz
z węzłem autostradowym "Łódź - Górna". Budowa ta spowodowała wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej gminy do rozwoju nowych funkcji z zakresu usług, przemysłu i logistyki.
Gmina, zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski, leży na nizinie Mazowieckiej, na
tzw. Wysoczyźnie Łódzkiej. Pod względem ukształtowania powierzchni teren jej jest płaską
równiną akumulacyjną opadającą w kierunku południa i południowego wchodu, przeciętą
kilkoma ciekami wodnymi oraz większymi rzekami Miazgą (na wschodzie) i Nerem (na
północnym zachodzie).
W krajobrazie gminy brakuje silnych zaznaczeń terenu, nawet doliny są raczej płaskie
i szerokie, a krawędzie niezbyt czytelne. Najwyższy punkt w gminie to 218,0 m n.p.m.
i znajduje się we wsi Bukowiec, a najniższy punkt to 192,0 m n.p.m. w dolinie rzeki Miazgi,
pomiędzy wsiami Kurowice a Kotliny.
Rzeźba terenu gminy kształtowała się głównie w okresie czwartorzędu, a brak zaburzeń
górotwórczych przyczynił się do monotonii krajobrazu oraz do rozwoju funkcji rolniczych.
Także warunki klimatyczne oraz gleby klasy bonitacyjnej IV sprzyjają rolniczemu charakterowi
regionu.
Położenie geograficzne gminy w dolinie rzek Ner i Miazgi na wododziale głównym polskim oraz
na nizinie ma wpływ na ukształtowanie, rodzaj i charakter terenów zieleni. Brak jest dużych
kompleksów leśnych, największe obszary zajmują łąki, zadrzewienia oraz środowisko
przyrodnicze dolin rzecznych. Uzupełnieniem układu zieleni wysokiej są cmentarze, parki
w Giemzowie i Woli Rakowej oraz zieleń przydomowa, w tym sady.
W obszarze przygranicznym z gminą Andrespol, w rejonie wsi Bukowiec, znajduje się fragment
obszaru chronionego krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespolem, który jest terenem o
charakterze łącznika pomiędzy lasami Wiśniowa Góra i Zielona Góra – Borowo. Inne tereny
chronione znajdują się poza obszarem gminy.
Walorem krajobrazu gminy Brójce są rozległe panoramy eksponujące się:
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 w okolicach wsi Leśne Odpadki,
 z drogi prowadzącej przez wieś Wardzyn,
 w okolicach wsi Kotliny, w rejonie zbiornika wodnego na rzece Miazdze,
 z drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Brójce – Kurowice.
Położenie gminy Brójce na terenach przenikania tradycyjnych kultur regionalnych: łowickiej,
opoczyńskiej i sieradzkiej spowodowało że nie wykształcił się autonomiczny wzorzec
kulturowy. Duży wpływ na kształtowanie się tradycji kulturowych miały: przekształcenia
społeczne w XIX i XX wieku, a szczególnie okres odpływu mieszkańców z terenów wiejskich do
rozwijającej się przemysłowej Łodzi oraz czas po II wojnie – fala nowego osadnictwa z kresów
wschodnich. Natomiast w ostatnim okresie dotychczasowi mieszkańcy Łodzi zaczynają
budować domy w gminie, natomiast zawodowo nadal związani są z miastem.
Zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa ukształtowana jest historycznie i lokalizowana była i jest
przeważnie przy głównych ciągach komunikacyjnych, w pobliżu istniejących dróg.
Zasób kulturowy gminy jest stosunkowo ubogi – na jej terenie znajdują się trzy obiekty
wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty zabudowy tradycyjnej.
W granicach poszczególnych sołectw wyodrębnia się tereny istniejących i planowanych
obszarów rozwoju osadnictwa, usług podstawowych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
funkcji prowadzenia działalności gospodarczej.
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Funkcjami uzupełniającymi są: mieszkalnictwo,
usługi związane z obsługą ludności.
Gminę Brójce charakteryzuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, jednokondygnacyjne
budynki z dachami dwuspadowymi, wznoszona zazwyczaj równolegle do ulicy, czasem
w otoczeniu innych budynków gospodarczych ujętych w prostokątne założenie. Zabudowa
mieszkaniowa to w przeważającej większości domy parterowe kryte dachami dwuspadowymi.
Tradycje kulturowe wyrażają się także m.in. w sposobie zagospodarowania obejść wiejskich,
których istotnym elementem są tradycyjne sady przydomowe.
Krajobraz kulturowy gminy uzupełniają kapliczki, krzyże przydrożne, cmentarze i inne obiekty
zagospodarowania tradycyjnego.
Obiekty zabudowy mieszkalnej i zagrodowej na terenie Gminy Brójce
Źródło: fotografie własne

Brójce, dom nr 21
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Wola Rakowa, dom ul. Tuszyńska 45

Pałczew, dom nr 54

Kotliny, budynek gospodarczy nr 12

Wardzyn, budynek gospodarczy nr 49

Kapliczki na terenie Gminy Brójce
Źródło: fotografie własne
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Wardzyn
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KRAJOBRAZY POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY BRÓJCE
Uwarunkowania historyczne i przestrzenne miejscowości na terenie Gminy Brójce
Źródło: opracowanie własne na podst. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce, Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego
MIEJSCOWOŚĆ

Brójce





UWARUNKOWANIE HISTORYCZNE
powstała ok. 1550 r. jako folwark złożony z
zabudowań dworskich i chłopskich
od 1856 r. wieś była majoratem generałów
Dika i Ludwika Jankowskiego
nazwa wsi pochodzi od „brodu”
wieś gminna od 1873 r.

Budy Wandalińskie.


wieś, gdzie istniało osadnictwo niemieckie
od ok. 1830 r. ówczesna nazwa wsi
Koenigsbach, we wsi pozostałości
obiektów z tego okresu

Bukowiec
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UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE / KULTUROWE
układ: ciąg rzędówek z dwustronną lub jednostronną zabudową,
położonych przy drodze wojewódzkiej nr 714 Rzgów – Kurowice
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: domy mieszkalne, budynki
gospodarcze, szkoła
brak stanowisk archeologicznych
układ: rozproszona zabudowa, brak elementów charakterystycznych
wieś graniczy bezpośrednio z Łodzią
brak obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków
stanowiska archeologiczne: 1 osada
układ: wieś złożona z rzędówek z dwustronną, zwartą zabudową,
usytuowana wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 713 Łódź – Tomaszów
Mazowiecki
wieś podzielona jest na dwie części – obecnie ulice, a wcześnie tzw.
Bukowiec Górny i Dolny
charakterystyczny typ zabudowy mieszkalnej drewniany, szalowany
dom parterowy, z wysokim dachem dwuspadowym
o osadnictwie niemieckim świadczy obecność budynku, który
pierwotnie był kościołem ewangelickim
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze, szkoły
brak stanowisk archeologicznych
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MIEJSCOWOŚĆ

Giemzów


Giemzówek



Karpin



Kotliny




Kurowice



UWARUNKOWANIE HISTORYCZNE
założona pod nazwą Stróża w 1530 r. przez
Stanisława Trzaskę z Woli Rakowej, jej
późniejszego wójta
od 1534 r. wieś należała do parafii
w Rzgowie
wieś,
gdzie
istniało
osadnictwo
niemieckie,
we wsi pozostałości
obiektów z tego okresu

powstała ok. 1576 r. pod nazwą Zarzecze
nazwa Karpin od 1593 r. - pochodzi
prawdopodobnie od rzeki Karpiówki
przez wieś prowadziła tzw. droga
napoleońska od Rzgowa
pierwotna nazwa - Kotlina
w XVI w. powstał folwark, przy którym
rozwijała się osada w układzie zespołu
rzędówek
przez wieś prowadziła tzw. droga
napoleońska od Rzgowa
założenie cmentarza grzebalnego w II poł
XIX w
budowa kościoła 1902-1913
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UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE / KULTUROWE
układ: rzędowy
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: zespół dworski, domy
mieszkalne
brak stanowisk archeologicznych
układ: rzędowy, zabudowa skupiona
o osadnictwie niemieckim świadczy obecność budynku, który
pierwotnie był kościołem ewangelickim, a późnej szkołą
brak obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków
stanowiska archeologiczne: 1 ślad osadnictwa
układ: rzędowy
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne i
gospodarcze
stanowiska archeologiczne: 4 ślady osadnictwa, 3 osady
położenie: obniżenie terenu, stanowiące dolinę rzeki Miazgi
układ: zespół rzędówek, rozlokowanych po obu stronach koryta rzeki
oraz prostopadle do niego
zbiornik retencyjny o powierzchni 22 ha w dolinie rzeki Miazgi
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne
i gospodarcze
stanowiska archeologiczne: 5 śladów osadnictwa, 1 osada
układ: ulicówka, dwustronna zabudowa rzędowa,
dominanta w krajobrazie – kościół
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: kościół (zabytek rejestrowy),
cmentarz, obiekty przykościelne, budynki mieszkalne i gospodarcze
stanowiska archeologiczne: 1 osada – jedno z największych stanowisk
archeologicznych w gminie
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MIEJSCOWOŚĆ

UWARUNKOWANIE HISTORYCZNE

Leśne Odpadki


Pałczew



początkowo
wieś
była
własnością
Jarosława Romuniszewskiego z Wardzyna,
a w 1419 r. przeszła w posiadanie kapituły
krakowskiej w wyniku zamiany na inne wsie
wieś należała do parafii w Czarnocinie i
Kurowicach, obecnie Woli Rakowej












Przypusta

Posada

Stefanów


Wardzyn









powstała około 1346 r., kiedy dziedzic
Koprzywnicki otrzymał przywilej królewski
lokowania na prawie niemieckim wsi
Warzelino (pierwotna nazwa Wardzyna)
w 1419 r. wieś przeszła w posiadanie
kapituły krakowskiej, drogą zamiany od
właściciela tych wsi – Jarosława
Romuniszewskiego
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UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE / KULTUROWE
układ: dwustronna zabudowa rzędowa
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: domy mieszkalne
stanowiska archeologiczne: znaleziska luźne
układ: dwustronnie zabudowana rzędówka, zabudowa ulicowa
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne, szkoła,
kapliczka
brak stanowisk archeologicznych

układ: zabudowana jednostronnie rzędówka
brak obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków
stanowiska archeologiczne: 2 osady
układ: zabudowa rozproszona.
brak obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków
brak stanowisk archeologicznych
układ: rzędówka, jednostronnie zabudowana
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne
i gospodarcze
brak stanowisk archeologicznych
układ: ulicowy, wieś składa się z dwóch części, tzw. Wardzyna Starego
- rzędówki o dwustronnej zabudowie oraz tzw. Wardzyna Nowego rzędówki o jednostronnej zabudowie.
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze, kapliczka
brak stanowisk archeologicznych
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MIEJSCOWOŚĆ

UWARUNKOWANIE HISTORYCZNE
przez Wardzyn prowadziła tzw. droga
napoleońska
 wieś powstała prawdopodobnie pomiędzy
1415 a 1466 r. i należała do parafii
w Tuszynie,
następnie
do
parafii
w Kurowicach,
 prawdopodobnie nazwa pochodzi od
nazwiska właściciela wsi Rakusa, który miał
oddać posiadłości na utworzenie wsi lub
też od nazwiska oficera rosyjskiego
Rakowa, który zdecydował rozdać swoje
ziemie.
 od 1986 wieś jest samodzielną parafią

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE / KULTUROWE



Wola Rakowa
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układ: wielodrożny – „wieś kupowa” –drogi zbiegają się w centrum,
w którym zlokalizowane są podstawowe obiekty usługowe i nowy
kościół parafialny usytuowany na osi widokowej z drogi Wola Rakowa
- Romanów.
po północnej stronie drogi nr 714 położony jest park wiejski,
prawdopodobnie podworski, z drzewostanem oraz stawem
obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze,
stanowiska archeologiczne: 2 osady
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Obsługę ludności na poziomie lokalnym pełni miejscowość Brójce, gdzie funkcjonuje
administracja samorządowa, instytucje i obiekty użyteczności publicznej. W miejscowości
gminnej brak jest funkcji centrotwórczych i spójności w przestrzeni - występuje przemieszanie
elementów zabudowy starej z nowopowstałą.
Ośrodkami wspomagającymi są wsie: Kurowice, Bukowiec i Wola Rakowa. Urządzenia
podstawowe zlokalizowane są w poszczególnych jednostkach osadniczych.
W miejscowościach spotyka się obiekty dawnej zabudowy wsi, głównie domy mieszkalne, ale
też pojedyncze obiekty gospodarskie np. stodoły czy obory, obiekty związane z działalnością
okołorolniczą np. młyn. Są to obiekty będące własnością prywatną, w różnym stanie
technicznym.
Cenne obiekty w zabudowie mieszkalnej oraz zagrodowej gminy stanowią budynki będące
pozostałością po kolonizacji niemieckiej, tj.:
 pochodzące z początków XX w, budynki mieszkalne, parterowe, drewniane,
o konstrukcji na zrąb, nie szalowane, o elewacjach z reguły pięcioosiowych, kryte
dachami dwuspadowymi,
 pochodzące z początków XX w, budynki mieszkalne, parterowe, murowane,
pięcioosobowe, kryte dachem dwuspadowym, ustawione równolegle w stosunku do
drogi,
 budynki gospodarcze, charakterystyczne, o prostej konstrukcji wznoszone z głazów
narzutowych i kamieni polnych z dodatkiem cegły ceramicznej (najczęściej na
obrzeżach, czasem stanowiących elementy dekoracyjne), kryte dachem
dwuspadowym,
 dawne cmentarze ewangelicko-augsburskie.
Według Studium uwarunkowań w gminie, w chwili obecnej, zaznaczają się tereny
o dysharmonijnym układzie przestrzennym, np. na terenie Bukowca, gdzie wzniesiono obiekty
o gabarytach i wyrazie architektonicznym sprzecznymi z tradycją lokalną, oraz we wsi
Kurowice, którą cechuje zbyt duża intensywność chaotycznej zabudowy, sprzecznej
z pojęciem ładu przestrzennego.
Na terenie gminy Brójce na uwagę konserwatorską zasługują następujące elementy:
 historyczna kompozycja urbanistyczna miejscowości gminnej - Brójce,
 struktura zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności dominanty, zespoły
zabytkowych parków i cmentarzy, zbiorniki i cieki wodne,
 budynki i budowle posiadające cechy zabytków,
 obszary występowania reliktów archeologicznych.
Zagrożeniem dla tradycyjnego krajobrazu oraz utrzymania lokalnego charakteru miejscowej
architektury i budownictwa jest potrzeba dostosowania budownictwa mieszkalnego do
obecnych norm i potrzeb. Domy mieszkalne tracą swój charakter po przebudowie czy
modernizacji co powoduje zniekształcanie formy architektonicznej i likwidacje detali. Także
wprowadzanie nowoczesnych elementów i materiałów budowlanych zabudowie zabytkowej
obniża ich wartość historyczną i artystyczną.
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Tereny objęte ochroną konserwatorską w gminie Brójce
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Brójce

Gmina Brójce jest gminą rolniczą i ten charakter dominuje w jej rozplanowaniu terenu,
zabudowie. Ze względu na bliskość z Łodzią i dogodne połączenie komunikacyjne gmina Brójce
stanowi doskonałe miejsce dla weekendowego wypoczynku dla mieszkańców aglomeracji
oraz stanowi atrakcyjny obszar do osiedlania się w strefie podmiejskiej.
Przyszłe zagospodarowanie przestrzeni powinno uwzględniać zasady m.in.: estetycznego
kontynuowania zabudowy, ochrony gleb czy ciągów ekologicznych (np. korytarze ekologiczne
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rzek, pozostawienie terenów leśnych), uwarunkowań technicznych oraz brać pod uwagę
zarówno istniejącą zabudowę mieszkaniową, jak i obiekty zabytkowe.

5.2.4. Zabytki ruchome
Zabytek ruchomy to „rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem
człowieka lub związanych z jego działalnością i stanowiących świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową”.
Do zabytków ruchomych podlegających ochronie i opiece zaliczono dzieła sztuk plastycznych,
rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, prezentujące minione kierunki artystyczne oraz
inne obiekty, niebędące w pełni dziełami sztuki (np. wytwory sztuki ludowej i rękodzieła,
obiekty etnograficzne, instrumenty muzyczne, przedmioty zgromadzone w kolekcjach,
numizmaty, pieczęcie, medale i ordery, militaria, pamiątki historyczne, przedmioty związane z
wybitnymi osobistościami lub instytucjami). Ponadto prócz obiektów wchodzących w skład
wyposażenia budowli także ich wystrój architektoniczny nazywany jest zabytkiem ruchomym
(np. rzeźby, płaskorzeźby, malowidła ścienne, mozaiki, sztukaterie i detal architektoniczny:
gzymsy, obramowania otworów okiennych i drzwiowych oraz rzeźby ogrodowe, fontanny,
kapliczki i krzyże przydrożne, drogowskazy kamienne, nagrobki itp.).
Centralną ewidencję zabytków ruchomych prowadzi Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków w Warszawie, który prowadzi rejestr na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W rejestrze znajduje się decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektów z terenu
gminy Brójce - nr B/94/79 wydaną dnia 1 czerwca 1971 r.
Wśród zabytków ruchomych na terenie gminy znajdują się przedmioty stanowiące
wyposażenie kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach. Są to elementy
wyposażenia wnętrza:
 ołtarz główny, współczesny, z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego z 1913 r. (fundacja
ks. Jana Dratwińskiego),
 ołtarze boczne klasycystyczne z końca XVIII w.,
 późnorenesansowy ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz dwoma innymi
obrazami: Matki Boskiej i św. Franciszka z pierwszej poł. XVII w. (odnowiony w latach
1997–1998),
 chrzcielnica z końca XVIII w.,
 organy piszczałkowe z XX w.,
 dwa barokowe konfesjonały,
 kilka zabytkowych ławek
 3 spiżowe dzwony (poświęcone w 1980 r. przez bpa Bohdana Bejze) - dwa dzwony:
„Stanisław” i „Andrzej” zostały odlane z dzwonów pochodzących z 1641 roku,
uszkodzonych w 1914 roku,
 droga krzyżowa współczesna,
 szafa- komoda w zakrystii
oraz przedmioty i szaty liturgiczne:
 barokowy krzyż procesyjny,
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cztery barokowe lichtarze,
2 kielichy,
świeczniki,
monstrancja,
2 puszki oraz feretrony.
szaty liturgiczne – ornat z przełomu XVI/ /XVII w., welum i dalmatyka z końca XVIII w.

Wnętrze kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego – nawa i ołtarz główny
Źródło: fotografie własne

Większość obiektów ruchomych wyposażenia wnętrza wpisanych do rejestru zabytków
przechowywana jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Łodzi.
Poza wyposażeniem kościoła w Kurowicach, pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, znajdują się także nagrobki z pobliskiego cmentarza rzymsko-katolickiego. Są to:
 grób A. Reichela z 1874 roku,
 grób W. Korbuta z 1879 r.,
 grób A. Klechty z 1884 r.,
 nagrobek W. Kempki z 1926 r.,
 płyta nagrobna K. Kujawińskiej z 1930 r..
Na terenie gminy znajduje się ponadto współczesny kościół pw. Miłosierdzia Bożego
w miejscowości Wola Rakowa. W świątyni znajduje się dzwon z 1865 roku z napisem
Königsbach – jedne z dwóch dzwonów, które były zamontowane na wieży kościoła
ewangelickiego w Bukowcu. Elementy wyposażenie kościoła są współczesne według projektu
Beaty Mirowskiej - ołtarz dębowy z marmurową mensą z obrazem Miłosierdzia Bożego na tle
dużego krzyża, bogato rzeźbiony motywami winnej latorośli, w tym samym stylu ambona oraz
chrzcielnica, Lewa strona poświęcona jest Matce Bożej z obrazem MB Częstochowskiej,
otoczony wotami i relikwie św. Faustyny, prawa strona z obrazem Chrztu Pana Jezusa, droga
krzyżowa z marmuru syntetycznego, witraże.
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej
Źródło: fotografie własne
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5.2.5. Zabytki archeologiczne
Zabytkiem archeologicznym jest każdy ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub
pod wodą, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową.
Teren gminy Brójce rozkłada się na powierzchni 5 obszarów Archeologicznego Zdjęcia Polski
(AZP). Są to obszary oznaczone numerami: 68-52, 68-53, 68-54, 69-53, 59-54.
Gmina Brójce na Archeologicznym Zdjęciu Polski
Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Do Rejestru Zabytków Archeologicznych Województwa Łódzkiego nie są wpisane żadne
zabytki archeologiczne z terenu gminy Brójce.
Na terenie gminy Brójce odnotowano i zewidencjonowano ogółem 15 stanowisk
archeologicznych, które pochodzą z różnych okresów, najczęściej są to ślady osadnictwa lub
osady. Stanowiska występują w miejscowościach: Budy Wandalińskie, Giemzów, Karpin,
Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Przypusta, Wardzyn, Wola Rakowa.
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Stanowiska archeologiczne, nie posiadające własnej formy przestrzennej, nie stanowią
elementów urozmaicających krajobraz gminy.
Karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych znajdują się w archiwum dokumentacji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.
Wszelkie inwestycje na obszarze zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych podlegają
zaopiniowaniu/uzgodnieniu przez ŁWKZ w Łodzi.

5.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
Na terenie gminy Brójce nie znajduje się żadna placówka prowadząca działalność muzealną
zarządzana przez instytucję publiczną.
Część wyposażenia kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach, zabytkowe
obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa łódzkiego,
przechowywana jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Łodzi.
Nie ma informacji czy jakiekolwiek inne zabytki ruchome z terenu gminy znajdują się
w obiektach muzealnych w regionie, czy na terenie Polski.

5.2.7. Dziedzictwo niematerialne
W rozumieniu Konwencji UNESCO, której tekst został przyjęty na 32 sesji Konferencji
Generalnej UNESCO w październiku 2003 r., dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekaz
ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są
uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. Dziedzictwo
niematerialne to rodzaj dziedzictwa, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i
ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich środowiskiem, historią i
stosunkiem do przyrody. Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest źródłem
poczucia tożsamości i ciągłości. Dziedzictwo niematerialne w rozumieniu wspomnianej wyżej
Konwencji obejmuje:
- tradycje i przekazy ustne, w tym język jako narzędzie przekazu,
- spektakle i widowiska,
- zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne,
- wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki,
- umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem.
Na terenie gminy Brójce dziedzictwo niematerialne zostało zachowane i jest kultywowane
głównie poprzez:
 zachowanie tradycyjnego rolnictwa,
 zachowanie obrzędowości i tradycji związanych z świętami kościelnymi,
 zachowanie tradycyjnej obrzędowości ludowej,
 silną tradycję patriotyczną.
Główną jednostka kulturotwórczą i chroniącą dziedzictwo gminy jest Gminny Ośrodek Kultury
w Brójcach, w jego skład wchodzą:
 Dom Kultury w Brójcach,
 Biblioteka Publiczna w Brójcach,
 Biblioteka Publiczna w Kurowicach,
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 Świetlica Środowiskowa w Stefanowie,
 Świetlica Środowiskowa w Bukowcu,
 Świetlica Środowiskowa w Leśnych Odpadkach.
Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach prowadzi działalność kulturalno-oświatową, zaspakajając
potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechniając kulturę lokalną, udostępniając zbiory
biblioteczne oraz organizując czas wolny dzieci i młodzieży.
Przy Ośrodku Kultury działają:
 koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w tym: Zespół Tańca Współczesnego
"TERPS" i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Bukowiaczek",
 trzy Amatorskie Zespoły Śpiewacze: "Bukowianki", "Leśnianki", "Stefanów",
 Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowicach.
GOK organizuje spotkania okolicznościowe, imprezy plenerowe i festyny rodzinne oraz inne
działania związane z tradycją ludową oraz obchodami rocznic historycznych
W gminie działa 10 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Bukowiec, Brójce, Karpin,
Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Wardzyn Wola Rakowa oraz koło wspólne
Stefanów – Wandalin – Giemzówek.
Koła skupiają kobiety kultywujące zwyczaje kulinarne i obrzędowość związaną ze świętami
kościelnymi.
Tradycje kościelne kultywowane są przez kościoły parafialne i koła przy nich utworzone oraz
przez mieszkańców gminy. Obrzędowość kościelna to uczestnictwo w świętach roku
liturgicznego, dbałość miejsca kultu: kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne oraz nagrobki na
cmentarzach. Z obrządkami kościelnymi wiążą się również uroczystości patriotyczne, które
zwykle posiadają oprawę religijno-patriotyczną.
W gminie Brójce nie ma terenów objętych ochroną przyrodniczą, znajduje się natomiast
pomniki przyrody – lipy w Kurowicach i aleja w parku wiejskim w Giemzowie.
Gmina należy do Lokalnej Grupy Działania "STER" wraz z gminami Andrespol, Nowosolna
i Rokiciny. LGD zabiega o dofinansowanie zadań lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w celu
realizacji oddolnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, itp.
Gmina Brójce prowadzi współpracę z gminą partnerską Trzciel w województwie lubuskim,
celem którego jest wymianą doświadczeń w podstawowych dziedzinach życia oraz dążenie do
rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i ochrony
środowiska.
W roku 2019 zawiązano także partnerstwo z gminą Sitkówka-Nowiny w województwie
świętokrzyskim. Ma ono na celu rozwój społeczności lokalnych obu gmin oraz współpracę
w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, zdrowia, gospodarki komunalnej, promocji, rozwoju
gospodarczego, innowacji i inwestycji, a także wymianę doświadczeń w pracy urzędów
administracji samorządowej.

5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
Zabytki architektoniczne nieruchome z terenu gminy Brójce wpisane do Rejestru Zabytków
Nieruchomych Województwa Łódzkiego (stan na dzień 10.12.2019 r.) objęte są rygorami
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prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zabytki architektoniczne nieruchome z terenu gminy Brójce
Źródło: Rejestr Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego (stan na dzień 10.12.2019
r.)

KUROWICE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO

Giemzów

DWÓR w zespole dworskim

Giemzów

PARK w zespole dworskim
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Rozmieszczenie zabytków rejestrowych na terenie gminy Brójce
Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
Rejestr Nr: A/280, wpis z 26.06.1981 r.
adres: Kurowice, ul. Pocztowa 4
Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego – widok zewnętrzny i wewnętrzny nawy
głównej
Źródło: fotografie własne

Id: 98618EA8-0236-4033-97E7-7C91B3AACF02. Podpisany

Strona 28

Kościół wybudowany został w latach 1902–1913 na miejscu dwóch drewnianych. Wykonany
według projektu architekta Feliksa Nowickiego w stylu neogotyckim. Podczas drugiej wojny
światowej została zburzona część jednej wieży kościelnej. Kościół jest trzynawowy z wieżą
i sygnaturką, posiada układ bazylikowy. Murowany z czerwonej cegły. Nawa główna
i prezbiterium przekryte są dachem dwuspadowym, nawy boczne dachami pulpitowymi. Na
osi fasady umieszczono wieżę o podstawie kwadratu, przekrytą hełmem iglicowym,
ośmiobocznym z małymi, narożnymi iglicami. Na złączeniu nawy i prezbiterium usytuowana
jest wysoka, ośmioboczna sygnaturka zwieńczona baniastym hełmem.
Kościół poświęcony w 1913 r. przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.
Kościół został uszkodzony podczas I wojny światowej w 1914 roku, odbudowany w latach
1918–1920 – dokonano wtedy przekształcenia partii fasady wg projektu warszawskiego
architekta Stefana Szyllera.
Parafia erygowana była 11 maja 1635 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Wężyka.
Wnętrze kościoła podzielone jest na trzy nawy ze sklepieniem ze sklepieniem żebrowanym,
oddzielone ostrołukowymi arkadami.
Wyposażenie kościoła składa się ze współczesnego ołtarza z XX wieku oraz ołtarzy bocznych
z XVIII w.
Świątynia objęta jest ochroną ze względu na walory historyczne i artystyczne. Kościół
zachowany w stanie ogólnym bardzo dobrym.
ZESPÓŁ DWORSKI - DWÓR
Rejestr Nr: 131-VII-9, wpis z 23.08.1946 oraz Nr A/266, wpis z 28.08.1967
adres: Giemzów 5b
Dwór w Giemzowie – widok od frontu
Źródło: fotografie własne

Dwór usytuowany jest w południowo-zachodniej części parku, elewacją frontową zwrócony
ku północy. Pochodzi on z XVII wieku. W roku 1766 hrabia Ludwik Szymon Gutakowski, herbu
Gutak, postanowił rozbudowywać swoje majątki ziemskie i prowadzić w nich nowoczesne
rolnictwo. W tym czasie wybudował dwór w Giemzowie, zaprojektowany na rzucie koła w
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stylu Andrea Palladio. Jest to obiekt klasycystyczny, murowany, parterowy z użytkowym
poddaszem, założony na planie prostokąta, z dwoma alkierzami od południa. Elewacja
frontowa siedmioosiowa, akcentowana na osi częściowo zabudowanym gankiem z wejściem
pomiędzy parą toskańskich kolumn. Korpus dworu kryty jest wysokim dachem czterospadowy,
a ganek i alkierze posiadają niskie dachy dwuspadowe o prostopadłych kalenicach.
W latach 1996-2008 dwór przeszedł kapitalny remont i dziś służy jako obiekt, w którym mieści
się restauracja i hotel.
ZESPÓŁ DWORSKI - PARK
Rejestr Nr: A/267, wpis z 17.03.1977
adres: Giemzów 5b
Park – widok współczesnego zagospodarowania
Źródło: fotografie własne

Dwór i park stanowią całość kompozycyjną. Park zaprojektowany jest w założeniu angielskim,
czyli nawiązującym do naturalnych parków krajobrazowych popularnych w XVIII wieku.
Powierzchnia parku wynosi 5,6 ha. W parku znajduje się staw na rzucie koła i wyspą na środku.
Aleje parku obsadzają ponad 200-latnie drzewa, głównie: akacje, graby i lipy.
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5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Brójce została sporządzona na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie gminy w roku 2019, przed realizacją "Programu
Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023" i zatwierdzona przez Łódzkiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
w
Łodzi
(pismo
znak:
WOUZZRR.5133.14.2020.MD.KB z dnia 10.06.2020 r. oraz pismo, znak: WUOZ-ZRR.5133.16.2020.
MD.KB z dnia 23.07.2020 r.).
Załącznik nr 1 do niniejszego Programu stanowi: Spis obiektów nieruchomych i stanowisk
archeologicznych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brójce.
Zweryfikowana ewidencja zabytków nieruchomych oraz archeologicznych na terenie gminy
Brójce jest osobnym dokumentem, który stanowi integralną część niniejszego Programu.
Ewidencja stanowi Załącznik nr 2, na który składają się m.in.: wykaz istniejących zabytków
nieruchomych z terenu gminy wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykaz i karty
stanowisk archeologicznych z ternu gminy (zgodnymi ze wzorem Narodowego Instytutu
Dziedzictwa).
W ewidencji Gminy Brójce znajdują się obiekty nieruchome:
 zabytki sakralne: Kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Kurowicach (zabytek rejestrowy)
 zespoły obiektów:
 dwór i park w Giemzowie (zabytek rejestrowy);
 budynki mieszkalne z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowościach m.in.:
Kotliny, Wola Rakowa
 cmentarze:
 Kurowice: cmentarz parafialny rzymsko-katolicki,
 Wola Rakowa: cmentarz ewangelicki,
 domy i inne obiekty gospodarcze pojedyncze
 dawne obiekty użyteczności publicznej, szkoły w miejscowościach: Brójce, dwa obiekty
w Bukowcu,
 krzyże drewniane i metalowe
 kapliczki w miejscowościach Pałczew i Wardzyn
Budynki dawnych szkół na terenie Gminy Brójce
Źródło: fotografie własne
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Brójce, nr 70

Bukowiec, ul. Dolna 135

W ewidencji Gminy Brójce znajdują się stanowiska archeologiczne w miejscowościach: Budy
Wandalińskie – 1 stanowisko, Giemzówek - 1 stanowisko, Karpin - 3 stanowiska, Kotliny 4 stanowiska, Kurowice Kościelne - 1 stanowisko, Leśne Odpadki - 1 stanowisko, Przypusta - 1
stanowisko, Wardzyn – 1 stanowisko, Wola Rakowa - 2 stanowiska.
Na terenie gminy stanowiska archeologiczne to w części osady i punkty osadnicze pochodzące
oraz cmentarzyska z epoki prehistorycznej, średniowiecza i z czasów nowożytnych
Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków objęte są rygorami prawnymi
wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminna Ewidencja Zabytków nie jest
dokumentem zamkniętym, winna podlegać okresowej aktualizacji.

5.5. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy
Na terenie gminy Brójce znajdują się zabytkowe obiekty architektury i budownictwa
stanowiących pozostałości historycznie ukształtowanej zabudowy, posiadającej walory
kompozycyjno-przestrzenne i architektoniczne. Wszystkie wartościowe obiekty znajdują się w
Gminnej Ewidencji Zabytków.
Zabytkami o najwyższym znaczeniu dla gminy są w pewnością obiekty rejestrowe (opis
zabytków rejestrowych znajduje się w rozdziale 5.3. Zabytki objęte prawnymi formami
ochrony w niniejszym opracowaniu).
Zabytek sakralny – tj. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach – jest pod
opieką parafii rzymsko-katolickiej i jest w dobrym stanie technicznym, zabezpieczony przed
utratą wartości artystycznych i dewastacją. Zlokalizowany po przeciwnej stronie ulicy
cmentarz rzymsko-katolicki założony został w II połowie XIX wieku. Najstarsze groby pochodzą
z 1876 roku. Są to najczęściej groby kamienne z rzeźbionym krzyżem. Na cmentarzu znajdują
się dwa Miejsca Pamięci Narodowej: mogiła Polaków rozstrzelanych 11 maja 1941 roku w
Wiskitnie (ciała 14 mężczyzn przeniesione zostały po 1945 roku z leśnej mogiły zbiorowej pod
Stróżą) oraz grób nieznanych żołnierzy poległych 8 września 1939 roku.
Nagrobki na cmentarzu parafialnym w Kurowicach
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Źródło: fotografie własne

Miejsca Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym w Kurowicach
Źródło: fotografie własne

Ważnymi elementami dziedzictwa w gminie są kapliczki i krzyże ustawione koło gospodarstw
oraz na rozdrożach. Stan zachowania kapliczek jest ogólnie dobry. Wiele z tych obiektów
zostało odremontowanych dzięki staraniu i środkom mieszkańców lub staraniom gminy czy
sołectwa. Porządkowaniem i dekorowaniem krzyży i kapliczek zajmują się najczęściej
mieszkańcy poszczególnych miejscowości, częste są przypadki ozdabiania kolorowymi
wstęgami lub wieńcami ze sztucznych kwiatów.
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6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy Brójce.
6.1. Działania w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa
kulturowego podejmowane na terenie gminy Brójce
W ostatnich latach Gmina Brójce nie realizowała zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad
zabytkami i ochrony dziedzictwa kulturowego.

6.2. Analiza szans i zagrożeń
Diagnoza oraz ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy Brójce została wykonana na
podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w gminie, mającej na celu uaktualnienie informacji
oraz stworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych i archeologicznych.
Przeanalizowano także dokumenty rozwojowe gminy, a także wykorzystano informacje oraz
sprawozdania Urzędu Gminy Brójce.
Analiza szans i zagrożeń w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie gminy
Brójce
WYSZCZEGÓLNIENIE



Atuty






Słabe strony







Szanse






ANALIZA
występowanie obiektów zabytkowych w zespołach przestrzennych
lokalizacja gminy przy granicy Łodzi
działalność zespołów ludowych oraz kół gospodyń wiejskich,
zachowanie tradycyjnych obrzędów
zachowanie tradycyjnych świąt kościelnych wraz z obrzędowością
oraz upamiętnianie ważnych dla regionu wydarzeń historycznych
aktywna działalność instytucji kultury i oświaty: Gminne Ośrodka
Kultury, bibliotek, szkół, świetlic
mały zasób zabytkowy gminy i niskie wartości przyrodniczokrajobrazowe
zły stan techniczny obiektów zabytkowych stanowiących własność
prywatną
przemieszanie funkcji w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
brak zorganizowanych przestrzeni publicznych w centrach
miejscowości, poza skwerem w Kurowicach
brak pokrycia większości obszaru gminy Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego
właściwe
i
uporządkowane
kształtowanie
przestrzeni
poszczególnych miejscowości
przestrzeganie
form
architektonicznych
wynikających
z
uwarunkowań kulturowych
zabezpieczenie obiektów kulturowo wartościowych dla gminy przed
zniszczeniem i aktami wandalizmu
współpraca gminy z właścicielami obiektów zabytkowych
wzrost poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców gminy
wspomaganie działań w kultywowaniu tradycji, obrzędowości, itp.
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Zagrożenia




brak świadomości mieszkańców odnośnie konieczności zachowania
tradycyjnej zabudowy i właściwego odnawiania zabytków
architektonicznych
brak środków w budżecie gminy na przeprowadzenie koniecznych
inwestycji związanych z ochroną zabytków
zagrożenia zewnętrzne dla budowli zabytkowych: dewastacja, pożar,
podtopienie, niekorzystne warunki atmosferyczne



7. Założenia "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Brójce na lata 20202023"
7.1. Priorytety opieki nad zabytkami w gminie Brójce
Celem „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023” jest stworzenie
wieloletniej strategii ochrony zabytków i tradycyjnej zabudowy na terenie gminy oraz
zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Priorytet "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023"

Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Brójce
jako elementu rozwoju społeczno-gospodarczego

7.2. Kierunki działań programu opieki nad zabytkami
Priorytet główny i cel „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2019-2022”
będzie realizowany poprzez następujące kierunki działań:





Zahamowanie procesu degradacji zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków
Prowadzenie działań zwiększających atrakcyjność zabytków oraz dziedzictwa
kulturowego i ich wykorzystanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Dokumentacja i badanie oraz edukacja, popularyzacja i promocja dziedzictwa
kulturowego gminy
Kształtowanie struktur przestrzennych gminy z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju
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7.3. Zadania "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata
2020-2023"
Zadania „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023" w podziale na
kierunki działań
ZAHAMOWANIE PROCESU DEGRADACJI ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i porządkowych przy obiektach
zabytkowych będących własnością gminy
2. Kontrola stanu zachowania i przeznaczenia obiektów oraz zabezpieczenie
obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą
3. Podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na opieką nad zabytkami
będących własnością różnych podmiotów
4. Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących kompetencji samorządów w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego
5. Udokumentowanie miejsc pamięci narodowej oraz wartościowych nagrobków na
cmentarzach grzebalnych, uporządkowanie lub odnowienie w zależności od
potrzeb
PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ ZABYTKÓW
ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ICH WYKORZYSTANIE
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
1.
2.

3.
4.

5.

Określanie warunków współpracy gminy z właścicielami obiektów zabytkowych
Informowanie właścicieli budynków będących obiektami zabytkowymi
o przysługujących im prawach i konieczności wypełniania obowiązków oraz
o formach dofinansowania remontów itp.
Aktywna działalność stowarzyszeń, LGD, klubów, kół, związków oraz entuzjastów
na rzecz rozwoju gminy wraz z ochroną dziedzictwa kulturowego
Wspieranie działalności zespołów ludowych, obrzędowych, kapel i kół gospodyń
wiejskich, zastępów OSP oraz twórczości artystów ludowych w kultywowaniu
tradycji regionalnej
Współpraca międzygminna i regionalna w zakresie wspólnego promowania
dziedzictwa kulturowego, organizacji imprez kulturalnych, historycznych,
plenerowych festynów, szkoleń itp.

DOKUMENTACJA I BADANIE ORAZ EDUKACJA, POPULARYZACJA I PROMOCJA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY
1. Stały monitoring zasobów, stanu oraz przeznaczenia obiektów wpisanych do
Rejestru Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Brójce
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2. Współpraca z rządowymi, wojewódzkimi i służbami ochrony zabytków oraz innymi
instytucjami pomocowymi w celu naukowego badania obiektów zabytkowych i
stanowisk archeologicznych oraz zabytków ruchomych
3. Prowadzenie rozpoznania, ewidencji i dokumentacji zabytków archeologicznych w
czasie prowadzenie inwestycji w gminie
4. Gromadzenie publikacji, tekstów źródłowych, wypisów, dokumentacji
fotograficznej o zabytkach, historii, kulturze, obyczajach itp. regionu oraz ich
udostępnianie i rozpowszechnianie
5. Wydawanie i wspieranie wydawania publikacji (w tym: folderów promocyjnych,
monografii, przewodników) poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego
gminy
6. Upowszechnienie tematyki ochrony dziedzictwa poprzez: edukację w placówkach
oświatowych i kulturalnych, wspieranie działania organizacji, zespołów i twórców
ludowych, organizacji imprez w celu rozwoju gminy oraz zachowania tradycji
i obrzędowości ludowej
KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH GMINY
Z ZACHOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
1. Konsekwentne przestrzeganie zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, oraz tworzenie Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego z uwzględnieniem ochrony zabytkowych
układów przestrzennych oraz walorów krajobrazowych i przyrodniczych
2. Wspieranie racjonalnych remontów i modernizacji obiektów zabytkowych
i przestrzeni z uwzględnieniem dobrych praktyk konserwatorskich oraz zasad
ochrony środowiska i energooszczędności
3. Dbałość o zagospodarowane tereny zielone, parki, cmentarze grzebalne itp.
4. Kształtowanie świadomości mieszkańców odnośnie dbałości o własne
gospodarstwo oraz najbliższą okolicę
5. Tworzenie bazy i infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy wykorzystaniu
walorów kulturowych i przyrodniczych gminy
Wykonanie zadań z zakresu „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 20202023” leży w kompetencji:
 referatów Urzędu Gminy Brójce,
 właścicieli obiektów,
 jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy i instytucji społecznych z terenu gminy.

8.Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami
8.1. Formy opieki nad zabytkami
W opiece nad zabytkami należy wyróżnić formy, które mają na celu rozpoznanie substancji
zabytkowej, odpowiednie jej zabezpieczenie, utrzymanie w należytym stanie oraz
rewitalizację i odnowę.
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Rozpoznanie substancji zabytkowej na terenie gminy jest podstawą wszelkich działań
w dziedzinie ochrony zabytków. Jest to proces ciągły, z uwagi na konieczność stałej obserwacji
substancji zabytkowej oraz przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia
uwzględnienie np. nadzoru archeologicznego.

ROZPOZNANIE NA TERENIE GMINY BRÓJCE
Ewidencja przekazana Gminie Brójce od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi
posłużyła za bazę do weryfikacji i sporządzenia Gminnej Ewidencja Zabytków w zakresie
zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych oraz niniejszego „Programu Opieki nad
Zabytkami”.
Przekazany wykaz zabytków został zweryfikowany w następujący sposób:
 sprawdzenie lokalizacji stanowisk archeologicznych w kartach adresowych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi
 przeprowadzenie badań terenowych w gminie, w celu sprawdzenia stanu zachowania
i ewentualnych zmian w spisie obiektów nieruchomych w WUOZ.
Po przeprowadzonej weryfikacji ustalono „Gminną Ewidencję Zabytków dla Gminy Brójce”
w zakresie obiektów nieruchomych na dzień 10 czerwca 2020 roku, ewidencje archeologiczną
na dzień 23lipca 2020 r.
Dla wszystkich obiektów nieruchomych oraz stanowisk archeologicznych zostały sporządzone
spisy oraz karty adresowe w Gminnej Ewidencji Zabytków, która jest nieodłącznym
załącznikiem niniejszego opracowania.
Załącznik nr 1. Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Brójce
ZABEZPIECZENIE
Ważnym elementem dbałości o dziedzictwo kulturowe jest zabezpieczenie obiektów
zabytkowych w razie nagłego zagrożenia.
Sposobami zabezpieczenia obiektów na terenie gminy są:
 prowadzenie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych i nieruchomych,
 wpisanie obiektu do rejestru zabytków,
 oznakowanie zabytkowych obiektów znakiem „Konwencji Haskiej”,
 uwzględnienie ochrony zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego.
Znak „Konwencji Haskiej”
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Znakiem rozpoznawczym Konwencji jest tarcza
skierowana ostrzem w dół, podzielona wzdłuż
przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i dwa
białe (tarcza herbowa złożona z błękitnego
kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze
tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego
trójkąta, rozgraniczonych po każdej stronie
białym trójkątem).
W razie nagłego zagrożenia dla zabytku należy zawiadomić Urząd Gminy Brójce oraz
w zależności od zagrożenia - Straż Pożarną i Policję.
Po ustaniu zagrożenia dla obiektu zabytkowego należy m.in.: zabezpieczyć zabytek przed jego
dalszą degradacją, udokumentować zaistniałe straty i podjęte w trakcie trwania zagrożenia
działania, poinformować właściwe organy tj. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
zaistniałej sytuacji, stratach, podjętych działaniach, potrzebach pomocy oraz wykonać
ekspertyzę konserwatorską.
KONSERWACJA
Konserwacja zabytków to zespół stałych i systematycznych działań mających na celu
utrzymanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym. Konserwacja zabytków
kieruje się dwoma zasadami:
 minimalnej interwencji polegającej na zastosowaniu jak najskromniejszych środków,
które mają wpływ na istniejącą tkankę zabytkową,
 odwracalność interwencji polegającą na tym, że zawsze winna istnieć możliwość
zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistniała potrzeba powrotu
do stanu sprzed interwencji.
Konserwację przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu, które ma na celu
ustalenie stanu dzieła, obiektu oraz zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia
i wybraniu odpowiedniej metody konserwacji.
Konserwacja ma zawsze charakter zachowawczy, bez uzupełniania brakujących fragmentów
zabytku. W przypadku konieczności uzupełnienia brakującej tkanki zabytkowej, zabieg
konserwatorski poszerza się o rekonstrukcje. W zabiegach restauratorskich dopuszcza się
rekonstrukcje pod warunkiem, iż po interwencji istnieje możliwość łatwej identyfikacji
elementów dodanych do zabytkowej tkanki. W wielu przypadkach konserwacja zabytków
zaleca uzupełnianie brakującej tkanki zabytkowej współczesną formą zharmonizowaną
z charakterem zabytku w wymiarze estetycznym i materiałowym.
Prace konserwacyjne nieruchomych obiektów zabytkowych na terenie gminy należą do
zakresu obowiązków właścicieli zarządzających danymi obiektami.
Podstawowym priorytetem w zakresie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych
jest „nie niszczyć bez potrzeby” – postulowane jest zachowanie najcenniejszych, największych
skupisk stanowisk archeologicznych w stanie nie naruszonym, w miejscu ich pierwotnego
występowania "in situ". Przyszłe pokolenia, które mogą dysponować lepszymi, mniej
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inwazyjnymi metodami badawczymi i w ten sposób lepiej poznać i obcować z autentycznymi
śladami przeszłości.
Według ustaw obowiązujących w Polsce, dotyczących ochrony zabytków oraz prawa
budowlanego, właściciel obiektu zabytkowego przewidzianego do konserwacji, odbudowy
itp., powinien dysponować m.in. następującymi dokumentami:
 potwierdzoną decyzją wpisu obiektu do rejestru zabytków lub do Gminnej Ewidencji
Zabytków,
 potwierdzonym dowodem prawa własności do obiektu,
 decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac,
 projektem budowlanym,
 pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych,.
Pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich itp. obejmuje: dane o zabytku, dane wnioskodawcy,
zakres prac – przywołanie programu prac konserwatorskich, termin realizacji, wskazanie
wykonawcy, nadzór konserwatorski. Pozwolenie to nie zwalnia z obowiązku ubiegania się
o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie.
Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować jedynie osoby, które
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane (zgodnie z Prawem budowlanym) oraz odbyły
minimum 2-letnią praktykę zawodową przy obiekcie zabytkowym. Roboty budowlane po
uzyskaniu zezwoleń przebiegają w takiej samej formie jak prace przy innych obiektach
budowlanych, tj. wymagają prowadzenie dziennika budowy, posiadania harmonogramu
działań, zgodnego z prawem oddania obiektu do użytku i odbioru robót budowlanych.
REWALORYZACJA I REWITALIZACJA
Rewaloryzacja zabytków dotyczy poszczególnych obiektów, które mogą być do pewnego
stopnia przekształcane w takim zakresie, by dostosować je do współczesnych wymogów życia
i aktualnych funkcji. Przyjmuje się zasadę nie zacierania wartości zabytkowych i estetycznych
obiektu.
Rewitalizacja oznacza w sensie dosłownym „przywrócenie do życia” i jest pojęciem
stosowanym najczęściej w odniesieniu do obszaru zurbanizowanego (np. części miasta lub
zespołu obiektów budowlanych), który w wyniku przemian gospodarczych, społecznych,
ekonomicznych i innych, utracił całkowicie lub częściowo swoją pierwotną funkcję
i przeznaczenie. Pojęcie rewitalizacji odnosi się do kompleksowego procesu odnowy
wyznaczonego terenu, znalezieniu dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu,
w którym zmieni swoją funkcję.
ZALECENIA W PRZYPADKU PROWADZENIA PRAC KONSERWACYJNYCH NA OBIEKTACH
I STANOWISKACH ARCHEOLOGICZNYCH WPISANYCH DO REJESTRU LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKÓW
Według obowiązujących w Polsce ustaw, dotyczących ochrony zabytków oraz prawa
budowlanego, właściciel obiektu zabytkowego przewidzianego do konserwacji, odbudowy
itp., powinien dysponować m.in. następującymi dokumentami:
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potwierdzoną decyzją wpisu obiektu do rejestru zabytków lub do Gminnej Ewidencji
Zabytków,
 potwierdzonym dowodem prawa własności do obiektu,
 decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac,
 projektem budowlanym,
 pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.
Pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich itp. obejmuje: dane o zabytku, dane wnioskodawcy,
zakres prac – przywołanie programu prac konserwatorskich, termin realizacji, wskazanie
wykonawcy, nadzór konserwatorski. Ponadto należy ubiegać się o pozwolenie na budowę albo
zgłoszenie robót budowlanych.
Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować jedynie osoby, które
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane (zgodnie z Prawem budowlanym) oraz odbyły
minimum 2-letnią praktykę zawodową przy obiektach zabytkowych. Roboty budowlane po
uzyskaniu zezwoleń przebiegają w takiej samej formie jak prace przy innych obiektach
budowlanych, tj. wymagają prowadzenia dziennika budowy, posiadania harmonogramu
działań, zgodnego z prawem oddania obiektu do użytku i odbioru robót budowlanych.
Prace konserwacyjne obiektów zabytkowych na terenie gminy Brójce należą do zakresu
obowiązków właścicieli zarządzających danymi obiektami. W stosunku do obiektów
wpisanych do Rejestru Zabytków stan prawny jest uregulowany, konserwacja jest
wykonywana na bieżąco. W zakresie obiektów z gminnej ewidencji zabytków (wpisanych do
kart adresowych):
 są to głównie domy mieszkalne zamieszkałe i użytkowane, gdzie remonty
przeprowadza się bez zachowania zasad konserwacji, dostosowując je do potrzeb
mieszkańców,
 domy i obiekty bez właścicieli, niszczejące, niezabezpieczone, popadające w ruinę.
W gminie Brójce są obiekty, o których stan techniczny należy zadbać, ponieważ stanowią
wartościowe dziedzictwo kulturalne. Niektóre prace mogą przeprowadzać sami właściciele
obiektów i na ich bazie tworzyć nową wartość, a niektóre wymagały by wsparcia zewnętrznych
środków.
ZALECENIA W PRZYPADKU PROWADZENIA INWESTYCJI NA TERENIE WPISANYM DO
REJESTRU LUB ODKRYCIA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
Prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, (według
przepisów prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót,
wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wydanie przez organ architektoniczno-budowlany pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanych w stosunku do obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, objętych
natomiast ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jest możliwe, stosownie do przepisu art. 39 ust. 3, wyłącznie w uzgodnieniu z
wojewódzkim konserwatorem zabytków. Organ ochrony zabytków jest zobligowany do zajęcia
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stanowiska w takich sprawach w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Po tym terminie
uznaje się zgłoszone warunki projektowe za uzgodnione.
Jednym z obowiązków, który może być nałożony przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków jest przeprowadzenie na koszt inwestora ratowniczych badań archeologicznych na
terenie stanowiska.
W przypadku, kiedy podczas realizacji inwestycji natrafiono na materiał archeologiczny
(zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
należy natychmiast wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty
przedmiot. Zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków
oraz niezwłocznie powiadomić właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków albo Wójta Gminy.
Jeśli informację o znalezisku otrzyma organ gminy, jest on zobowiązany w terminie nie
dłuższym niż 3 dni przekazać ją Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (WKZ).
WKZ, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, jest zobowiązany dokonać oględzin
znalezionego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz, w razie potrzeby, nakazać
przeprowadzenie na koszt inwestora ratunkowych badań archeologicznych. Badania
ratunkowe wstrzymujące roboty inwestycyjne nie mogą trwać dłużej niż miesiąc od dnia
doręczenia decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak, gdy znaleziska posiadają
wyjątkową wartość, WKZ może wydać decyzję o przedłużeniu wstrzymania robót do 6
miesięcy. Nie zgłoszenie znaleziska archeologicznego lub narażenie go na zniszczenie bez
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlega według prawa karze
grzywny (art. 115 ustawy o ochronie zabytków).
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8.2. Instrumenty realizacji Programu
Założeniem "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023" jest
wspólne działania władz gminnych, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych
znajdujących się w rejestrze zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków, w tym: osób
prywatnych, parafii, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, itp.
W imieniu Gminy Brójce zadania będą wykonywane przez Urząd Gminy w Brójcach oraz
gminne jednostki organizacyjne (szkoły, Instytucje kultury, i inne) w ramach zadań własnych,
poprzez istniejące i planowane instrumenty.
Instrumenty realizacji Programu Opieki nad Zabytkami
Źródło: opracowanie własne
NAZWA

Instrumenty
prawne

instrumenty
koordynacji

instrumenty
finansowe

instrumenty
społeczne

instrumenty
kontrolne

OPIS INSTRUMENTU
Wynikające z przepisów ustawowych dokumenty:
 dokumenty wydawane przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 programy określające politykę państwa i województwa
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 dokumenty strategiczne gminy: strategia rozwoju, program
ochrony środowiska, studia, analizy i koncepcje oraz umowy
i porozumienia.
 inne instrumenty: nadzorowanie instytucji jednostek
organizacyjnych samorządu, współpraca m.in.: z ośrodkami
naukowymi, akademickimi, kulturalnymi, muzeami oraz
współpraca z diecezjami, itp.
Przykładowe instrumenty:
 przeznaczenie środków z budżetu gminy na ochronę zabytków,
 zewnętrzne wsparcie finansowe na prace remontowe,
konserwatorskie i prace budowlane,
 podpisanie umowy użyczenia z prawnym właścicielem na
renowację obiektu,
 pozyskiwanie dotacji, subwencji, dofinansowania, finansowanie
nagród dla uczestników konkursów w ramach działań
edukacyjnych
Przykładowe instrumenty:
 edukacja kulturowa,
 sprawna komunikacja pomiędzy referatami Urzędu Gminy,
 współpraca pomiędzy instytucjami, w tym: współdziałanie
z organizacjami społecznymi,
 wzbogacona oferta miejsc pracy przy ochronie zabytków i działań
prowadzących do przeciwdziałania bezrobociu, promocja
 monitoring,
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analiza: bazy danych: geodezji i gospodarki gruntami,
infrastruktury
technicznej,
stanu
zagospodarowania
przestrzennego gminy, stanu środowiska i krajobrazu
kulturowego, stanu technicznego obiektów zabytkowych,
zagadnień społecznych, m.in.: poziomu bezrobocia

Koordynacja realizacji zadań związanych z ochroną zabytków spoczywa na Urzędzie Gminy
Brójce. Koordynacja polegać będzie na:
 dysponowaniu pełną i stale aktualizowaną bazą danych w zakresie zasobów
zabytkowych gminy,
 dysponowaniu aktualnym wykazem realizowanych działań i zadań gminnych jak
i zadań podejmowanych przez właścicieli obiektów w zakresie ochrony zabytków, ich
odnowy, przeprowadzanych remontów i innych zmian,
 współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, środowiskami, osobami prywatnymi,
firmami, wolontariuszami,
 wszechstronnej promocji gminy.
Istotną rolę w realizacji „Programu...” odgrywa współpraca z miejscowymi i zewnętrznymi
organizacjami i stowarzyszeniami pozwalająca na aktywną partycypację społeczną. Ponadto
współpraca może być realizowana pomiędzy gminą a właścicielami obiektu zabytkowego.
Współpraca w realizacji Programu może polegać na:
 współpracy przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na renowacje, działania
promocyjne itp. (środki krajowe, środki unijne, inwestorzy zewnętrzni),
 organizacji imprez kulturalnych, naukowych, działań turystycznych, itp.,
 współpracy w promocji działań i obiektów.
Głównym odbiorcą "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023" są
mieszkańcy gminy Brójce, którzy bezpośrednio odczują efekty jego wdrażania.

8.3. Edukacja i promocja w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony
dziedzictwa kulturowego gminy
EDUKACJA
Zabytki oraz dziedzictwo należy do dóbr kształtujących tożsamość narodową i regionalną. Ich
walory i wartość decydują o konkurencyjności przestrzeni, wzmacniają różnorodne działania
gospodarcze i przyczyniają się do rozwoju regionu. Zadbane, dobrze eksponowane zabytki
stanowią wartość ekonomiczną, kulturalną cenioną przez społeczeństwo, umożliwiają
nawiązanie emocjonalnego związku mieszkańca z regionem, gminą, miejscowością. Dlatego
ważnym elementem wspierającym dobre zarządzenie obiektami i dziedzictwem jest edukacja
na wielu płaszczyznach i skierowana do różnych grup docelowych.
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Działania edukacyjne Gminy Brójce dla realizacji celów „Programu…”
Źródło – opracowanie własne
GRUPA DOCELOWA

RODZAJ DZIAŁAŃ
umożliwienie badania zabytków nieruchomych i stanowisk
archeologicznych
 rozpowszechnianie nowoczesnych standardów działań
konserwatorskich
 wymiana informacji i doświadczeń w zakresie ochrony
zabytków
 wymiana informacji i doświadczeń w zarządzania dziedzictwem
archeologicznym
 przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dobrami kultury
 popularyzacja wiedzy o normach prawa i standardów opieki
nad zabytkami
 informowanie o możliwościach pozyskania środków z funduszy
krajowych i zagranicznych na konserwację zabytków
Celem działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa jest
poszerzanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz zbudowanie
emocjonalnej więzi z miejscowością, gminą, regionem, a także
zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności za stan zabytków.
Edukacja poradzona może być poprzez:
 upowszechnienie tematyki ochrony dziedzictwa w systemie
edukacji
 wsparcie finansowe przez Gminę Brójce placówek
edukacyjnych, kulturalnych i bibliotecznych w tworzeniu
zbiorów regionalnych (np. publikacji, zachowanych pamiątek po
sławnych osobach, tworzenia miejsc pamięci, izb, itp.) oraz
w działalności wystawienniczej i kulturotwórczej
 organizowanie i wspieranie finansowe przez Gminę Brójce
realizacji konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych
związanych z regionem
 wydawanie i wspieranie finansowe przez Gminę Brójce
wydawania publikacji (w tym: folderów promocyjnych,
monografii, przewodników) poświęconych problematyce
dziedzictwa kulturowego gminy
 dbałość o Miejsca Pamięci Narodowej
 popularyzacja
dobrych
praktyk
konserwatorskich,
w odniesieniu głównie do budynków mieszkalnych będących
własnością prywatną


specjaliści związani
zawodowo z ochroną
zabytków
Krajowy Ośrodek Badań i
Dokumentacji Zabytków
Konserwatorów
Zabytków

właściciele
zarządcy obiektów

społeczeństwo

PROMOCJA
Podstawą promocji jest stała i wszechstronna informacja przekazywana w sposób atrakcyjny,
czytelny i nakierowana na odpowiedniego odbiorcę. Działania promocyjne na terenie gminy
Brójce powinny skupiać się na:
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eksponowaniu i wykorzystywaniu walorów zabytkowych, przyrodniczych w celu
zwiększenia ruchu turystycznego,
 zaznaczenia obecności regionu na mapie krajowej.
Promocje można realizować stacjonarnie przez jednostki działające w gminie oraz działania
zewnętrze (np. uczestniczenie w targach turystycznych i imprezach).

9. Zasady oceny realizacji Programu i sposoby jego finansowania
9.1. Monitoring realizacji Programu
„Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brójce” został sporządzony na lata 2020-2023.
W wyniku obowiązku ustawowego istnieje konieczność sporządzania co 2 lata sprawozdań
z realizacji programu (sprawozdanie takie Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy) oraz jego
aktualizacji w okresie 4 letnim od przyjęcia go przez Radę Gminy.
Monitoring będzie prowadzony przez Urząd Gminy Brójce, będzie polegał na gromadzeniu
danych z działalności gminy, działalności mieszkańców i grup społecznych i innych
organizatorów życia kulturalnego w gminie.
Monitoring realizacji „Programu..”
Źródło – opracowanie własne
WYSZCZEGÓLNIENIE
WSKAŹNIK
Poziom wydatków budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami
%
Zabytki poddane pracom remontowo-konserwatorskim
liczba
wartość finansowa wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy
zł
zabytkach
poziom objęcia terenu gminy (%) wykonanymi miejscowymi planami
%
zagospodarowania przestrzennego
Zorganizowane działanie promocyjne
liczba
Osoby biorące udział w inicjatywach, imprezach kulturalnych
liczba
Opracowane wydawnictwa (albumy, foldery, przewodniki, karty pocztowe,
liczba
itp.
Pracownicy biorących udział w szkoleniach związanych z ochroną
liczba
dziedzictwa kulturowego

9.2. Źródła finansowania
Środki na realizację celów i działań zapisanych w „Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Brójce na lata 2020-2023” można pozyskiwać z wielu źródeł. Podstawowym źródłem
finansowania są środki własne właściciela obiektu zabytkowego. Ponadto możliwe jest
pozyskanie wsparcia ze źródeł krajowych, unijnych, innych.
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Źródła finansowania zadań związanych o ochroną zabytków, kultywowaniem tradycji,
organizacją życia kulturalnego
Źródło: opracowanie własne
RODZAJ ŚRODKÓW

OPIS

Własne

źródła własne gminy lub właścicieli obiektu/dzieła zabytkowego
 np. dotacje z budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego (w ramach posiadanych środków)
 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których
organizatorem jest samorząd
 granty i programy dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Finansowanie UE:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 programy operacyjne
 Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 fundusze krajowe organizacji pozarządowych oraz fundusze
organizacji międzynarodowych
 środki fundacji, stowarzyszeń i organizacji działających lokalnie
(np. LGD)
 środków prywatnych darczyńców
 zbiórek publicznych.

Krajowe

Zewnętrzne

10. Bibliografia
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997
2. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (Dz. U. z dnia 30 września
1976 r.) – tekst główny z aktualizacjami
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce
4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”, 2018
Strony internetowe:
http://www.nid.pl/pl/
http://www.polskiezabytki.pl/index.php
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/bukowiec.php
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Załączniki
Załącznik 1. Spis obiektów nieruchomych i stanowisk archeologicznych znajdujących się
w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brójce
Spis obiektów nieruchomych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brójce
(stan na 10.06.2020 r.)
Źródło: pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, znak: WUOZZRR.5133.14.2020.MD.KB z dnia 10.06.2020 r.
LP

MIEJSCOWOŚĆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Bukowiec

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Bukowiec
Giemzów

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY nr 12
BUDYNEK MIESZKALNY nr 21
BUDYNEK MIESZKALNY nr 22
BUDYNEK MIESZKALNY nr 28
BUDYNEK GOSPODARCZY nr 32
BUDYNEK MIESZKALNY nr 33
BUDYNEK MIESZKALNY nr 34
BUDYNEK MIESZKALNY nr 43
BUDYNEK GOSPODARCZY nr 43
BUDYNEK MIESZKALNY nr 55
BUDYNEK MIESZKALNY nr 68
BUDYNEK MIESZKALNY nr 69
SZKOŁA nr 70
BUDYNEK MIESZKALNY , ul. Dolna nr
106/108
BUDYNEK MIESZKALNY , ul. Dolna nr 117
SZKOŁA, ul. Dolna 128
BUDYNEK MIESZKALNY , ul. Dolna nr 131
SZKOŁA, ul. Dolna 135
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Górna 28
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Górna 38
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Górna 43
STODOŁA, ul. Górna 52
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Górna 54
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Górna 67
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Mała 5
DWÓR w zespole dworskim
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WPIS DO REJESTRU
ZABYTKÓW

Rejestr Nr: 131-VII9, wpis z
23.08.1946 oraz Nr
A/266, wpis z
28.08.1967
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LP

MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA OBIEKTU

27.

Giemzów

PARK w zespole dworskim

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Giemzów
Karpin
Karpin
Karpin
Karpin
Kotliny

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kotliny
Kotliny
Kotliny
Kotliny
Kotliny
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice

44.

Kurowice

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Kurowice
Leśne Odpadki
Leśne Odpadki
Pałczew
Pałczew
Pałczew
Pałczew

BUDYNEK MIESZKALNY nr 21
BUDYNEK MIESZKALNY nr 19
BUDYNEK MIESZKALNY nr 35
BUDYNEK MIESZKALNY nr 36
ZABUDOWANIE GOSPODARCZE nr 39
BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z
ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI nr 12
BUDYNEK MIESZKALNY nr 22
BUDYNEK MIESZKALNY nr 23
BUDYNEK MIESZKALNY nr 30
BUDYNEK MIESZKALNY nr 43
BUDYNEK MIESZKALNY nr 53
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Folwarczna 50
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Folwarczna 56
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Pocztowa 3
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Pocztowa 4
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSOWEGO
CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rokicińska 2
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rokicińska 6
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rokicińska 24
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rokicińska 35
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 35
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 91
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Rządowa 91
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 93
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Rządowa 93
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 95
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 103
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 161
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 165
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Rządowa 198
BUDYNEK MIESZKALNY nr 12
BUDYNEK MIESZKALNY nr 16/18
BUDYNEK MIESZKALNY 4
BUDYNEK MIESZKALNY nr 26
BUDYNEK MIESZKALNY nr 36 i 35
BUDYNEK MIESZKALNY nr 43
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wpis z 17.03.1977

Rejestr Nr: A/280,
wpis z 26.06.1981 r.
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MIEJSCOWOŚĆ

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Pałczew
Pałczew
Pałczew
Pałczew
Pałczew
Stefanów
Stefanów
Stefanów
Stefanów
Wardzyn
Wardzyn
Wardzyn
Wardzyn
Wardzyn
Wardzyn
Wardzyn
Wola Rakowa

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa

90.

Wola Rakowa

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa
Wola Rakowa

NAZWA OBIEKTU

WPIS DO REJESTRU
ZABYTKÓW

BUDYNEK MIESZKALNY nr 48a
BUDYNEK MIESZKALNY nr 54
BUDYNEK MIESZKALNY nr 65
SZKOŁA nr 67
KAPLICZKA
BUDYNEK MIESZKALNY nr 4
BUDYNEK MIESZKALNY nr 10
BUDYNEK MIESZKALNY nr 12
BUDYNEK GOSPODARCZY nr 12
BUDYNEK MIESZKALNY nr 48
BUDYNEK GOSPODARCZY nr 49
BUDYNEK MIESZKALNY nr 59
BUDYNEK MIESZKALNY nr 70
BUDYNEK MIESZKALNY nr 76
BUDYNEK MIESZKALNY nr 82
KAPLICZKA
CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI
(nieczynny)
BUDYNEK MIESZKALNY, ul Brzezińska nr 4
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Kręta nr 30
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Kręta nr 44
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Nowiny nr 1
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Nowiny nr 48
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Południowa nr 3
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Południowa nr 5
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Południowa nr
5
BUDYNEK GOSPODARCZY, ul. Południowa nr
21
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Południowa nr 52
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Szkolna nr 4
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Tuszyńska nr 23
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Tuszyńska nr 33
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Tuszyńska nr 35
STODOŁA, ul. Tuszyńska nr 35
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Tuszyńska nr 43
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Tuszyńska nr 45
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Stanowiska archeologiczne z terenu Gminy Brójce (stan na 23.07.2020 r. )
Źródło: pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi,
ZRR.5133.16.2020.MD.KB z dnia 23.07.2020 r.
NR
1.

MIEJSCOWOŚĆ

NUME
R AZP

NUMER
STAWISKA NA
OBSZARZE

NUMER
STAWISKA W
MIEJSCOWOŚCI

Budy
Wandalińskie

68-53

1

1

Giemzówek

68-53

2

1

Karpin

68-54

2

1

Karpin

68-54

3

2

Karpin

68-54

4

3

Kotliny

69-54

1

1

Kotliny

69-54

10

2

Kotliny

69-54

11

3

Kotliny

69-54

30

4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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znak:

WUOZ-

RODZAJ STANOWISKA

1. chronologia: wczesne
średniowiecze, rodzaj
stanowiska: osada
1. chronologicznie nieokreślone
(kultura łużycka?), rodzaj
stanowiska: ślad osadnictwa
1. chronologia: nowożytność
(XVII-XVIII wiek), rodzaj
stanowiska: osada
1. chronologia: okres halsztacki
(kultura łużycka), rodzaj
stanowiska: ślad osadnictwa,
2. chronologia: nowożytność (XVIIXVIII wiek), rodzaj stanowiska:
osada
1. chronologia: epoka brązu
(kultura trzciniecka), rodzaj
stanowiska: ślad osadnictwa,
2. chronologia: okres halsztacki
(kultura łużycka), rodzaj
stanowiska: ślad osadnictwa,
3. chronologia: okres przedrzymski
(kultura przeworska), rodzaj
stanowiska: ślad osadnictwa
4. chronologia: nowożytność (XVIIXVIII wiek), rodzaj stanowiska:
osada
1. chronologia: nowożytność (XVIIXVIII wiek), rodzaj stanowiska:
osada
1. chronologia: neolit/wczesna
epoka brązu, rodzaj stanowiska:
ślad osadnictwa
1. chronologia: epoka kamienia,
rodzaj stanowiska: ślad
osadnictwa
1. chronologia: epoka kamienia,
rodzaj stanowiska: ślad
osadnictwa
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NR

10.

11.

MIEJSCOWOŚĆ

NUME
R AZP

NUMER
STAWISKA NA
OBSZARZE

NUMER
STAWISKA W
MIEJSCOWOŚCI

Kurowice
Kościelne

68-54

1

1

Leśne
Odpadki

68-53

3

1

Przypusta

68-53

7

1

12.

13.

14.

15.

Wardzyn

69-53

13

1

Wola
Rakowa

68-53

4

1

Wola
Rakowa

68-53

5

2

Id: 98618EA8-0236-4033-97E7-7C91B3AACF02. Podpisany

RODZAJ STANOWISKA

2. chronologia: okres nowożytny
(XVII-XVIII wiek) rodzaj
stanowiska: ślad osadnictwa
3. chronologia: nieokreślona,
rodzaj stanowiska: ślad
osadnictwa
1. chronologia: nowożytność
(XVII-XVIII wiek), rodzaj
stanowiska: osada
1. chronologia: neolit, rodzaj
stanowiska: znalezisko luźne
1. chronologia: późne
średniowiecze, rodzaj
stanowiska: osada,
2. chronologia: okres nowożytny
(XVII-XVIII wiek), rodzaj
stanowiska: osada
1. chronologia: okres halsztacki
(kultura łużycka), rodzaj
stanowiska: cmentarzysko
1. chronologicznie nieokreślone
(kultura przeworska), rodzaj
stanowiska: osada
1. chronologia: średniowiecze,
rodzaj stanowiska: osada
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r.,
poz. 282 ze zmianami) nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia co 4 lata
Programu Opieki nad Zabytkami. Dokument ten w myśl cytowanych wyżej przepisów wymaga
uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. „Program Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Brójce na lata 2020-2023” uzyskał wymaganą opinię Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia znak: WUOZ-PP.5120.14.2020.LL z dnia 31
sierpnia 2020 r. ).
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