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1.WSTĘP 

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest dziedzictwo kulturowe (historyczne): 

materialne i niematerialne Gminy Tczów, a w szerszym zakresie krajobraz kulturowy, 

na który składają się pojedyncze zabytki i zespoły zabytków, elementy 

zagospodarowania przestrzeni, dzieła sztuki, treści przyrodnicze czy miejsca 

historyczne. Program sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.                   

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067, ze zm.) oraz 

standardami Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Eksponuje on walory dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, określa aktualny stan zachowania i zagospodarowania 

zabytków, zwraca uwagę na kwestie społeczne, gospodarcze czy turystyczne                            

w zarządzaniu zasobami kulturowymi. Dokument ten zawiera również aktualne 

uwarunkowania strategiczne i przestrzenne, przepisy prawa, procedury 

administracyjne oraz mechanizmy finasowania ochrony zabytków pozwalające na 

prowadzenie właściwej polityki w zakresie systemowej i ciągłej ochrony dziedzictwa 

kulturowego. W tym celu zostały przedstawione konkretne działania nakierowane na 

zachowanie zabytków w dobrym stanie, zwiększenie współpracy z organizacjami 

społecznymi i urzędem konserwatorskim, poprawę stanu zagospodarowania 

przestrzennego czy udostępnienie ich na potrzeby edukacyjne i turystyczne. 

 

     Przedmiotowy dokument stanowi aktualizację  Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Tczów na lata 2015 – 2018 przyjętego uchwałą nr IV/23/2015 

Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015 r. 
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2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI. 

        Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakładają 

na Gminę przepisy  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm. ).  Zgodnie z art. 87 ust. 1 w/w Ustawy, 

Wójt sporządza na okres 4 lat Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Gminny 

Program Opieki nad  Zabytkami podlega uchwaleniu przez Radę Gminy, po uzyskaniu 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zatwierdzeniu dokument 

ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu Wójt 

Gminy sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy. 

 

GŁÓWNE CELE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI OKREŚLA 

ART. 87 UST. 2 W/W USTAWY, TJ.: 

        

• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.   

• uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                               

i równowagi ekologicznej.  

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania.  

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.  

•podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych, edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych oraz opieka nad zabytkami.  

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.  

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych                   

z opieką nad zabytkami.  

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.  
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3. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

W POLSCE. 

        Deklarację ochrony dziedzictwa narodowego oraz stworzenie warunków 

upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości 

narodu polskiego zawiera Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.):  

Art. 5: „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.  

Art. 6 ust. 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania                               

i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, 

jego trwania i rozwoju oraz ust. 2: udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą           

w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym”.  

Rzeczypospolita Polska przyjęła w drodze ratyfikacji akty prawne o znaczeniu 

międzynarodowym określające zasady i sposób dbałości o zachowane materialne 

dziedzictwo kulturowe. Dokumenty te są większości deklaracjami bądź konwencjami. 

Najważniejsze z nich to:   

• Karta Ateńska, czyli postanowienia konferencji w Atenach sporządzona 30 

października 1931 r.   

• Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego przyjęta                      

w Hadze 14 maja 1954 r.   

• Karta Wenecka, czyli Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracja Miejsc 

Zabytkowych sporządzona w Wenecji w 1964 r.   

Definiuje pojęcia: restauracji i konserwacji wskazując ich granice, warunki oraz 

zasady realizacji;   

• Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego                                          

i naturalnego przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 r.   

Wprowadziła pojęcie „dziedzictwa kulturowego” obejmującego: 

- zabytki, pod którymi rozumie się dzieła architektury, monumentalnej rzeźby                              

i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty                          

i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu 

widzenia historii, sztuki lub nauki;   

- zespoły i miejsca zabytkowe - budowle oddzielne lub łączne, które ze względu na 

swoją architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową 

powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;   
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- miejsca zabytkowe - dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak 

również sfery, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną 

wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub 

antropologicznego.   

Instrumentem służącym do realizacji celów Konwencji jest Lista Dziedzictwa 

Światowego.  

• Międzynarodowa Karta Ochrony Ogrodów IFLA-ICOMOS sporządzona                      

21 maja 1981 r.   

• Międzynarodowa Karta Ochrony Miast historycznych ICOMOS sporządzona                           

w październiku 1987 r.   

• Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy sporządzona              

w Grenadzie 3 października 1985 r.   

• Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.   

• Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), 

sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. - (Dz. U. z 1996 r., Nr 120, poz.564) 

dotycząca dziedzictwa archeologicznego. Zobowiązuje do wprowadzenia systemu 

prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego, łączenia potrzeb archeologii                             

z wymaganiami planów zagospodarowania przestrzennego.  

Definiuje ona niematerialne jako zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę i umiejętności oraz 

związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturową, które są uznane za część 

własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. Zawiera trzy listy:             

- Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony;   

- Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego;   

- Rejestr programów, projektów i działań mających na celu ochronę niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego („Rejestr Najlepszych Praktyk”).  

         Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506) art. 7 ust. 1 pkt 9 Gmina realizuje zadania własne mające na 

celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących m.in. sprawy kultury 

w tym, bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami.  

 

 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.     

z 2018 r. poz. 2067, ze zm.) 
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         Głównym aktem prawnym regulującym przedmiot, zakres i formy ochrony                       

i opieki nad zabytkami jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.) Zgodnie  z art. 3 pkt 1 zabytkiem 

jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.   

 

       OCHRONA ZABYTKÓW polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej działań mających na celu (art. 4):  

• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,  

• zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków,  

• udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,  

• przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków                        

za granicę,  

• kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,  

• uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska.  

       OPIEKA NAD ZABYTKIEM sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza 

polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków (art. 5):  

• naukowego badania i dokumentowania zabytku,  

• prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku,  

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

• korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,  

• popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu                                 

dla historii kultury.  
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         OCHRONIE I OPIECE, BEZ WZGLĘDU NA STAN ZACHOWANIA PODLEGAJĄ 

(art. 6, ust. 1):  

zabytki nieruchome będące, w szczególności (art. 6 ust. 1pkt 1):  

• krajobrazami kulturowymi,  

• układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

• dziełami architektury i budownictwa,  

• dziełami budownictwa obronnego,  

• obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami, i innymi 

zakładami przemysłowymi,   

• cmentarzami,  

• parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

• miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji.  

zabytki ruchome będące, w szczególności (art. 6, ust. 1, pkt 2):  

• dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,                                      

• kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 

według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,  

• numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, 

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami  i orderami,  

• wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu maszynami                    

i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych 

i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju 

cywilizacyjnego,  

• materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2018, poz. 574, ze zm.),  

• instrumentami muzycznymi,  

• wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,  

• przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji;  
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zabytki archeologiczne będące, w szczególności (art. 6, ust. 1, pkt 2):  

• pozostałościami terenowymi pradziejowego historycznego osadnictwa,  

• cmentarzyskami,  

• kurhanami,   

• reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.   

Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy 

obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art. 6, ust. 2).  

         Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz.1330) wprowadziła 

utworzenie i prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego Listy Skarbów Dziedzictwa. Wpis na Listę  jest  nową formą ochrony 

zabytków. Cechą szczególną Listy, poza podmiotem ją prowadzącym, będzie to, że 

znajdą się na niej zabytki ruchome o szczególnej wartości dla dziedzictwa 

kulturowego.  

Wpis zabytku ruchomego na Listę będzie się odbywać na drodze decyzji wydawanej przez ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku.                  

Z wpisem zabytku na Listę będą wiązać się określone obowiązki spoczywające na jego właścicielu. 

Będzie on zobowiązany m.in. powiadomić ministra w przypadku np. uszkodzenia, kradzieży, zmiany 

miejsca przechowywania zabytku. Minister będzie miał zaś uprawnienie do badania takiego zabytku w 

miejscu, w którym się on znajduje.  Sam zabytek powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 

kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami, a w czasie transportu powinien podlegać stałej ochronie 

fizycznej. Szczegółowe wymagania co do standardów ochrony zabytku zostaną określone                                       

w rozporządzeniu. W przypadku zabytków wpisanych na Listę została wyłączona możliwość wydania  

FORMAMI OCHRONY ZABYTKÓW SĄ (art. 7):  

• wpis do rejestru zabytków,  

• uznanie za pomnik historii,  

• (1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,  

• utworzenie parku kulturowego 

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo      

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji                             

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.    
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wielokrotnego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę. Osoba dysponująca zabytkiem 

wpisanym na Listę będzie mogła ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac 

konserwatorskich lub restauratorskich. Ponadto w przypadku takich zabytków pojawi się możliwość 

ubiegania się o dotację celową na zabezpieczenie pomieszczenia, w którym zabytek ma być 

przechowywany. Dodatkowym uprawnieniem właściciela lub posiadacza zabytku będzie możliwość 

wnioskowania do ministra o przechowanie zabytku w pomieszczeniu należącym do państwowej 

instytucji kultury.  

Ten akt prawny został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 24.08.2016 r., wszedł                    

w życie 25 listopada 2016 r.  

          Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminę szereg 

praw i obowiązków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, są to 

m.in.:  

• prawo utworzenia przez Radę Gminy (po uprzednim zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków) parku kulturowego w celu ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów                   

z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej                      

i osadniczej (art.16).  

• uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu                             

i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju 

gminy (art.18).  

• obowiązek prowadzenia przez wójta miasta gminnej ewidencji zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków (art.22 ust.4).  

• sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego jednostka samorządu 

terytorialnego posiada tytuł prawny wykonywane w ramach zadań własnych (art.71).  

• prawo ubiegania się przez gminę dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane przy zabytku będącym własnością 

tej jednostki (art. 73).  

• prawo udzielania przez radę gminy, dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(art.81).  

• sporządzanie przez wójta i przyjmowanie przez radę gminy na okres 4 lat gminnego 

programu opieki nad zabytkami, z którego co dwa lata wójt przedstawia 

sprawozdanie radzie gminy (art.87).  
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      Uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

znajdują się w szeregu obowiązujących ustaw, w tym w:  

• Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.                  

z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) art. 29, ust. 2, Jeżeli przedmiotem umowy o oddanie 

nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość wpisana do 

rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tej nieruchomości można 

nałożyć, w razie potrzeby, na nabywcę obowiązek odbudowy lub remontu położonych 

na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym w umowie. 

Art.68, ust. 3 Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie                        

z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady 

lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę 

nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 

%.Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, 

podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę;  

• Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2018 poz. 1945 ) art. 53, ust. 4, pkt 2: Decyzje, o których  mowa  w art. 51                  

ust. 1, wydaje się  po uzgodnieniu z  wojewódzkim konserwatorem zabytków                            

−  w odniesieniu do obszarów lub obiektów objętych formami ochrony zabytków,                     

o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.)  

• Ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614  

ze zm.). Na podstawie art. 83a ust. 1 zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z 

terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku 

gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej 

części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków/ nie dot. 

wpisanych do rejestru  zabytków terenów zakomponowanej zieleni. 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186                        

ze zm. ) art. 39:  

1/ Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, 

wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
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2/ Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków 

może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 

działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.  

4/ Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko  w sprawie 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których 

mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Nie zajęcie stanowiska w 

tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku 

rozwiązań projektowych;  

• Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. 2018 poz. 1983) Państwo sprawuje mecenat nad działalnością 

kulturalną polegający na wspieraniu i promocji opieki nad zabytkami.  

• Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                     

i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzenie zadań                            z 

zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania 

tradycji narodowej i rozwoju świadomości kulturowej jest działalnością pożytku 

publicznego.  

• Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze 

zm. )  

Ustawa ta stanowi pierwszy akt prawny poświęcony w całości ważnemu zagadnieniu 

rewitalizacji. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania, które mają uporządkować proces 

rewitalizacji, zdefiniować najważniejsze pojęcia i zagadnienia, a także wprowadzić 

jednolitą ścieżkę proceduralną dla tworzenia gminnych programów rewitalizacji. 

Ustawa o rewitalizacji stworzyła ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce. Zawarte w 

niej regulacje mają zachęcać coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. 

Jej zapisy uporządkowały pojmowanie rewitalizacji. Powinna być ona dobrze 

zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja 

nie jest jedynie remontem, modernizacją czy odbudową, ale kompleksowym, 

wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości 

życia na obszarze zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego 

miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne, integrujące lokalną 

społeczność.  

3/ W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych                           

do rejestru  zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie                    

na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ                             

w uzgodnieniu  z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
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• Ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku                   

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015, poz. 774, ze zm.)  

W myśl art. 4 „ustawy krajobrazowej” do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

została dodana kolejna opłata, a mianowicie opłata reklamowa. Na podstawie 

znowelizowanych przepisów rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową 

od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata ta będzie 

pobierana, jeżeli na nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się 

tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy 

reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.    

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach regulują 

przepisy:  

• Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 917 )  

• Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 574, ze zm.)        

Zasady ochrony materiałów archiwalnych regulują przepisy:  

• Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach                              

( Dz. U. z 2019 r. poz. 553, ze zm.)                                

        Uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

znajdują się również w rozporządzeniach:   

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia  16 sierpnia 2017r. w sprawie dotacji 

celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.2017, poz. 1674)  

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia             

2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne ( Dz. U. z 2014, poz. 110),  
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• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki                          

„Za opiekę nad zabytkami" (Dz. U. 2004 r. Nr 124, poz. 1304),    

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji                   

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. 2004 r. Nr 212, poz. 2153),   

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

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 

za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113 poz. 661),   

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 

2011r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz.U. 2011r., Nr 89, poz. 510),  

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r.  

w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych (Dz. U.                         

2015 r. Poz. 979),  

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz. U. 2004 r. Nr 30,poz. 259),  

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców 

Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U. 2004 nr 124 poz. 1302).  

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 

r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1275).  

  

 

 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich                     

i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych 

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz. U. z 2018, poz. 1609) 
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4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO. 

4.1. STRATEGICZNE CELE POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE 

OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI  NAD ZABYTKAMI.  

4.1.1. Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego 

programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2018–2021 

       Głównym celem projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami 2018-2021 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony 

i opieki nad zabytkami, który w okresie 4 lat realizowany będzie we współpracy                                  

z państwowymi instytucjami kultury i organami administracji publicznej poprzez trzy 

cele szczegółowe, podzielone na kierunki działania, tj.:  

Cel szczegółowy 1: „Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego”, 

podzielony na kierunki działania: 1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie 

lokalnym; 2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym;  

 Cel szczegółowy 2: „Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami”, podzielony 

na kierunki działania: 1. Merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad 

zabytkami; 2. Podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego; Cel szczegółowy 3: 

„Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa”, podzielony na kierunki 

działania: 1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości; 2. 

Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami.   

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, IV kwartał 2018 r.      

 

4.1.2. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury. 

     Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 została przyjęta przez 

Rząd RP 21 września 2004 r., jej przedłużenie czyli „Uzupełnienie Narodowej 

Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 przyjęto w 2005 roku. Powyższe 

dokumenty służą wdrożeniu Narodowego Program Kultury „Ochrona Zabytków                      

i Dziedzictwa Kulturowego.”  

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, obejmuje wszystkie sfery   

i zagadnienia związane z funkcjonowaniem kultury. W ramach prac nad 

Dokumentem określono nową misję, którą w ramach przedstawionych założeń do 

strategii, wypełniać powinny instytucje zarządzające, pośredniczące, finansujące, 

współpracujące oraz wnioskodawcy.  
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Misją tą jest: Zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej 

ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku 

Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji                     

i rozwój regionów.  

Omawiany dokument wśród najważniejszych celów strategicznych państwa                            

w zakresie ochrony zabytków wymienia: 

• przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspierania ochrony                       

i opieki nad zabytkami. 

• podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa, 

• poszukiwanie instrumentów wzmacniających efekty działalności służby 

konserwatorskiej. 

• ograniczenie uznaniowości konserwatorów poprzez nałożenie na nich 

odpowiedzialności  za niezgodne z prawem postępowanie. 

Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały określone następująco:  

• Państwo powinno realizować zadania z zakresu kultury poprzez działania 

Ministra Kultury   oraz działania jednostek samorządu terytorialnego.  

• Wydatki publiczne na kulturę w Polsce powinny wzrosnąć.  

• Minister Kultury realizuje zadania własne poprzez narodowe programy 

kultury, narodowe instytucje kultury, placówki badawczo-rozwojowe oraz 

zlecanie zadań instytucjom samorządowym i pozarządowym.  

• Budżet Ministra Kultury powinien być adekwatny do nowych działań.                        

Ze względu na ograniczenia budżetu państwa winno poszukiwać się 

pozabudżetowych środków finansujących kulturę. W tym celu proponuje się 

uzupełnienie istniejącego modelu finansowania kultury o rozwiązania 

stosowane w Europie, tworzące fundusze celowe dla realizacji polityk                          

w poszczególnych obszarach kultury.  

• Państwo, w tym Minister Kultury, powinno być partnerem dla jednostek 

samorządu terytorialnego i wspólnie z nimi kształtować kulturę   w regionach.  

• Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu 

instytucjonalnego zaplecza dla rozwoju kultury,  w tym do wypełniania 

założonych w lokalnych strategiach rozwoju celów w sferze kultury, a rola 

państwa powinna sprowadzać się do badań naukowych i monitorowania tej 

sfery oraz do skutecznego zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednocześnie 

Minister Kultury powinien posiadać odpowiednie środki na sprawowanie 
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mecenatu nad działalnością instytucji kultury oraz instrumenty o charakterze 

motywującym, za pomocą których możliwa będzie realizacja polityki 

kulturalnej państwa  w regionach.  

• Zwiększyć powinna się społeczna partycypacja w sferze odpowiedzialności                            

za kulturę, m.in. poprzez uspołecznienie decyzji podejmowanych w sferze 

kultury w regionach (lokalne strategie kulturalne, społeczne ciała opiniujące 

funkcjonowanie instytucji kultury). Wzrosnąć powinna również rola 

organizacji pozarządowych, poprzez równouprawnienie ich w dostępie do 

środków publicznych na zadania w sferze kultury.  

• Unowocześnienie procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych.  

• Wszystkie zaplanowane działania zaprogramowane w strategii powinny być 

dostępne dla mniejszości narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te 

społeczności w celu pielęgnowania różnorodności kulturowej i ich tradycji jako 

dorobku polskiej kultury.  

• Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami 

regionów jest podstawą dla podjęcia działań w kształtowaniu zintegrowanych 

produktów turystycznych, wykorzystujących (i działających na ich rzecz) 

elementy dziedzictwa kulturowego, aktywność instytucji kultury oraz 

skoncentrowane wokół tych instytucji przemysły kultury.  

Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004–2013 są:  

• promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw.  

• ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja 

zabytków. 

• rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury oraz unowocześnianie programów edukacji artystycznej                             

i dostosowanie ich do rynku pracy.  

• wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych                                  

w kreowaniu sfery kultury, w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej.  

• stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, 

stworzenie instytucji zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem                  

i udostępnianiem.  

• zwiększenie samodzielności instytucji kultury, także w znaczeniu 

ekonomicznym oraz wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia finansowe, 
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 wpłynie pozytywnie na ich efektywność i konkurencyjność na rynku usług 

kulturalnych oraz na samodzielność programową.  

• rolą Ministra Kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego jest 

motywowanie społeczności do partycypacji w funkcjonowaniu sfery kultury,             

w tym do dobrowolnego udziału w finansowaniu instytucji i wydarzeń 

kulturalnych oraz twórców za pomocą stworzonych narzędzi podatkowych.                

W tym celu Minister Kultury i samorządy powinny rozszerzyć obowiązki 

odpowiednich komórek swoich urzędów w zakresie promocji społecznej 

odpowiedzialności obywateli za kulturę (wspólne kampanie promocyjne, 

powstawanie społecznych paneli eksperckich i ciał doradczych związanych                   

z możliwością pozyskania dodatkowych funduszy na kulturę w regionach).  

• w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w równym stopniu 

zadaniem Ministra Kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji 

kultury staje się pozyskanie środków na kulturę z funduszy strukturalnych oraz 

innych środków Unii Europejskiej. W tym celu Minister Kultury    i jednostki 

samorządu i instytucji kultury powinny zapewnić odpowiednie środki na wkład 

własny do projektów realizowanych w sferze kultury.  

 Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały poddane publicznej 

dyskusji z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych, jednostek samorządu 

terytorialnego  i partnerów społecznych. Strategia została uzupełniona o wnioski z tej 

dyskusji i zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Radę Ministrów jako 

program działań na lata 2004–2013. Strategia zawiera działania instytucjonalne, 

organizacyjne, prawne, finansowe i kontrolne, wraz ze wskazaniem jednostek 

odpowiedzialnych za realizację tych zadań oraz potrzeb finansowych Ministra Kultury 

do realizacji strategii i źródła ewentualnego pochodzenia pozostałych środków. 

Integralną częścią strategii są narodowe programy kultury: „Promocja czytelnictwa                   

i rozwój sektora książki”, „Rozwój instytucji artystycznych na lata 2004-2013”, 

„Wspieranie debiutów i rozwój szkół artystycznych Maestria na lata 2004-2013” oraz 

„Ochrona zabytków   i dziedzictwa kulturowego”.  

Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020                     

z 2005 r. wprowadza programy operacyjne służące realizacji strategii. Jednym 

z nich jest Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”. W programie 

wyróżnione zostały dwa komplementarne priorytety:  

• Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. Podstawowym celem 

jest poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększanie narodowego zasobu 

dziedzictwa kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie 

roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków instytucjonalnych, 



 

                   GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY TCZÓW NA LATA 2019-2022 

21 | S t r o n a  

 

prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji, 

zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk 

żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę.   

• Rozwój kolekcji muzealnych. Dotyczy zwłaszcza zadań związanych                                  

z zakupami dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, zakupami 

starodruków i archiwaliów, konserwacji i digitalizacji muzealiów, archiwaliów, 

starodruków, księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieraniu rozwoju 

muzealnych pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji 

zabytków ruchomych.   

 

4.1.3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. 

    Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26.03.2013 r. Głównym 

celem Strategii jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-

gospodarczym kraju.  Przyporządkowano temu cztery cele szczegółowe, wśród 

których czwarty, „Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego                            

i kreatywnego”, priorytet 4.1. „Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności 

społecznej” odnosi się pośrednio do ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród 

kierunków działań wymienia się:   

• tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,  

• ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu,                              

- digitalizację, cyfrową rekonstrukcję i udostępnianie dóbr kultury. W Strategii 

podnosi się również kwestię aktywnego udziału społeczeństwa w ochronie zabytków                  

i opiece nad nimi.   

 

4.2. RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI                            

Z DOKUMENTAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA                          

I POWIATU. 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. 

    Jedną z najważniejszych sfer działań województw samorządowych jest 

programowanie rozwoju. Realizacja tych działań odbywa się poprzez opracowanie 

strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich. Na podstawie strategii 

prowadzona jest polityka rozwoju województwa. Określać ma ona uwarunkowania, 

cele i kierunki rozwoju województw. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
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 zobowiązuje sejmiki  województw do  ustalenia strategii rozwoju  województw. 

”Strategia  Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku  2020” jest  dokumentem 

opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego a przyjęty 

przez przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 29 maja 

2006 roku. Kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury „Strategia” 

traktuje bardzo ogólnikowo. W części opisowej, w punkcie dotyczącym kultury i 

dziedzictwa kulturowego zostały wymienione najbardziej charakterystyczne obiekty 

miast Mazowsza, które decydują o jego charakterze kulturowym. Problemy związane 

z zabytkami i dziedzictwem kulturowym dotyczą przede wszystkim : 

a) złego stanu technicznego zabytków 

b) postępującej eliminacji zabudowy drewnianej z krajobrazu Mazowsza 

Zamierzeniami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w zakresie kultury                

i turystyki są promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu  w oparciu                   

o walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie 

tożsamości regionu a także kreowanie i promocja jego produktu.  

       Celem działań promocyjnych jest budowanie trwałego i stabilnego wizerunku 

Mazowsza, którego dynamiczny rozwój oparty jest na wysokich walorach kulturowych 

materialnych i niematerialnych oraz przyrodniczych. Wymiernym efektem 

prowadzonej promocji będzie, zwiększenie wartości turystycznych  regionu oraz 

aktywizacja obszarów wiejskich.  

W tym celu podjęte zostaną następujące działania:  

• wzmocnienie dotychczasowych kierunków działań samorządu propagujących 

zasoby dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w regionie. 

• rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystanie ich do rozwoju funkcji 

turystycznych.  

• wsparcie tworzenia lokalnych parków kulturowo-historycznych wokół 

istniejących zabytków architektury umożliwiających rozwój funkcji 

turystycznych. 

• rozwój sieci szlaków turystycznych w obrębie województwa mazowieckiego,                

w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków i ścieżek rowerowych oraz 

ich włączenie do sieci w sąsiednich województwach.  
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Główne zamierzenia strategiczne dotyczące turystyki i kultury obejmują: 

• promowanie turystyki i sportów wodnych poprzez wyznaczanie i utrzymanie 

szlaków wodnych, rozwój żeglugi rzecznej oraz zaplecza towarzyszącego np. 

porty, przystanie, stanice, ośrodki turystyki wodnej.  

• rozwijanie zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej.  

• utworzenie, we współpracy z samorządami lokalnymi, regionalnej sieci obsługi 

ruchu turystycznego, dostarczającej autoryzowanej oferty turystyczno-

wypoczynkowej dla różnych segmentów rynku turystyki i wypoczynku                     

w  regionie.  

• tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych, 

rekreacyjnych i balneologicznych wraz z zakładami geotermalnymi oraz ich 

promocja.  

• promocja wartości turystycznych regionu przy użyciu reklamy                                          

i upowszechniania wiedzy we współpracy z organizatorami turystyki. 

• promowanie bogactwa Kampinoskiego Parku Narodowego, parków 

krajobrazowych, unikalnych tradycji: kurpiowskich, łowickich, podlaskich, 

kołbielskich oraz innych, czemu służyć będą organizowane wystawy twórczości 

regionalnej. 

• wspieranie inicjatyw mających na celu promocję działalności sprzyjającej 

integracji Mazowsza, jako regionu o bogatej historii, wartościach 

przyrodniczych i wyrazistej tożsamości. 

• wspieranie działalności Biura Przedstawicielskiego Województwa 

Mazowieckiego w Brukseli, które umożliwia efektywną promocję Mazowsza                   

w Unii Europejskiej. 

• zorganizowanie Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych 

organizacji turystycznych. 

• powołanie Centrum Folklorystycznego skupiającego najciekawsze i unikalne 

wytwory kultur regionalnych.  

• wydawanie publikacji promocyjnych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku 

regionu w mediach.  

Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu 

regionalnego, w założeniach strategii przyczyni się do budowania i wzmacniania 

tożsamości, atrakcyjności i promocji regionu  w wymiarze krajowym    i europejskim.  
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W związku z tym zostaną podjęte następujące działania polegające na:  

• utworzenie instytucjonalnych ram, np. za pomocą regionalnego systemu 

certyfikacji, dla wspierania rozwoju marek regionalnych (np. tradycyjnych 

produktów żywnościowych czy produktów turystycznych). 

• wspieraniu organizacji i stowarzyszeń regionalnych i lokalnych, które nie tylko 

kultywują wartości tradycyjne, ale również kreują aktywne postawy społeczne, 

lokalny patriotyzm, a także integrują społeczności lokalne w dostosowywaniu 

się do nowych warunków społeczno-gospodarczych. 

• ochronie i promocji, którymi powinny zostać objęte zespoły urbanistyczne                                 

i dziedzictwo drewniane (w tym miejscowości o charakterystycznej unikalnej 

drewnianej zabudowie letniskowej położnej wzdłuż tzw. linii otwockiej), cenne 

krajobrazy kulturowe wsi i małych miast. 

• promocji unikalnych zabytków architektury, miejsc pamięci narodowej                   

oraz zamieszkania i pobytu wielkich twórców identyfikujących się z regionem. 

• wspieraniu rozwoju dziedzin nauki, w tym humanistycznych, mających istotny 

wpływ na zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowo-historycznego 

Mazowsza. 

• kreowaniu regionalnych ośrodków tożsamości kulturowej.  

• pielęgnowaniu i kultywowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów, znajomości 

historii regionu. 

• wprowadzeniu zintegrowanego systemu informacji kulturalnej, promującego 

dziedzictwo kulturowe i tradycję, funkcjonującego jako portal internetowy, 

dzięki któremu podawane będą informacje o wydarzeniach kulturalnych, 

wystawach, targach regionalnych, krajowych i zagranicznych promujących 

Mazowsze. 

• promocji odrębności historyczno-kulturowej Mazowsza, nurtów kultury 

ludowej i wysokiej, dążąc do zahamowania pogłębiającej się dysproporcji 

między nimi poprzez aktywne wsparcie ośrodków i środowisk lokalnych,                        

a także poprawę dostępu do kultury skupionej w Warszawie dla ludności spoza 

stolicy. 

• organizowaniu okolicznościowych i stałych imprez lokalnych (targów, festiwali, 

konkursów),  

• podjęciu szerszych działań promocyjnych wśród regionów polskich                                  

i europejskich.  
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• prezentowaniu szerokiej oferty związanej z kulturą regionu (obrzędy, 

rękodzieło, tradycje, kapele i zespoły folklorystyczne) oraz opracowanie 

katalogu ofert produktów regionalnych. 

• ekspozycji regionalnych produktów ekologicznych i turystycznych, 

uwzględniających lokalne tradycje (przykładowo palmy kurpiowskie, 

wycinanki kołbielskie, czy strój łowicki), związanych z krajobrazem (wierzba, 

bocian) lub kulturą (Chopin i Żelazowa Wola). 

• upowszechnianiu wiedzy o regionie poprzez organizowanie seminariów, debat, 

dyskusji oraz imprez . 

 

4.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego                   

na lata 2014- 2020.   

         Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła programy operacyjne na 

lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw, w tym dla województwa 

mazowieckiego. W dokumencie tym zwrócono uwagę na ważne miejsce jakie zajmuje 

województwo mazowieckie w Polsce ze względu na posiadane bogactwa kulturowe. 

Na obszarze województwa znajduje się wiele unikalnych zabytków,  a także 

nowoczesnych instytucji kultury. W regionie znajduje się pond 6500 obiektów 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wśród nich około: 120 układów 

urbanistycznych, 4719 dzieł architektury i budownictwa, ok. 55 dzieł budownictwa 

obronnego, 261 obiektów techniki, 351 cmentarzy, 692 parki, 252 ogrodów i inne 

formy zaprojektowanej zieleni, około 150 miejsc upamiętniających wydarzenia 

historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji (stan na 2014 r.). 

Wskazuje się przy tym niewymiernie małe zainteresowanie Mazowszem                               

z perspektywy turystów.   

W obowiązującej osi priorytetowej V „” występuje działanie 3- Dziedzictwo kulturowe. 

Cel szczegółowy:  

• Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu  

Bogate zasoby dziedzictwa kulturalnego stanowią ogromny potencjał rozwojowy 

Mazowsza. Planowane w ramach interwencji prace modernizacyjne i renowacyjne, 

przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektów zabytkowych, nadaniu 

im nowych funkcji oraz utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów, 

pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.   

Dodatkowo działania w zakresie rozwoju infrastruktury kultury wzmocnią procesy 

przekształcania instytucji kultury w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i oferty 

kulturalnej oraz lokalne ośrodki życia społecznego. Realizowane w tym zakresie 
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projekty przyczynią się do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, poprawy dostępu 

do zasobów kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu 

uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.   

Działania te przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu, będą sprzyjać 

podnoszeniu regionalnego potencjału turystycznego, co z kolei przełoży się na 

pobudzenie wzrostu gospodarczego Mazowsza   

W ramach działania określono dwa typy projektów:   

1. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów 

zabytkowych:   

• konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych 

obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, umożliwiająca zachowanie 

dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służąca nadaniu im nowych 

funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne                                  

i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną,   

• ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków,   

• zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą,  

• usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  

2. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne 

wykorzystanie:  

• inwestycje w infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące działalności kulturalnej, 

zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów 

• inwestycje infrastrukturalne, prace modernizacyjne i renowacyjne w przypadku, 

gdy prace te stanowią dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji 

kulturowych, w tym edukacyjnych,  

• efektywne wykonywanie zadań statutowych, polegające na zapewnieniu wysokiej 

jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów będących 

w posiadaniu instytucji,   

• digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego 

udostępnienia (jako element projektu),   

• usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.   
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4.2.3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego.    

    Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego został 

uchwalony 7 czerwca 2004 r. przez sejmik województwa mazowieckiego. Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego stanowi 

podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu                               

w układzie przestrzennym. jest planem o charakterze regionalnym,  

stanowiącym pomost między planowaniem krajowym, a planowaniem 

miejscowym, dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

rozwoju województwa mazowieckiego, cele oraz kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze 

ponadregionalnym.   

Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi wykładnię polityki 

przestrzennej województwa. podstawowym celem tej polityki jest stworzenie 

warunków do osiągnięcia spójności terytorialnej oraz trwałego i 

zrównoważonego rozwoju poprawy życia oraz zwiększenia konkurencyjności 

regionu.  

Głównym celem planu jest określenie polityki przestrzennej Mazowsza 

polegającej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej 

województwa w zakresie: podstawowych elementów sieci osadniczej, 

rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej, wymagań dotyczących 

ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

Celem polityki planu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest 

kształtowanie tożsamości kulturowej Mazowsza. polityka ta jest adresowana 

przede wszystkim do rejonów miast i miejscowości charakteryzujących się 

najcenniejszymi układami urbanistycznymi, wartościami krajobrazowymi, 

tradycją historyczną i zabytkowymi obiektami architektonicznymi. efektem tej 

polityki jest postulat objęcia ochroną prawną cennych krajobrazów 

kulturowych; krajobrazu kulturowego wsi i małych miast; zespołów 

budownictwa drewnianego; ośrodki tożsamości regionu;  układów 

ruralistycznych i urbanistycznych; miejsc pamięci narodowej.  

W sferze kultury niematerialnej polityka województwa będzie realizowana 

przez: propagowanie wiedzy o regionie i małych ojczyznach; pielęgnowanie 

odrębności kulturowej i wspieranie tożsamości ludowej; promowanie walorów 

kulturowych regionu oraz regionalnego folkloru poprzez różne formy 

organizacji imprez folklorystyczno-kulturowych oraz informowanie w mediach 

i wydawnictwach docierających do szerokiej rzeszy odbiorców; edukację w 

zakresie historii regionu i jego tożsamości kulturowej; wykorzystanie 
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nowoczesnych technologii do zwiększenia możliwości edukacyjnych 

zapoznania się z dorobkiem kultury regionalnej i spuścizny kulturowej.   

 

4.2.4. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021.  

  Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 2018-2021  

został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 174/18 z dnia 

13 listopada 2018 r. W preambule określono nadrzędną wytyczną, którą jest  

przyczynienie się do otoczenia dziedzictwa województwa właściwą opieką,                         

z zachowaniem zasady możliwie pełnego włączenia obiektów zabytkowych                           

i niematerialnych elementów dziedzictwa w nurt współczesnego życia województwa 

mazowieckiego.   

Diagnozę stanu dziedzictwa kulturowego nie sprowadzono jedynie do zwykłej 

inwentaryzacji zasobów zabytkowych, ale  opracowano ją w oparciu na trzech faktach: 

1/ szczególna różnorodność dziedzictwa dot. wielowątkowości kulturowej, 

historycznej I terytorialnej, 2/ rozwarstwienie ekonomiczne województwa, w których 

występują skrajne różnice ekonomiczne w obrębie poszczególnych powiatów i gmin                        

3/  kontekst niespotykanych wcześniej wyzwań współczesności związany z coraz 

większą presją inwestycyjną i konkurencją w zakresie atrakcyjności dostępnego                         

w Polsce i Europie dziedzictwa.  

Szczegółowo scharakteryzowano istniejące dziedzictwo województwa mazowieckiego 

ze uwzględnieniem stanu zachowania zabytków drewnianych i przemysłowych (tych                   

w powiecie zwoleńskim jest 6), dziedzictwa niematerialnego, wydatków na ochronę 

zabytków w ostatnich latach. Podano dokładne dane liczbowe odnośnie zabytków 

rejestrowych (stan na 2017 r.):  

• 7 210 obiektów nieruchomych wpisanych do księgi A,   

• 20 727 obiektów ruchomych wpisanych do księgi B,   

• 405 zabytków archeologicznych wpisanych do księgi C.   

Określono procentowo stan zachowania zabytków rejestrowych. Na uwagę zasługuje 

wysoki procent (ponad 50%) obiektów, których stan ocenia się jako dobry. Niestety 

zabytków znajdujących się w złym i bardzo złym stanie jest ok. 10%, a w stanie 

niedostatecznym 11%. Analiza wskazała, że w stosunkowo najlepszym stanie są 

zabytki sakralne. Natomiast odwrotna sytuacja dotyczy zabytków przemysłowych                                    

i rezydencjonalnych. Największą jednak grupą zabytków najbardziej zagrożonych 

zniszczeniem  stanowią zabytki mieszkalne.   
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Przeważająca liczba zabytków znajduje się w rękach prywatnych – 8 888, 

prawdopodobnie zatem od tej grupy właścicieli zależy w dużej mierze stan 

dziedzictwa w województwie mazowieckim. Kościoły i związki wyznaniowe będące na 

drugiej pozycji dysponują mniej niż ¼ tej liczby: 1 952. Niepokoi znaczna ilość 

nieustalonych właścicieli zabytków, ponieważ aktualnie nie ma dostatecznych 

instrumentów prawnych, aby je  chronić. Wiele obiektów należących do Skarbu 

Państwa również wymaga działań remontowych.  

Posumowano realizację zadań prowadzonych przez samorządy odnośnie 

opracowywania Gminnych programów opieki nad zabytkami - GPOnZ i prowadzenia  

gminnych ewidencji zabytków -GEZ. Z analizy przedstawionej w dokumencie wynika, 

że pod tym względem w najlepszej sytuacji jest region radomski (99% gmin posiada 

GPOnZ i prowadzi GEZ).  

Zwrócono uwagę na zróżnicowanie dochodów gmin i wysokość wydatków na opiekę                       

i ochronę zabytków. Gminy w regionie radomskim mieszczą się w średniej 

województwa.  

Przedstawiono obecne zagrożenia zabytków:  

• Lokalizacja zabytku – zagrożenia związane z położeniem i dostępnością obiektu.                

W tej grupie znajdą się zarówno zabytki położone w miejscach odludnych, 

uniemożliwiających ich monitorowanie, jak np. zabytki małej architektury na wsiach 

czy zabytki archeologiczne, jak i zabytki zlokalizowane w zagęszczonych 

przestrzeniach miejskich, poddane bardzo silnej presji otoczenia. W tej grupie można 

wymienić też zabytki ruchome przechowywane na otwartej przestrzeni (np. niektóre 

zabytki techniki, środki transportu itp.) szczególnie narażone na dewastację lub 

kradzież z uwagi na swoją lokalizację.   

• Materiał i konstrukcja zabytku – przykładem mogą być tu zabytki drewniane, które 

wśród zabytków województwa stanowią szczególnie dużą grupę – 19%. Są one w 

oczywisty sposób grupą szczególnie narażoną na zagrożenia pożarowe oraz korozję 

biologiczną. Inną grupą są budynki z elementami elewacji z kamienia wapiennego, 

szczególnie narażone na kwaśne środowisko związane z zanieczyszczeniem powietrza.  

• Presja rynkowa – ryzyko występujące szczególnie w większych miastach, gdzie cena 

gruntu, na której zlokalizowany jest zabytek, wielokrotnie przewyższa jego wartość 

rynkową.   

• Nieustalona własność – Stan ponad 800 obiektów o nieustalonej własności, jest 

niepokojący a bardzo wiele obiektów jest w stanie złym, co wynika z ich niszczenia z 

uwagi na niemożność podjęcia koniecznej interwencji. Ryzyko to pogłębia brak 

skutecznych narzędzi prawnych, które mogłyby przeciwdziałać pogłębianiu ich 

dewastacji.  
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• Brak odpowiedniego nadzoru lub niedostateczna forma ochrony.  

• „Skansenizacja” – zagrożenie związane z renowacjami dotyczącymi obszarów                            

o historycznej wartości, jak np. zabytkowe ulice handlowe w miastach. Jego przyczyną 

jest silne dążenie do wierności historycznej kosztem praktycznych funkcji 

wynikających z potrzeb użytkowników przestrzeni. Przykładami mogą być jednolite 

nawierzchnie brukowe czy przeszkody utrudniające poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym i starszym, imitacyjne odtwarzanie ignorujące funkcje społeczne 

czy handlowe. Kwestia równowagi pomiędzy podejściem „wąsko konserwacyjnym”                   

a dbałością o żywe funkcjonowanie obiektu zabytkowego wymaga generalnie 

głębokiej dyskusji a obie skrajności mogą być niekorzystne dla zachowania 

dziedzictwa.  

• Niewłaściwa konserwacja – działania podejmowane przez właścicieli na własną 

rękę, które zniekształcają lub prowadzą do degradacji zabytku. Są to głównie działania 

związane z remontami i termomodernizacjami prowadzonymi bez konsultacji                           

i uzgodnień, w efekcie skutkują zmianą wyglądu historycznej elewacji, dewastacją lub 

przykryciem styropianem detalu, nieodpowiednio dobraną kolorystyką, rażąco 

odbiegającymi od historycznych rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi.   

• Agresywna ekspozycja reklam – jedna z głównych bolączek historycznych centrów 

miast to ingerencja coraz większych powierzchni reklamowych w krajobraz. Gminy 

zbyt rzadko korzystają z możliwości regulowania takiej działalności. Z uwagi na 

niedługi czas obowiązywania tzw. ustawy krajobrazowej (2016), na jej efekty trzeba 

będzie jeszcze poczekać.   

• Brak sankcji prawnej – w wielu przypadkach zniszczenie cennego obiektu wiązało 

się zaledwie z nałożeniem niewielkiej grzywny. Jednakże obecnie  wprowadzono kary 

administracyjne do 500000 zł za niszczenie zabytków, a surowe wyroki za niszczenie 

dziedzictwa zapadają coraz częściej.   

• Brak świadomości wartości obiektu – ryzyko związane głównie z dorobkiem 

kulturowym o nieustalonym jeszcze statusie, które ma szansę stać się częścią 

dziedzictwa, np. architektura modernistyczna, ruchome obiekty – wytwory 

modernistycznego wzornictwa, a w zakresie dziedzictwa niematerialnego – wartości 

etnograficzne kultury społeczności miejskich (np. gwara praska w Warszawie) itp.   

• Brak kontynuacji tradycji dziedzictwa niematerialnego – ta część dziedzictwa jest 

szczególnie wrażliwa na zanikanie z uwagi na brak kontynuacji i zmianę pokoleniową. 

Przykładem szybko ginących tradycji mogą być tzw. ginące zawody.  

• „Porzucone” wątki dziedzictwa – wątki, które – ze względu na przebieg procesów 

historycznych – nie mają we współczesnej strukturze społecznej województwa 

mazowieckiego naturalnych kontynuatorów tradycji, z której wynikły w swojej epoce: 
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zabytki osadnictwa olenderskiego wzdłuż Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem, 

tradycja tkacka Żyrardowa, cmentarze i świątynie nieobecnych współcześnie na 

Mazowszu wyznań – to przykłady takich wątków dziedzictwa.   

Wymieniono i opisano nowe rozwiązania legislacyjne (ustawa krajobrazowa, ustawa  

o rewitalizacji, nowa forma ochrony- Lista Skarbów Dziedzictwa) i tzw. „dobre 

praktyki”- Poradnik „Zabytki. Wspólne dziedzictwo” – przegląd najważniejszych 

pojęć i dobrych praktyk dla prywatnych właścicieli opracowany przez MWKZ, 

www.nid.pl, www.zabytek.pl strony internetowe stworzone przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, które w nowoczesny sposób udostępniają informacje o polskich 

zabytkach wraz z ich opisami  

      Wyniki analizy SWOT (wybrane czynniki strategiczne):  

Mocne strony:  

• Właściciele zabytków sakralnych stanowią wzór w opiece nad zabytkami;  

• Dokumenty strategiczne i planistyczne uwzględniają potrzeby dziedzictwa;   

• Samorządy przeznaczają znaczne środki na muzealnictwo;  

• Duża aktywność NGO działających w obszarze opieki nad zabytkami;  

• Portal Mazowiecki Szlak Tradycji ważną bazą wiedzy o dziedzictwie regionu;  

• Aktywny udział organizacji społecznych w pielęgnowaniu tradycji lokalnych;  

• Samorządy mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków na opiekę nad zabytkami;  

• Dziedzictwo kulturowe kreuje nowe obszary i produkty turystyczne;  

• Dziedzictwo niematerialne coraz lepiej chronione (wdrażanie Konwencji UNESCO);  

• Inicjatywy lokalne chroniące folklor, twórczość ludową, rzemiosło artystyczne…;  

Słabe strony:  

• Niewystarczające środki na prace przy obiektach zabytkowych, w tym prywatnych;   

• Bardzo niskie zaangażowanie finansowe większości gmin w ochronę zabytków;  

• Degradacja krajobrazu kulturowego: agresywna reklama, chaotyczna zabudowa;  

• Niedostateczne działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego;   

• Brak zachęt w zakresie ochrony dziedzictwa dla prywatnych właścicieli;  
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• Niewystarczająca świadomość społeczeństwa co do wartości dziedzictwa;  

• Prawie żaden z zabytków nie posiada dokumentacji cyfrowej;   

• Niski poziom zabezpieczenia zabytków architektury drewnianej;  

• Brak wiedzy prywatnych właścicieli o ochronie zabytków i opiece nad nimi;  

• Gminne programy opieki nad zabytkami mają niski poziom i są słabo wdrażane;  

• Wiedza o stanie zabytków jest niepełna i brak badań uzupełniających tę wiedzę;  

• Brakuje programów edukacyjnych dotyczących dziedzictwa na poziomie lokalnym;  

• Brak stałego monitoringu stanu zachowania zabytków;  

• Nieuregulowany stan prawny niektórych zabytków;  

• Nieaktualizowane dane w gminnych ewidencjach zabytków;   

• Prywatne zabytki są mniej dostępne i stanowią niewykorzystany potencjał;  

• Wprowadzanie przypadkowych technologii i materiałów, nadmierna adaptacja;  

• Istnienie szczególnie bogatego zasobu muzealiów;  

Szanse:  

• Istnienie wytyczonych turystycznych szlaków kulturowych;  

• Narzędzia ochrony krajobrazu kulturowego dostępne w ustawie „krajobrazowej”;  

• Istnienie miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i wybitnymi osobami;  

• Istnienie dużej ilości zabytkowej zieleni (parków, ogrodów i alej);  

• Utworzenie w czerwcu 2017 r. Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków;   

• Możliwość dofinansowywania przez gminy do 50% kosztów remontów;   

Zagrożenie:  

• Niszczenie zabytków przez źle zaplanowane działania z powodu niewiedzy;   

• Presja inwestycyjna przyciągana przez walory przyrodniczo-kulturowe terenu;  

• Niska świadomość społeczeństwa co do wartości obiektów zabytkowych;  

• Niska świadomość społeczeństwa co do wartości krajobrazu kulturowego;  
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• Zagrożenie utratą zabytkowego charakteru obiektów wskutek złej modernizacji;  

• Presja inwestycyjna ignorująca wartości historyczno-kulturowe terenu;  

• Zmniejszanie się zasobów dziedzictwa na skutek zaniechań lub celowego działania;   

• Postępująca degradacja zabytków (zwłaszcza drewnianych)  

• Wprowadzanie przypadkowych technologii i materiałów, nadmierna adaptacja;  

 

       Na podstawie opracowanej, szerokiej, szczegółowej diagnozy określono główną 

misję opieki nad zabytkami dla województwa  

Podniesienie skuteczności opieki nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym                   

w województwie mazowieckim.  

      Założenia planistyczne zostały dostosowane do zdiagnozowanych problemów 

kluczowych.  

• Braki edukacji kształtującej świadomość i postawy.   

• Niedobór środków i ich nieoptymalna dystrybucja.  

• Słabość dotychczasowych narzędzi działania.  

• Słabość zasobu wiedzy fachowej.  

 Zaprezentowano też 4 tożsame obszary strategiczne. W ich ramach zidentyfikowano  

n/w cele:  

• Cel A.1. Wprowadzić elementy edukacji o dziedzictwie; w tym – w edukacji 

powszechnej.  

• Cel A.2. Wesprzeć edukacyjnie samorządy lokalne i właścicieli zabytków.  

• Cel B.1. Zoptymalizować system dotacji wojewódzkich.  

• Cel B.2. Wzorcowo dbać o zabytki własne województwa.  

• Cel C.1. Ograniczać ryzyko utraty najmniej trwałych elementów dziedzictwa.  

• Cel C.2. Poprawić poziom współpracy na rzecz dziedzictwa.  

• Cel C.3. Wzmocnić potencjał promocyjny zabytków.  

• Cel D.1. Tworzyć system wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym.  
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• Cel D.2. Radykalnie poprawić wykorzystanie technik cyfrowych.  

Do poszczególnych celów zostały zaproponowane  konkretne przedsięwzięcia.  

 

4.2.5 Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego  na lata 2016- 2022.   

      Dokument powstał jako aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego                                 

z 2007 r. w zakresie realizacji celów i zadań i dostosowania do nowych założeń 

polityki regionalnej, zmian w otoczeniu prawnym czy sytuacji społeczno- 

gospodarczej.  

Zapewnia on spójność z innymi dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym 

i regionalnym w szczególności z celami zaktualizowanej Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Istotne było też dostosowanie celów i 

zadań do nowej polityki spójności Unii Europejskiej w związku z wdrażaniem 

krajowych i regionalnych programów operacyjnych finansowanych   z budżetu UE na 

lata 2014-2020. Przedstawiono aktualną diagnozę stanu powiatu z uwzględnieniem 

m.in. środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz środowiska kulturowego. 

Scharakteryzowano krajobraz kulturowy, szczegółowo przedstawiono najcenniejsze 

zabytki powiatu: zespół dworsko- parkowy w Czarnolesie, pałac Przeździeckich w 

Policznie, kościół parafialny w Kazanowie, drewniany kościół w Kowalkowie, kościół 

parafialny w Gródku, kościół parafialny w Zwoleniu, kościół parafialny w Policznie. 

Wymieniono Miejsca Pamięci Narodowej.  

W rozdziale dotyczącym turystyki, agroturystyki, kultury wskazano na wysokie walory 

turystyczne, które odnoszą się z jednej strony do warunków przyrodniczych, z drugiej 

zaś historii regionu, związanej z Janem Kochanowskim. W oparciu o miejsca 

kulturowe Sycyna, Czarnolas, Policzna, Zwoleń) i obszary cenne przyrodniczo 

kształtowana jest siatka szlaków turystycznych.  

       Zaprezentowano analizę SWOT, w której istotną rolę odgrywają walory kulturowe                         

i turystyczne, co przekłada się na duże szanse rozwojowe w tym zakresie.  

W ramach Priorytetu 2 celów strategicznych „Rozwój turystyki i rekreacji oraz 

kształtowanie wizerunku powiatu określono bardziej szczegółowe cele operacyjne                     

i kierunki działań:   

2.1. Opracowanie i wdrożenie skutecznej kampanii promocyjnej dla potencjalnych 

inwestorów i turystów.  

2.2. Stworzenie i rozwój zintegrowanego produktu turystycznego o zasięgu 

ogólnopolskim w oparciu o dziedzictwo związane z życiem i twórczością Jana 

Kochanowskiego.  

2.3. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie powiatu.                                          

Kierunek działań operacyjnych: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.  

2.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz poprawa ładu przestrzennego.                            

Kierunek działań operacyjnych: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 
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Zadaniem powiatu jest wspieranie działań poszczególnych gmin w aspekcie:                                     

• odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego,  

• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie                    

z przeznaczeniem na cele publiczne.   

 

4.2.6 Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu 

Zwoleńskiego na lata 2015-2018. 

  

     Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Zwoleńskiego został 

opracowany  w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 87 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie obowiązujących przepisów prawa na 

szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. 

Bazą merytoryczną dla niniejszego programu są gminne ewidencje zabytków, 

wykonane dla gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz dla gminy miejsko-

wiejskiej Zwoleń. W dokumencie przedstawiono krajobraz kulturowy na tle 

charakterystyki powiatu, wskazano najcenniejsze zabytki nieruchome. Omówiono 

zabytki ruchome, archeologiczne, muzealne oraz dziedzictwo niematerialne. Oprócz 

tego podano wykazy Miejsc Pamięci Narodowej. Zamieszczono kompletne wykazy 

gminnych ewidencji zabytków nieruchomych oraz archeologicznych. Program ten jest 

dokładnym i pełnym zbiorem informacji o dziedzictwie kulturowym powiatu 

zwoleńskiego. Analiza SWOT oraz określenie stanu zachowania                                           

i zagospodarowania zabytków pozwoliły ustalić główne założenia programu, 

najważniejsze priorytety i szczegółowe działania. Ważny rozdział poświęcono 

finansowaniu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.   

Sformułowano główny cel Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu 

Zwoleńskiego na lata 2015-2018:    

 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego powiatu zwoleńskiego poprzez 

działania związane ze zwiększeniem potencjału turystycznego w oparciu o zachowane 

zabytki związane z Janem Kochanowskim i inne cenne obiekty kulturowe”  

 

Wśród wielu zaproponowanych działań wymienić należy: 

 

• Egzekwowanie przepisów prawa dotyczących działalności inwestycyjnej odnośnie 

zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnych 

ewidencjach zabytków zgodnie z art. 39 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane.  

• Przygotowanie powiatowego mechanizmu finansowego mającego na celu 

dofinansowanie prac przy zabytkach- środki własne- współpraca z właścicielami 

zabytków.  
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• Oznakowanie zabytków wpisanych do rejestru zabytków tabliczkami - obiekt 

chroniony prawnie.  

• Opracowanie spójnego produktu turystycznego dot. życia i twórczości Jana 

Kochanowskiego.  

• Opracowanie studium dotyczącego stanu zachowania dawnej, drewnianej zabudowy 

wiejskiej oraz rozplanowania wsi. 

• Wspieranie społeczności lokalnych, osób prywatnych, organizacji społecznych                       

   w działalności na rzecz  ratowania zabytków. 

• Wsparcie gmin w budowie w budowie infrastruktury turystycznej. 

 

 

4.2.7 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla Lokalnej 

Grupy Działania – Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

/aktualizacja 2019 r./ 

 

       Obejmuje gminy: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Kazanów, 

Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. W przedmiotowym dokumencie 

przedstawiono obszar działania Stowarzyszenia jako spójny pod względem 

geograficznym, administracyjnym, przyrodniczym, historyczno – kulturowym                                

i gospodarczym. W analizie SWOT w części dot. mocnych stron zwrócono uwagę m.in. 

na występowanie dobrze zachowanego dziedzictwa historycznego i kulturowego  

wysokie walory turystyczne obszaru. Natomiast jedną ze słabych stron uznano za 

niewystarczającą promocję obszaru LGD i brak atrakcyjnej  oferty turystycznej. 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” zawiera trzy cele strategiczne 

wynikające z uwarunkowań i analizy SWOT  

• Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy;   

• Rozwój lokalnych inicjatyw elementem zrównoważonego rozwoju obszaru LSR ( cel 

szczegółowy: Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR);  

• Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR;                           

W drugim z celów zaplanowano realizację przedsięwzięć  w zakresie: Budowa  lub 

przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej 

oraz organizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym. Projekt „Południowe 

Mazowsze- Marka Turystyczna (II edycja) realizowany będzie we współpracy z LGD 

„Razem dla Radomki” – Liderem projektu oraz Stowarzyszeniem „Puszcza 

Kozienicka”, w latach 2019-2020. Przedsięwzięcie ma na celu budowę i promocję 

marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu działań promujących 

obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. 

Nadrzędnym zamierzeniem projektu – jest promocja obszaru Południowego 

Mazowsza, poprzez pobudzenie aktywności innowacyjnej opartej na wykorzystaniu 

zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.   
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5. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

5.1 RELACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI                       

Z DOKUMENTAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE GMINY 

5.1.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Tczów  z 2001 r. 

      Uchwałą Rady Gminy w Tczowie nr XXXI/174/2001 z dnia 08.06.2001 r. zostało 

uchwalone „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tczów”. 

W uwarunkowaniach rozwoju gminy wskazano obiekty zabytkowe, które już                                 

nie istnieją: 

• spichlerz drewniany z gankiem słupkowym na murowanej piwnicy z kamienia                      

w Rawicy.  Nr rej. 314/A/85 

• dom z 1898 r. w Bartodziejach, drewniany - ściana węgłowa, dach dwuspadowy                                  

z naczółkami szczytowymi, kryty strzechą. Nr rej. 169/A/82. 

• dom drewniany z ok. 1840 r. w Wilczym Ługu, z bali, półtraktowy w układzie- sień, 

kuchnia, izba, komora. Nr rej. 308/A/85 

• młyn elektryczny w Tczowie z 1947 r. 

• spichlerz w Rawicy (nie istnieje), 

• chałupa nr 65 w Tczowie (nie istnieje) 

        Wymienione zostały również miejsca pamięci narodowej: 

•  Lucin: mogiła ofiar egzekucji w 1943 r. 

•  Podgóra- Tczów: mogiły pomordowanych w latach 1940- 45. 

•  Tczów: Pomnik ku czci rozstrzelanych 35 osób z Tczowa. 

•  Tczów: pomnik ku czci odzyskania niepodległości, 1933 r.  

•  Tczów: cmentarz- mogiły żołnierzy z okresu I wojny światowej 1914-15. 
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5.2. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW I ANALIZA STANU DZIEDZICTWA 

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY TCZÓW. 

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY TCZÓW. 

       Gmina Tczów jest usytuowana w powiecie zwoleńskim, w południowo-wschodniej 

części województwa mazowieckiego. Sąsiaduje z gminami: miastem i gminą Zwoleń, 

gminą Kazanów, miastem i gminą Skaryszew oraz gminą Gózd. Liczy 14 sołectw. 

Największymi miejscowościami są: Tczów, Bartodzieje, Borki, Brzezinki Stare i Nowe, 

Janów, Rawica Stara. Odległość do miasta powiatowego Zwolenia wynosi - 3 km, 

Radomia- 20 km, miasta wojewódzkiego i stołecznego Warszawy- ok. 120 km. Wzdłuż 

granicy północnej gminy biegnie droga krajowa nr 12 Lublin- Radom- Piotrków 

Trybunalski. Oprócz tego przez teren gminy biegnie droga wojewódzka nr 733 łącząca 

Tczów ze Skaryszewem, Kowalą, Wolanowem i Zakrzewem. 

Przyroda  

     Gmina Tczów jest gminą wiejską i rolniczą. Prawie 90% powierzchni stanowią 

użytki rolne. Teren jest nizinny, urozmaicony kilkumetrowymi wydmami w północnej 

części gminy oraz zagłębieniami bezodpływowymi. Obszar gminy przecinają doliny 

rzek Muchy, Tczówki i Piątkowego Stoku.  Obszary leśne są rozproszone Zajmują 

tylko 7,5 % obszaru gminy. Największe kompleksy leśne położone są w okolicy 

Bartodziejów (Las Gardzienicki i Las Rogacz). Występują też zadrzewienia 

przydrożne, śródpolne oraz przyrzeczne. Najcenniejsze obiekty przyrodnicze to: 

ekosystemy roślinności bagiennej  w dolinach rzek oraz „Niecka Radomska”- kredowy 

poziom wodonośny.  

 

5.2.2. RYS HISTORYCZNY GMINY TCZÓW 

Zarys historii administracyjnej Gminy Tczów 

     W  okresie  I  Rzeczpospolitej teren obecnej gminy Tczów  położony był na terenie 

ziemi sandomierskiej w powiecie radomskim. Powiat ten utworzono w ziemi 

sandomierskiej w drugiej  połowie XIV w. w okresie reform administracyjnych 

Kazimierza III Wielkiego. Od 1471 r. (reforma administracyjna Kazimierza 

Jagiellończyka) obszar gminy znajdował się w granicach administracyjnych 

województwa sandomierskiego. W 1571 r. król Zygmunt August wydzielił ze starostwa 

radomskiego grodowego, niegrodowe starostwo zwoleńskie, które obejmowało miasto 

Zwoleń, folwark zwoleński, Bartodzieje, Rawicę, Suchą, Suską Wolę. W pierwszej  poł. 

XVII w. wyłączono z niego Rawicę, a dołączono Tczów. Kolejno starostami 

zwoleńskimi byli: Jan Bogusz, Bernard Bogusz, Krzysztof Bogusz, Anna z Bobrku,  
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Mikołaj Oleśnicki, Jan Karol Tarło, Stanisław Witkowski, Marcin Nieborowski, Jan 

Rzepecki, Anna Kozicka, Stefan Petru, Jakub Chalapiński, Stanisław Chomętowski, 

Dorota Chomętowska, Adam Tarło i Józef Potkański. W 1767 r. starostwo zwoleńskie 

za zgodą króla Stanisława Poniatowskiego wykupił Kanut Dłuski, który był  jego 

właścicielem do 1802 r. Po III rozbiorze teren gminy Tczów znalazł się w granicach 

Królestwa Galicji  i Lodomerii jako ziemie Galicji Zachodniej monarchii habsburskiej, 

w cyrkule radomskim. Dawne dobra królewskie zaborca sprzedał lub przejął jako 

rządowe. Po bitwie pod Raszynem, 19 kwietnia 1809 r. i podpisaniu pokoju                              

w Schonnbrun 14 października 1809 r., ziemie Galicji Zachodniej włączone zostały do 

Księstwa Warszawskiego. Do roku 1815 teren dzisiejszej gminy Tczów  znajdował się 

w departamencie radomskim w Księstwie Warszawskim. Po podpisaniu pokoju 

wiedeńskiego w 1815 r.  terytorium dzisiejszej gminy Tczów weszło w skład Królestwa 

Polskiego w województwie sandomierskim, obwodzie  radomskim i powiecie 

kozienickim. Reformy administracyjne przeprowadzone po 1837 r. w Cesarstwie 

Rosyjskim zmieniły przynależność przedmiotowego obszaru do guberni 

sandomierskiej  w powiecie  radomskim. Po utworzeniu guberni radomskiej w 1844 r. 

w Cesarstwie Rosyjskim teren ten znajdował się w  granicach guberni radomskiej                      

w powiecie radomskim. W latach 1867-1918 znajdował się w guberni radomskiej                     

i powiecie kozienickim. Po wprowadzeniu samorządu wiejskiego w 1864 r. na mocy 

ukazu carskiego powstała gmina Tczów, do której należały m.in.: Bartodzieje, 

Brzezinki, Strykowice Górne, Tczów. Po odzyskaniu niepodległości gmina Tczów  

weszła  w skład województwa kieleckiego w powiecie kozienickim.  W czasie II wojny 

światowej teren  gminy należał do Generalnej Guberni  w dystrykcie radomskim.                   

Po 1945 r. ponownie  należała administracyjnie do powiatu kozienickiego                                 

w województwie kieleckim. Gmina Tczów funkcjonowała do roku 1954. Z dniem                      

1 stycznia 1955 r. nastąpił nowy podział administracyjny kraju. W jego wyniku 

powstał powiat zwoleński i powołane zostały trzy gromadzkie rady narodowe:                           

w Tczowie, Brzezinkach Starych i Bartodziejach. W 1975 r. gmina Tczów po kolejnej 

reformie administracyjnej znalazła się w województwie radomskim. Reforma 

administracyjna w 1999 r. zmieniła przynależność  administracyjną gminy Tczów. 

Weszła w skład województwa mazowieckiego w powiecie zwoleńskim. 

 

Zarys historii gminy Tczów  

    W najstarszy okresie dziejów Polski  teren obecnej gminy Tczów znajdował się                       

w obrębie  Puszczy Radomskiej. Ziemie położone między Wisłą od wschodu, 

Kamienną na południu i Radomką na północy i zachodzie nie odgrywały  istotnej roli 

politycznej i administracyjnej. Położenie geograficzne przesądzało w dużej mierze                   

o  słabym rozwoju osadnictwa rolniczego na tych terenach. W X w.  były one 

niewątpliwie miejscem rywalizacji między Małopolską, a Mazowszem widoczną 
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jeszcze w czasach późniejszych, w wyniku której Małopolanie ostatecznie opanowali 

ziemie aż do Pilicy. Śladem ich obecności mają być nazwy miejscowe typu Chorwat, 

Klwaty, Klwatki spotykane w okolicach Radomia. Nazwę Chorwatów mieli nosić, 

zdaniem niektórych badaczy, mieszkańcy Polski południowej już około połowy                          

I tys. n.e. Osadnictwo mazowieckie przenikało mimo to ciągle na południe od Pilicy. 

Graniczny charakter puszczy sprawił, że na przełomie XII/XIII w. osadnictwo 

napływało tu z różnych stron: z Mazowsza, Małopolski i Wielkopolski. Przyspieszyło  

je rozbicie dzielnicowe w 1138 r. Sieć osadnicza na terenie Puszczy Radomskiej, 

rozwijała się, w różnym natężeniu, do końca XV wieku przyczyniając się do 

powiększania domeny władcy  panującego. Tczów był znaczną wsią królewską                             

w XII  w. Wcześnie powstał ośrodek kościelny w postaci miejscowej parafii. Dobra 

tczowskie stanowiły uposażenie kolegiaty sandomierskiej, co niewątpliwie przemawia 

za istnieniem  wsi  i kościoła już przed momentem  powstania kolegiaty                                        

w Sandomierzu.  Pod rokiem 1326 istnieją zapisy dotyczące wysokości świętopietrza z 

parafii tczowskiej. Według Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis Tczów w 1180 r. 

posiadał kościół drewniany p. w. Jana Chrzciciela stanowiący centrum ówczesnej 

parafii.  W czasie rozbicia dzielnicowego obszar Puszczy Radomskiej, a z nim Tczów, 

związany był z Małopolską i wchodził w skład dzielnicy Henryka Sandomierskiego. Po 

jego śmierci, na wyprawie pruskiej w 1166 r. , rozpadła się ona na dwie części,                          

z których jedną objął ówczesny książę - senior Bolesław Kędzierzawy, drugą 

najmłodszy syn Krzywoustego-Kazimierz Sprawiedliwy. W 1177 r.  w wyniku 

podziałów dynastycznych powstała dzielnica krakowsko-sandomierska skupiająca 

Polskę południową, którą władali kolejno: Kazimierz Sprawiedliwy i jego syn  Leszek 

Biały. Najdalszy zasięg dzielnicy sandomierskiej wyznaczały nadania Kazimierza  

Sprawiedliwego dla kolegiaty sandomierskiej  z  1191 r. Należały do niej Świerże nad 

Wisłą, na północ od Sieciechowa. Obszar Puszczy Radomskiej, po śmierci Leszka 

Białego, był areną walk o władzę nad ziemią sandomierską pomiędzy wdową po 

Leszku księżną Grzymisławą  i jej synem Bolesławem a Konradem, księciem 

mazowieckim. Rządy mazowieckie trwały tu do 1239 r. Dokonane w I poł. XIV w. 

zjednoczenie  państwa przyspieszyło proces przemian, widoczne już w Puszczy                            

w XIII w. W XIV i XV  proces lokacji wsi na prawie magdeburskim przybrał na sile, 

powstawały też liczne parafie i miasta prywatne. W tym czasie powstały zlokalizowane 

obecnie w gminie Tczów wsie: Bartodzieje, Borki, Brzezinki Stare (choć mogły istnieć 

już w XII w., w 1389 r, nadano wsi prawo niemieckie), Tynica ( należała do rodziny 

Tynieckich i Zakrzowskich). Przede wszystkim jednak awans gospodarczy tych 

terenów należy przypisać powstaniu drogi handlowej z  Rusi Halicko-Włodzimierskiej 

na Śląsk. Położony na jej terenie Lwów stanowił centrum handlu z Orientem, a nowa 

droga prowadząca ze Lwowa przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin przez Janowiec, 

Mszadlę i Radom do Wielkopolski i na Śląsk przyczyniła się rozwoju osadnictwa w 

ziemi radomskiej i zwoleńskiej. Bezpośrednim skutkiem rozwoju handlu było 

ożywienie procesów urbanizacyjnych. W XV w.  Tczów, przez który przebiegała droga  
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radomsko-lubelska na odcinku od Zwolenia do Radomia,  liczył aż 11 karczm 

obsługujących podróżnych, tak kupców jak i urzędników państwowych.  

W tym czasie wchodził on w skład  zwoleńskiego klucza dóbr królewskich 

zarządzanego przez wójtów zwoleńskich powiązanych z dworem królewskim i starostą 

radomskim. O rozwoju gospodarczym Tczowa  w XV w. świadczy  istnienie na jego 

terenie folwarku królewskiego. Podkreślić należy, że m.in. ziemia radomska 

przywilejem królewskim z 1422 r., stanowiła dobra oprawne polskich królowych. 

Oznaczało to w praktyce, że dochody z dóbr królewskich na tych ziemiach stanowiły 

uposażenie dworu królowej, co pozwalało na pełną polityczną niezależność małżonki 

królewskiej. Tczów należał od momentu powstania do dóbr królewskich starostwa 

radomskiego. W 1532 r. starostą radomskim został Piotr Firlej, który w 1545 r. założył 

wieś Tczowska Wola (obecnie Rawica Stara). W 2 poł. 1571  r. włości klucza 

zwoleńskiego  (Zwoleń, Bartodzieje, Rawica, Sucha i Suska Wola,) zostały wydzielone 

ze starostwa radomskiego i  przekazana  podkomorzemu lubelskiemu, Janowi 

Boguszowi. Dwadzieścia lat później  Jan Bogusz, za zgodą królewską, przekazał 

dzierżawę zwoleńską swojemu synowi Bernardowi, którym zarządzał do 1603 r.                     

Po nim przejął je brat Krzysztof  i jego żona Anna. W 2 ćw. XVII w. włączono do 

starostwa zwoleńskiego Tczów, a wyłączono Rawicę. W XVII w. starostwo zwoleńskie 

znajdowało się w rękach Tarłów, a następnie Witkowskich i funkcjonowało do upadku 

I Rzeczpospolitej. Wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją stanowiły kres rozwoju obszaru 

starostwa zwoleńskiego. Zapowiedzią tej klęski był pożar w 1616 r.  kościoła 

parafialnego w Tczowie. Dzięki ofiarnościom parafian oraz zwolnieniu mieszkańców 

Tczowa z opłat czynszowych i podatkowych przez króla Zygmunta III Wazę udało się 

odbudować  drewnianą świątynię w 1642 r.. Niestety w czasie potopu szwedzkiego 

spalona została cała zabudowa wsi oraz niedawno wzniesiona świątynia. W 1660 r. 

wybudowano murowany kościół fundacji starosty zwoleńskiego Stanisława 

Witkowskiego. XVIII wiek to okres  stagnacji gospodarczej  omawianych obszarów.  

Ciągłe przemarsze wojsk, klęski żywiołowe, epidemie,  zatargi pomiędzy właścicielami 

ziemskimi i chłopami pańszczyźnianymi nie przyczyniały się do rozwoju Tczowa                         

i okolic. Pod koniec osiemnastego stulecia wzrost demograficzny  omawianego 

obszaru nie był wysoki. Tczów zamieszkiwało 650 osób. W Brzezinkach, Rawicy                      

i Tczowie istniały dwory drewniane. W 1790 r.  nastąpił  kolejny pożar kościoła 

parafialnego w Tczowie. Jego odbudowa wiele lat. Powstanie kościuszkowskie i próba 

restauracji monarchii w 1794 r. w okolicach Tczowa zaznaczyła się stacjonowaniem w 

Bartodziajach brygady gen. Antoniego Madalińskiego idącego z Ostrołęki                               

do Krakowa. Kolejne polskie zrywy niepodległościowe zaznaczyły swoje piętno na 

terenie okolic Tczowa. Piętnastego lutego 1831 r. powstańcy polscy pod dowództwem 

mjr Wojciecha   Karczewskiego  walczyli z Rosjanami  pod  Bartodziejami. XIX wiek 

na terenie obecnej gminy Tczów to oprócz losów powstania listopadowego, także 

bunty chłopskie związane z reformą uwłaszczeniową Aleksandra II, założenie 

cmentarza grzebalnego w Tczowie, powstanie szkoły elementarnej w 1868 r. W XIX  
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wieku  Tczów składał się  z kilku części: Borek, dworu tczowskiego, Tczowa Nowego, 

Tczowa Średniego i Tczowa Scyny i liczył 1189 mieszkańców i 190 domów 

drewnianych. W 1893 r.  nastąpiła konsekracja odbudowanego kościoła z udziałem                                   

bpa Sotkiewicza. Z tego okresu pochodzą najstarsze dokumenty archiwalne dot. 

wójtostwa tczowskiego. Na pocz. XX w. w Tczowie nastąpiła epidemia cholery, która 

przyczyniła się do znacznego spadku liczby ludności. Na pamiątkę tego wydarzenia 

dla uczczenia ofiar choroby  wzniesiono  kaplicę św. Jana Chrzciciela. Mimo 

problemom finansowym i administracyjnym udało się rozpocząć budowę nowego, 

dużego kościoła w 1911 r. Zakończona ją dopiero w 1926 r. Konsekracji dokonał bp 

Paweł Kubicki w dniu 13 sierpnia 1931 r. Okrutnie w dziejach Tczowa i okolic zapisała 

się I wojna światowa. Przemarsze wojsk niemieckich, rosyjskich i austriackich, 

wszechogarniające zagrożenie życia mieszkańców, pogarszające się warunki życia  

stanowiły niezatarte piętno wojny i odcisnęły się negatywnie w życiu społeczności 

Tczowa i okolic. Pamiątką  tych zdarzeń są mogiły żołnierskie na cmentarzu 

parafialnym w Tczowie. Druga wojna światowa rozpoczęła się dla mieszkańców 

Tczowa wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich ósmego września 1939 r. Terror 

okupacji towarzyszył  obywatelom Tczowa do końca wojny. Szczególnym 

wydarzeniem było zamordowanie w dniu 11 listopada 1943 r. 31 mieszkańców Tczowa 

i okolic zostało zamordowanych przez gestapo oraz żandarmów niemieckich. W dniu 

15 stycznia 1945 r. do Tczowa wkroczyły wojska radzieckie. Okres PRL                                      

to modernizacja wsi. Zbudowano nowe domy murowanych, nastąpiła  rozbiórka 

starych budynków drewnianych. W  1947 r.  powstała  biblioteki publicznej, w 1963 r. 

wieś zelektryfikowano. 

 

5.3. CHARAKTERYSTYKA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY 

TCZÓW. 

     Wg ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku 

krajobrazem kulturowym jest przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku 

działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 

Krajobraz kulturowy danego obszaru wpływa na wzrost tożsamości lokalnej i 

regionalnej oraz odzwierciedla jego historię i związek działalności ludzkiej                              

z przyrodą. Cechą krajobrazu kulturowego jest jego ciągła ewolucja. Pozytywnym 

przejawem dbania o krajobraz jest jego harmonijne kształtowanie zachowując 

najcenniejsze elementy: zabytki, tereny przyrodnicze, osie widokowe oraz umiejętne 

wkomponowywanie współczesnych realizacji. Zarządzanie krajobrazem nie powinno 

być przypadkowe, a planowe z uwzględnieniem profesjonalnie opracowanych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których ograniczy się 

rozproszoną zabudowę, zachowa się tradycyjny układ pól, ochronę terenów cennych 
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przyrodniczo oraz obiektów historycznych z wyeksponowaniem tych 

najwartościowszych np. poprzez nienaruszania ich historycznego otoczenia                                

i wskazywania osi i przestrzeni widokowych oraz dostosowanie nowych inwestycji do 

charakteru gminy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajobraz gminy Tczów jest otwarty, typowo rolniczy, nizinny, płaski bez większych 

wzniesień. Występują rozproszone, niewielkie obszary leśne, cieki wodne, pojedyncze 

kępy drzew oraz łąki. Siatka osadnicza kształtowała się od XII w. Na przestrzeni 

wieków pierwotne typy wsi zostały zatarte. Najliczniejsze są wsie o charakterze 

ulicówek i rzędówek. Na terenie gminy przeważają zabytki sakralne. W krajobrazie 

kulturalnym dominuje miejscowość Tczów z kościołem, cmentarzem parafialnym,                  

miejscami pamięci narodowej i kapliczkami. Kościół wyróżnia się bogactwem detalu 

architektonicznego. Zalicza się do grupy neogotyckich kościołów powstałych w tym 

okresie w regionie radomskim. Posiada także wartościowe wyposażenie ruchome oraz 

wystrój wnętrza. Najstarsze zabytki ruchome pochodzą z XVI w. Na południe                     

od świątyni, poza zabudową wsi zlokalizowany jest cmentarz grzebalny, założony                   

w 1 poł. XIX w. Stara część posiada kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem 

północno- wschodnim. Układ komunikacyjny jest krzyżowo- obwodnicowy. 

Najstarsze, zachowane  nagrobki powstały w poł. XIX w. Odznaczają się różnymi 

typami: płyta nagrobna, krzyż na skałkach, figura, grobowiec rodzinny, obelisk, stela. 

Na cmentarzu pochowani są okoliczni właściciele ziemscy (Kroczewscy, Rutkowscy), 

proboszczowie tczowscy (ks.  Józef Urbański, ks. Aleksander Szczęsny, ks. Adam 

 

Krajobraz gminy Tczów / w oddali  zachowany wiatrak w Brzezinkach Nowych/ 
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Nagórski, ks. Marcin Zarębowicz, ks. Ludwik Tarłowski), żołnierze. Znajduje się tutaj 

mogiła żołnierzy z czasu I wojny światowej. W Tczowie zlokalizowane są historyczne, 

ważne dla lokalnej społeczności obiekty: m.in. kaplica św. Jana Chrzciciela, 

wybudowana na pamiątkę ocalenia od epidemii i piaskowcowy pomnik w formie 

obelisku upamiętniający odzyskanie niepodległości z 1933 r. Natomiast tragiczne 

wydarzenia z czasu II wojny światowej upamiętania pomnik poświęcony ofiarom 

bestialskiej egzekucji dokonanej przez gestapo i żandarmerię w 1943 r.  

     Poza miejscowością gminną charakterystyczny i główny element krajobrazu 

kulturowego stanowią kapliczki i krzyże przydrożne. Obiekty tego typu są 

rozpowszechnionym elementem krajobrazu nie tylko regionu radomskiego, ale                      

i przeważającej części kraju. Ich ustawianie wiązało się z lokalną tradycją oraz 

religijnym, duchowym doświadczeniem fundatorów katolickich. Powstawały na 

pamiątkę ważnych wydarzeń historycznych, sytuacji rodzinnych, z obawy przed 

chorobami czy wojnami. Miały charakter dziękczynny, suplikacyjny, a nawet 

odstraszający. Najczęściej wybierano lokalizację w pobliżu świątyń, przy 

skrzyżowaniach, przy wjeździe do wsi, przy mostach, a bardziej osobiste przed 

domami. Występują obiekty przeważnie  w typie krzyża na cokole z wnęką na figurę 

lub krzyże na cokole. Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka z piaskowca w formie 

architektonicznej steli w Bartodziejach. Na jońskich półkolumnach wsparte jest 

belkowanie z trójkątnym tympanonem z główką aniołka, zwieńczony krzyżem. 

Nawiązuje do typu nagrobka w typie steli. Jest to kapliczka oryginalna, w regionie 

radomskim, prawdopodobnie jedyna o dekoracji nawiązującej do klasycznej 

architektury. Innym obiektem wyróżniającym się jest kapliczka w Rawicy Starej. 

Wzniesiono ją w 1 ćw. XX w stylu neogotyckim. Podobne kapliczki spotykamy tylko                

w Radomiu: przy  ul. Słowackiego i ul. Malczewskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapliczka neogotycka w Rawicy Starej 
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Zabytkiem techniki jest drewniany wiatrak, zlokalizowany w Brzezinkach Nowych. 

Zachował się bez łopat. Jest jednym z nielicznych obiektów tego typu, istniejących                   

w krajobrazie kulturowym regionu radomskiego.  

 

 

Krzyż kamienny w Brzezinkach Starych 

 

Kapliczka w Bartodziejach 

 

Kapliczka kubaturowa w Janowie 
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Zewidencjonowane są dwa domy drewniane  z pocz. XX w., będące w dostatecznym 

stanie technicznym i odznaczającymi się wartościami artystycznymi. Są to domy                     

w Podzakrzówku i Tczowie. Charakteryzują się prostokątnym rzutem, dachem 

dwuspadowym (z naczółkami w Podzakrzówku)  i gankiem. Detal i dekoracja 

snycerska obejmuje szczyty ganki, fryzy podokapowe  i obramienia okienne.                              

W krajobrazie gminy można spotkać jeszcze pojedyncze domy drewniane, pochodzące 

z 2 poł. XIX w. (szerokofrontowe z asymetrycznie usytuowanym wejściem, zrębowe, 

kryte dachami dwu lub czterospadowymi). Można je jeszcze spotkać w Bartodziejach                            

i Tczowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom drewniany w Tczowie 

 

Dom drewniany w Podzakrzówku 
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5.4.ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY. 

 

Chałupa drewniana w Tczowie, 1971 r. /Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu/ 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ         ZABYTEK WPIS DO REJESTRU 

Rawica dom nr 47, 1872   nr rej.: 822 z 14.03.1973  r. 

Rawica -spichrz, drewn.,   nr rej.: 314/A/85 z 14.08.1985 r. 

Tczów Kościół parafialny p.w. św. Jana 

Chrzciciela, 1910-1926 

nr rej.287/A/85  z 24.04.1985 r.                                             

Tczów Cmentarz rzymsko-katolicki           

z 1 poł. XIX w., 

nr rej. A-1330 z 08.04.2016 r. 

Tczów Chałupa nr 65, 1867 r. nr rej. 559/A/70 z 27.08.1970 r. 

(wniosek o skreślenie z rejestru 

zabytków w MKiDN) 

Wilczy Ług Dom drewniany nr 8, 1840  nr rej. 308/A/85 z 08.08.1985 r. 
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Rawica, dom nr 47, 1872 r.  – brak 

    Był to budynek drewniany w konstrukcji zrębu węgłowego na jaskółczy ogon, na 

rzucie prostokąta, posadowiony na podmurówce z kamieni polnych. Dach był 

dwuspadowy, wysoki  z naczółkami w wydatnym okapem. Kryty był słomą. Wnętrze 

składało się z dużej izby, alkierza, sieni i komory. Na siestrzanie widniał napis: „AD 

1872 25 maj A. budował Murmańsky Kacper Fundator Gregorczyk Antony                                  

wraz z zoną Bregydą”. 

 

 

 

 

 

Rawica, spichlerz, 3 ćw. XX w.- brak 

     Był to budynek drewniany, sosnowy na wysokiej podmurówce z kamienia i cegły, 

tworzącej pomieszczenie. Powyżej na rzucie prostokąta część drewniana, przykryta 

dachem dwuspadowym z podcieniem, wspartym na snycersko opracowanych 

filarkach. Szczyt był zdobiony. Dach kryty dachówką. Wnętrze było trzytraktowe                        

z podziałem na kwatery zbożowe. Strop w przyziemiu beczkowy, powyżej płaski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chałupa w Rawicy nr 47, 1968 r.  / Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu/ 

 

Spichlerz w Rawicy, 1993 r. /Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu/ 
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Tczów, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, 1910-1926,  

     Pierwotnie funkcjonowała świątynia drewniana (już w 1326 r.). W 1657 r. została 

ograbiona i spalona przez wojska szwedzkie.  Następny kościół wzniesiono w 1660 r.    

z fundacji  prałata Jana Lanckorońskiego. Konsekrował go w 1671 r. biskup krakowski 

Mikołaj Oborski. Kościół spłonął w 1790 r. Ocalała jedynie zakrystia. Kościół                           

z czasem odbudowano i w 1893 r. konsekrował go biskup Sotkiewicz. Była to 

świątynia jednonawowa, opięta szkarpami. W związku z tym, że obiekt okazał się za 

mały na potrzeby parafii przystąpiono do budowy nowego kościoła. Inicjatorem 

budowy był ks. Proboszcz Marceli Grajewski, który zlecił wykonanie projektu 

Józefowi Piusowi Dziekońskiemu. W 1910 r. przystąpiono do prac. Ukończono je 

dopiero w 1926 r. W między czasie zrezygnowano z pozostawienia dawnego 

prezbiterium, naprawiono szkody powstałe w wyniku działań wojennych w latach 

1914- 1918 r. Biskup Paweł Kubicki konsekrował go w 1931 r.  Kościół jest neogotycki, 

orientowany, halowy, dwuwieżowy, murowany z cegły w układzie krzyżowym,                     

na fundamentach z kamieni polnych, trójnawowy, trójprzęsłowy z płytkim 

transeptem i prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Od zachodu korpus nawowy 

poprzedzają trzy kruchty, z czego boczne stanowią dolne kondygnacje wież. Od strony 

północnej do prezbiterium przylega m.in. kaplica i skarbczyk, od południa kaplica                    

i zakrystia. Nad bryłą korpusu kościoła dominują dwie zachodnie, prostokątne wieże 

pięciokondygnacyjne, gdzie najwyższe kondygnacje są ośmioboczne. Wieżę 

zwieńczone są wielobocznymi hełmami. Transept oraz prezbiterium niższe od 

korpusu nawowego. Dachy są dwuspadowe. Elewacje opięte dwuuskokowymi 

szkarpami. Fasada jest trójosiowa z rozetą nad wejściem głównym, szczyt jest 

schodkowy z blendami ostrołukowymi. Szczyty: wschodni nad prezbiterium oraz 

szczyty transeptu są analogiczne. Otwory okienne i drzwiowe są wysokie, 

ostrołukowe. Wnętrze posiada sklepienia krzyżowo- żebrowe wsparte na filarach na 

planie krzyża, arkady naw i chóru o łukach ostrych, loże otwierające się do 

prezbiterium i transeptu również zamknięte ostrołukowo. Ściany wnętrza 

otynkowane. W 1968 r. ukończono malowanie kościoła aut. Jana Zarańskiego                         

z Jeleniej Góry. 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół parafialny w Tczowie 
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Tczów, cmentarz parafialny z 1 poł. XIX w. 

Cmentarz grzebalny w Tczowie został założony w 1 poł. XIX w. Usytuowany jest na 

wzniesieniu ok. 1,5 km  na południe od kościoła parafialnego przy drodze Tczów - 

Kazanów.  Cmentarz ma kształt zbliżony do prostokąta o ściętym narożniku od strony 

północno-wschodniej. Układ komunikacyjny jest obwodnicowo- krzyżowy                                    

z zaakcentowaną aleją główną prowadzącą od bramy w kierunku zachód- wschód. 

Cmentarz ogrodzony jest  współczesnym murem betonowym. Nie występuje dawny 

drzewostan.  Na terenie cmentarza zachowało się wiele cennych nagrobków. 

Prezentują różne typy: krzyż na cokole, płyta nagrobna, stela, obelisk na cokole, krzyż 

na skałkach, pień drzewa, rzeźba figuralna na skałkach. Wykonane zostały głównie     

z piaskowca. Występuje jeden nagrobek marmurowy Anastazji Zdrzalik z 4 ćw.                     

XIX w. w formie krzyża na skałce. Najstarsze, orientowane nagrobki pochodzą                          

z 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. Usytuowane są w zachodniej części cmentarza. 

Najstarszym obiektem jest nagrobek Wincentego Tebatyckiego z ok. poł. XIX w.                       

w formie obelisku na cokole o cechach klasycystycznych. Pod względem artystycznym 

interesującymi obiektami są: nagrobek ks. Antoniego Nagórskiego z 4 ćw. XIX w.                     

w formie krzyża na skałce oraz nagrobek Maryi z Wąsowiczów Rutkowskiej                                     

z 2 poł. XIX w. w formie steli z krzyżem odznaczającym się bogatą dekoracją 

klasycyzującą. Pomniki nagrobne upamiętniają właścicieli ziemskich ( Wincentego 

Tebatyckiego, Władysława Rutkowskiego – dziedziców wsi Kroczów), księży z parafii 

w Tczowie (ks. Antoniego Nagórskiego, ks. Feliksa Kowalskiego,  ks. Ludwika 

Tarłowskiego, ks. Franciszka Ciacha). Na terenie cmentarza znajduje się miejsce 

pamięci narodowej - mogiła wraz z pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy 

w latach 1914- 1918. Cmentarz zachował czytelny, historycznie ukształtowany układ 

przestrzenno- komunikacyjny Stanowi również cenny dokument (materialny                           

i niematerialny) dziejów parafii i miejscowości. Wpisem objęty został teren cmentarza 

parafialnego w Tczowie w granicach działki ewid. nr 6- obręb Brzezinki Nowe, układ  

przestrzenno- komunikacyjny oraz najcenniejsze nagrobki sprzed 1950 r.: 

1. Nagrobek Katarzyny z Sałków Patek, krzyż na cokole, 1 ćw. XX w., piaskowiec 

2. Nagrobek Grupińskich, krzyż na cokole, 2 poł. XIX w. piaskowiec 

3. Nagrobek Janiny Kapczyńskiej, stela na cokole, 1 poł. XX w., piaskowiec 

4. Nagrobek rodziny Rutkowskich, stela z krzyżem, 2 poł. XIX w. 

5. Nagrobek Wincentego Tebatyckiego,  obelisk na cokole,  poł. XIX w., 

piaskowiec 

6. Nagrobek Hijacenta Śliwińskiego, pień drzewa na cokole, 2 poł. XIX w., 

piaskowiec 
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7. Nagrobek ks. Franciszka Ciacha, obelisk na cokole, 1 ćw. XX w., piaskowiec 

8. Nagrobek ks. Antoniego Nagórskiego, krzyż na skałce, 4 ćw. XIX w., 

piaskowiec 

9. Nagrobek Mikołaja Słowikowskiego, rzeźba anioła z krzyżem na skałce, 1 ćw. 

XX w., piaskowiec 

10. Nagrobek ks. Feliksa Kowalskiego, stela z krzyżem na cokole, 4 ćw. XX w., 

piaskowiec 

11. Nagrobek ks. Ludwika Tarłowskiego, stela z krzyżem na cokole, 1 ćw. XX w., 

piaskowiec 

12. Nagrobek Zofji z Biernatów Petral, krzyż na cokole, 1 ćw. XX w., piaskowiec 

13. Nagrobek Melchiorka Grzybowskiego, krzyż na cokole, 1 ćw. XX w., piaskowiec 

14. Nagrobek Franciszki i Jana Horoś, krzyż na cokole, 1 poł. XX w., piaskowiec 

15. Nagrobek Anastazyi Zdrzalik, krzyż na skałce, 4 ćw. XIX w., marmur 

16. Nagrobek Elżbiety, Franciszka i Tekli Ambrożków, stela z krzyżem na cokole, 2 

poł. XIX w., piaskowiec 

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 

411/2016 z dnia 08.04.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmentarz parafialny w Tczowie /główna aleja/ 
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Tczów, chałupa nr 65, 1867 - brak 

Był to budynek drewniany na rzucie prostokąta w konstrukcji zrębowej przykryty 

dachem czterospadowym z  półszczytami. Pokrycie dachowe było ze słomy. Wnętrze 

jednotraktowe z trzema pomieszczeniami. Na siestrzanie widniał napis: „Błogosław 

Boże ten dom mieszkających w niem R.P. 1867 dnia 18 czerwca. Fundowany przez 

Stanisława Pietrzyka”. 

 

 

 

 

Wilczy Ług, dom drewniany nr 8, 1840 - brak 

Był to budynek drewniany, na rzucie prostokąta w konstrukcji zrębowej, kryty 

dachem czterospadowym z półszczytami. Pokrycie dachowe było ze słomy. Wnętrze                   

z trzema pomieszczeniami i alkierzem. Na siestrzanie była data budowy domu. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Chałupa w Tczowie nr 65, 1968 r. / Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu/ 

 

Chałupa w Wilczym Ługu, 1968 r. / Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu/ 
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Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 

r. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:  

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru;                                                                                                                                                  

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;                                                                             

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;                                                         

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;                                                                  

5) prowadzenie badań archeologicznych;                                                                                                          

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;                                                       

7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;                                                                             

8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;                                              

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania                                 

z tego zabytku;                                                                                                                                                

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy         

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2018 poz. 1945 ) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;                          

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 

lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań 

polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nie ruchomości lub jej części 

niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej 

zieleni. 

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych                                          

i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.  

Przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa można prowadzić: 

1)   prace konserwatorskie, 

2)   prace restauratorskie, 

3)   badania konserwatorskie 
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– na podstawie pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury                       

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

    Zabytek nieruchomy wpisuje się do rejestru zabytków (art. 9 ust. 1 ustawy                           

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, z urzędu bądź na wniosek właściciela 

zabytku nieruchomego, lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 

zabytek nieruchomy.  

     Od stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dot. kar administracyjnych. 

Właścicielowi, który nie powiadomił ministra kultury albo wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku 

(znajdującego się na Liście Skarbów Dziedzictwa lub wpisanego do rejestru zabytków) 

nie później niż w terminie 14 dni od dowiedzenia się o tym zdarzeniu. Taką samą karę 

przewidziano wobec osób, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do zabytku 

organowi ochrony zabytków, wykonującemu uprawnienia wynikające z ustawy. 

Kary w wysokości od 500 do 500 000 zł grożą z kolei m.in. za prowadzenie bez 

pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub badania konserwatorskie, roboty 

budowlane i badania archeologiczne w otoczeniu zabytku /zgodnie z ustawą                               

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozdział 10a/.  

 

5.5. ZABYTKI RUCHOME 

Tczów, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, 1910- 1926 

Zabytki ruchome stanowiące wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Tczowie 

nie zostały wpisane do rejestru zabytków. Natomiast znajdują się w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. W świątyni występuje kilkadziesiąt cennych obiektów 

ruchomych , głównie z XVIII i XIX w. Najstarszym zabytkiem jest puszka  z okresu 

późnego renesansu (ok. XVI w.) oraz barokowy kielich z 1 poł. XVII w. Na uwagę 

zasługują: drewniana chrzcielnica z XVIII w., o bogatej dekoracji snycerskiej, 

krucyfiks wiszący z 2 poł. XIX w., dwa feretrony  z XIX w., przedstawiające; św. 

Mikołaja, św. Rocha, Wskrzeszenie Piotrawina, Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz 

barokowa monstrancja promienista  Poza tym w kościele przechowywany jest zbiór 

barokowych szat liturgicznych, kilka XIX- wiecznych naczyń liturgicznych oraz 

feretrony. Ołtarze pochodzą z 1 poł. XX w., wykonane zostały przez firmę Krzywicki z 

Radomia. Część dawnego wyposażenia w trakcie budowy obecnego kościoła 

przekazano do świątyni w Wielgiem. 
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Szczegółowe wykazy zabytków ruchomych oraz karty ewidencyjne znajdują  się                        

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu. 

 

 

 

5.6. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE. 

     Fizjograficznie teren gminy Tczów wchodzi w skład  makroregionu o nazwie  

Wzniesienia Południowo-Mazowieckie  i należy do obrębu mezoregionu  Równiny 

Radomskiej. Pod kątem geomorfologicznym  obszar ten to zdenudowana wysoczyzna 

plejstoceńska o zarysie w większości płaskiej powierzchni. Wysoczyzna te jest 

przecięta widocznie zarysowującymi  się dolinkami rzek: Tczówki, Muchy i Piątego 

Stoku. W związku , iż rzeźba Równiny Radomskiej ma charakter denudacyjny , tworzą 

je w większości gliny zwałowe i piaski lodowcowo-rzeczne, które związane z utworami 

dewonu , triasu , jury , a także z utworami czwartorzędu. Glebami najczęściej 

występującymi na terenie gminy są gleby bielicowe i pseudobielicowe,  w  mniejszym 

stopniu czarne ziemie zdegradowane. W dolinach rzecznych i zagłębieniach 

bezodpływowych , terenach podmokłych, występują gleby mineralne i torfowe. 

 

Chrzcielnica z XVIII w. 

 

Ołtarz główny 
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     W systemie Archeologicznego Zdjęcia Polski teren gminy znajduje się na 5 

obszarach, na których zostały przeprowadzone badania powierzchniowe w latach 

1980 -2003 r.  

W obrębie gminy Tczów w ramach realizacji  programu  prospekcji terenowej 

Archeologiczne Zdjęcie Polski zewidencjonowano łącznie 43 stanowiska 

archeologiczne (na podstawie weryfikacji terenowej prowadzonej w ramach Gminnej 

Ewidencji Zabytków i  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-

2018). Szczegółowa  lokalizacja stanowisk archeologicznych dostępna jest w 

archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura Radom.  

Program Archeologicznego Zdjęcia Polski obejmuje swym zasięgiem terytorium 

całego kraju i pozwala na dokładne rozpoznanie zasobów archeologicznych. W swej 

koncepcji obejmuje kwerendę archiwalną w muzeach , instytucjach publicznych i 

publikacjach. Poprzez  przeprowadzenie nieinwazyjnej  prospekcji powierzchniowej 

na danym obszarze. Kończąc na stacjonarnych badaniach sondażowo- 

wykopaliskowych. Należy mieć w świadomości, iż baza danych AZP jest wykazem 

otwartym, który ciągle można uzupełniać o informacje z kolejnych badań 

archeologicznych. 

Na obszarze gminy Tczów nie występuje stanowisko archeologiczne posiadające wpis 

do rejestru zabytków. Nie zewidencjonowano także  stanowiska posiadającego tzw. 

własną formę krajobrazową. 

     Najstarsze stanowiska archeologiczne na terenie gminy Tczów sięga swą 

chronologią  epoki mezolitu (Podzakrzówek  stan.12 – ślad osadniczy). Duże 

nasycenie osadnictwa pradziejowego na terenie gminy należy wiązać z okresem 

neolitu i grupami ludności kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych ( 

Podzakrzówek stan. 10, 11, 12 – ślady osadnicze, Brzezinki Stare stan. 1 – osada). 

 

 

                                

 

                                                                      

                            

 

 

  

 

Fragmenty ceramiki  naczyniowej z terenu gminy Tczów pozyskane w czasie badań AZP 

 (Zabytki udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu) 
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Z literatury przedmiotu znane jest stanowisko neolityczne związane z kulturą 

pucharów lejkowatych z miejscowości Janów, zlokalizowane na wschodnim krańcu 

wsi. W czasie prospekcji powierzchniowej prowadzonej przez Dział Archeologii 

Muzeum Okręgowego w Radomiu ( obecnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego) 

pozyskano liczne fragmenty naczyń glinianych związane z okresem neolitu , a także 

półsurowce krzemienne oraz  narzędzia kamienne i krzemienne typu 

świeciechowskiego i pasiastego. W zbiorach powyższego muzeum znajdują się m.in. 

egzemplarze dwóch artefaktów w postaci siekierki krzemiennej, a także kamiennego 

toporka ( patrz zabytki w zbiorach muzealnych). 

Kolejnym okresem chronologicznym  licznie  reprezentowanym pod względem  

zewidencjonowanych  stanowisk archeologicznych  jest wczesna epoka brązu.  

Związana głównie ze społeczeństwem kultury trzcinieckiej ( Brzezinki Stare stan. 3, 

Janów stan. 1, Lucin stan. 1, Podzakrzówek stan. 4,  Podzakrzówek  stan. 11, Tynica 

stan.6 - stanowiska w postaci osad). Najmniejszą grupę osadnictwa  na terenie gminy 

jednak niemniej  wartościową,  biorąc pod uwagę aspekt poznawczy  jest grupa 

stanowisk reprezentująca okres epoki żelaza ( Brzezinki Stare stan.2, Tynica stan.5) 

oraz okres wpływów rzymskich ( Borki stan.2, Tynica stan. 5). 

    Zdecydowanie największą koncentrację stanowisk archeologicznych stanowią 

znaleziska związane z okresem  średniowiecznym. Dominują stanowiska  wczesno 

średniowieczne.  Świadczące o bardzo intensywnym osadnictwie w tej epoce 

chronologicznej  w rejonie  miejscowości Podzakrzówek stan. 1, 6, 7, 9, 10 i Tczów 

stan. 1, 2, 3, 6, 7 , 8 .  

 

5.7. ZABYTKI MUZEALNE.  

        Na terenie gminy nie funkcjonuje placówka muzealna lub izba regionalna,  

gromadząca eksponaty związane z historią i kulturą ziemi tczowskiej. W inwentarzu  

Muzeum Wsi Radomskiej znajdują się obiekty architektoniczne (chałupy wiejskie, 

spichlerze, stodoły, obory, chlewiki), przeniesione z poszczególnych miejscowości 

gminy Tczów w latach 70 i 80-tych XX w. Budynki te przedstawiają  interesujący 

przykład wiejskiej architektury mieszkalno- gospodarczej II poł. XIX w. i pocz. XX w. 

, charakteryzującej region radomski.  
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Chałupa biedniacza z Bartodziejów z II poł. XIX w. http://www.muzeum-radom.pl Z miejscowości 

Tczów pochodzi (niestety dziś już nie istniejąca) drewniana dzwonnica zachowana na archiwalnym 

zdjęciu, będąca ciekawą formą budownictwa sakralnego.  

 

 

 

Drewniana dzwonnica z  Tczowa  

http://bc.radom.pl/dlibra/publication/27007/edition/26451 

 

 

http://www.muzeum-radom.pl/
http://bc.radom.pl/dlibra/publication/27007/edition/26451
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Zabytki archeologiczne z obszaru gminy, pozyskane w czasie stacjonarnych badań 

wykopaliskowych, prac sondażowo-weryfikacyjnych, prospekcji powierzchniowej lub 

przypadkowych odkryć   znajdują się w zbiorach działu archeologii Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu.  

 

                             

 

5.8. DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE. 

       Dziedzictwo niematerialne  związane jest przede wszystkim z przekazami ustnymi 

i legendami  dotyczącymi odległych wydarzeń historycznych  mających miejsce na 

terenach ziemi tczowskiej. Podania te automatycznie przyczyniają się do tworzenia  

pamięci zbiorowej. Uświadamiając i podkreślając  regionalną tożsamość wśród  

lokalnej społeczności. Stawiającej  za cel   pielęgnowanie   wartości kulturowych 

swojej  ,, małej ojczyzny”.  

       Jedną z powszechnie znanych  opowieści  wśród tutejszej ludności jest przekaz 

mówiący o wzniesieniu murowanej  kaplicy we wsi Rawica w 1919 r.  W miejscu gdzie 

według tradycji znajdowała się  mogiła  żołnierzy pochodzących  z oddziałów armii 

austriackiej stacjonujących w tych okolicach. 

      Dawniej w Bartodziejach, Tczowie, Brzezinkach mówiono gwarą, która była 

odmienna od reszty obszaru położonego w regionie radomskim. Cechą 

charakterystyczną gwary bartodziejskiej była zamiana y na e, końcówka -cie   czasie 

teraźniejszym i przyszłym była zstępowana przez –ta, wymawiano u zamiast o. Cechą 

charakterystyczną było mazurzenie, czyli wymawianie grupy spółgłosek cz, sz, ż jako 

c, s, z. 

 

Kamienny toporek znaleziony w okolicach miejscowości Janów Zabytek udostępniony przez 

Muzeum im. J.Malczewskiego w Radomiu 
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     Dnia 3 czerwca 2013 r. Rada Gminy ustanowiła herb. Na tarczy herbowej o barwie 

zielonej na złotej misie widnieje głowa Jana Chrzciciela. Wyobrażenie nawiązuje do 

wezwania kościoła parafialnego w Tczowie. Święty Jan Chrzciciel, prorok żydowski, 

został ścięty, gdy próbował upominać władcę Galilei Heroda Antypasa. Zgodnie z 

chrześcijańską tradycją głowę proroka przyniesiono na złotej tacy żonie Heroda, 

Herodiadzie. Zielona barwa tarczy herbowej może symbolizować rolniczy charakter 

gminy. 

Na podstawie Marczak Piotr Robert, Daniel Sukniewicz, Tradycja Mazowsza. 

Powiat zwoleński. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2016 

                                                                                                             

5.9. NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.) podlegają 

miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji. 

Miejscem Pamięci Narodowej może być:  

1/ grób lub cmentarz wojenny  

2/ nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci 

lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, 

krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec;  

3) inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi     

dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa.  

      W 2016 r. zlikwidowano Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jej 

kompetencje przejął Instytut Pamięci Narodowej- Biuro Upamiętniania Walk                           

i Męczeństwa  

Zadania biura polegają na: 

• inicjowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałego 

upamiętniania faktów, wydarzeń i postaci związanych z tymi miejscami; 

• współdziałaniu w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć 

wydawniczych i wystawienniczych; 

• ocenianiu stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci 

narodowej, w szczególności nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz walk 

narodowowyzwoleńczych   i cmentarzami ofiar totalitarnego terroru; 
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• opiniowaniu pod względem historycznym wniosków o trwałe upamiętnienie 

miejsc i wydarzeń historycznych; 

• współdziałaniu ze środowiskami i organizacjami emigracyjnymi i polonijnymi 

oraz polskimi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawowaniu opieki 

nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą. 

 

      Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej działa na podstawie art. 7 

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917). 

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej jest organem opiniodawczo-

doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie 

muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym 

pomnikami zagłady. 

      Wojewoda wydaje zezwolenie na remonty i stawienie nowych nagrobków na 

grobach wojennych w trybie art. 5 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach  i 

cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017, poz. 681 ze zm). 

Lucin- mogiła 7 osób zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku- w lesie przy 

drodze dojazdowej do miejscowości Lucin od drogi wojewódzkiej nr 733. 

Tczów- pomnik upamiętniający zamordowanie 31 osób  z 11 XI 1943 r.  przez 

żandarmów i gestapo z Radomia - w centrum miejscowości gminnej,  przy drodze 

wojewódzkiej nr 733. 

Tczów- mogiła żołnierzy poległych w latach 1914-1918 - na cmentarzu parafialnym w 

Tczowie. 
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Tczów- pomnik z 1934 r. upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 r.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. ZABYTKI W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW. 

     Zgodnie z art. 21 niniejszej ustawy podstawą opracowania programu opieki nad 

zabytkami jest gminna ewidencja zabytków. Wg Rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie prowadzenia rejestru 

zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 

wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 

(Dz. U. Nr 113, poz. 661). GEZ jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych 

zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie 

zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i wartości 

kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku.  
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Gminna ewidencja zabytków stanowi część wojewódzkiej ewidencji zabytków, która                   

z kolei jest częścią krajowej ewidencji zabytków prowadzonej przez Generalnego 

Konserwatora Zabytków. 

Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia                        

18 marca 2010 r., która weszła w życie 5 czerwca 2010 r. ( art. 7) określone zostały 

zabytki, które powinny znaleźć się w gminnej ewidencji zabytków. 

Są to zabytki nieruchome: 

• wpisane do rejestru zabytków,  

• znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

• zabytki nieruchome wyznaczone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków                       

do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

• inne wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu                           

z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

W celu przeprowadzenia prac remontowych, wymagających pozwolenia na budowę 

(przebudowa dachu, rozbudowa budynku) przy zabytku znajdującym się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków należy wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w 

Zwoleniu. Pozwolenie na budowę zostanie wydane po uzgodnieniu z wojewódzkim 
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konserwatorem zabytków. W przypadku prac nie wymagających pozwolenia na 

budowę właściciel zabytku gminnego zgłasza prace do starostwa powiatowego, które 

zostają zaopiniowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Gminna ewidencja zabytków nie jest zamkniętym dokumentem.                                    

Po zaopiniowaniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków może zostać 

włączony lub wyłączony z gminnej ewidencji zabytków. 

Zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości.                                 

Na terenie gminy Tczów znajdują się zabytki nieruchome będące:  

• obiektami architektury sakralnej 

- kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Tczowie 

- kaplica p.w. św. Jana w Tczowie 

- kaplica w Janowie                                                                                                                                                                                                              

• cmentarzami 

- cmentarz rzymsko- katolicki w Tczowie 

• budynkami mieszkalnymi 

- 2 domy drewniane w Podzakrzówku i Tczowie 

• obiektami techniki 

- wiatrak w Brzezinkach Nowych                                                                                                  

• obiektami małej architektury 

- 11 obiektów (krzyże, kapliczki, figury przydrożne oraz pomniki) 

 

5.11. STAN ZACHOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKÓW  ORAZ 

RODZAJE ZAGROŻEŃ. 

        Stan techniczny zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tczów 

nie uległ zasadniczym zmianom. W stanie destrukcji znajduje się kapliczka 

kubaturowa w Rawicy, której grozi bezpośrednie zniszczenie. Wymaga niezwłocznych 

działań zabezpieczających. Wykonanie ekspertyzy technicznej  pozwoli na  określenie 

zakresu dalszych prac mających na celu uratowanie tego cennego zabytku. Jeśli stan 

techniczny nie pozwoli na jej remont, należałoby wykonać  inwentaryzację  kapliczki 

 



 

                   GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY TCZÓW NA LATA 2019-2022 

65 | S t r o n a  

 

i na jej podstawie  przeprowadzenie odbudowy z użyciem oryginalnego materiału                    

i detalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

W niedostatecznym stanie zachowania są obiekty z piaskowca (nagrobki na 

cmentarzu rzymsko- katolickim w Tczowie, kapliczki w Bartodziejach  i Brzezinkach 

Starych oraz pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości. Obiekty te są mocno 

zanieczyszczone, skorodowane, częściowo z ubytkami. Ponadto coraz bardziej 

zacierają się inskrypcje.  

 

Kapliczka w Rawicy Starej /widoczne przechylenie  oraz odspojenia materiału budowlanego/ 
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Zagrożenie zniszczeniem pozostaje w przypadku wiatraka w Brzezinkach Nowych. 

Obiekt jest częściowo zdekompletowany (brak łopat).          

       Zachowane elementy drewniane powinny zostać zabezpieczone. Obiekt nie jest 

użytkowany.  

     Większość kapliczek znajduje się w dostatecznym lub dobrym stanie, a nawet                       

w bardzo dobrym stanie (m.in. kaplice w Tczowie i Janowie). Poddawane są bieżącym 

remontom przez lokalne społeczności. W dostatecznym stanie jest kościół p.w. św. 

Jana Chrzciciela w Tczowie (Planowane jest kontynuowanie prac w obrębie dachu 

świątyni ).  

     Dom drewniany w Tczowie (Tczów nr 92)  otrzymał nowe pokrycie dachowe. 

Niestety drugi zewidencjonowany  dom drewniany w Podzakrzówku nie jest 

użytkowany i remontowany. Widoczna jest postępująca destrukcja elementów 

drewnianych. 

       Pozostaje nadal kwestia zabytków wpisanych do rejestru zabytków, które nie 

istnieją: spichlerz w Rawicy oraz domy w Rawicy, w Tczowie oraz w Wilczym Ługu 

Formalne postepowania administracyjne dotyczące wykreślenia z rejestru zabytków 

tych byłych zabytków nie zostały przeprowadzone.  

 

 

Nagrobki na cmentarzu w Tczowie. Widoczne spękania, brak krzyża, znaczna korozja i zanieczyszczenia 

biologiczne, słabo czytelne napisy. 
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6. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY. ANALIZA 

SZANS I ZAGROŻEŃ 

        Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy oraz krajobrazu kulturowego gminy  

została wykonana w oparciu o wizje lokalne w terenie, przegląd dostępnej literatury 

oraz dokumentów gminnych, dokumentacji konserwatorskiej znajdującej się                              

w  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu i informacji 

uzyskanych w gminie. 

Atuty: 

• tereny nieprzekształcone, czyste powietrze, brak przemysłu, brak obiektów 

wielkogabarytowych,  

• dobre połączenia drogowe: droga krajowa nr 12 Łódź- Radom- Lublin, droga 

wojewódzka nr 733 Tczów- Skaryszew,- Kowala- Zakrzew, 

• występowanie obiektów zabytkowych i historycznych o wartościach 

regionalnych (kościół parafialny w Tczowie), 

• dostateczny lub dobry stan techniczny zabytków znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, 

• opieka lokalnych społeczności nad krzyżami i kapliczkami przydrożnymi, 

• działalność Lokalnej grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” , 

• wydanie monografii o gminie Tczów oraz folderów promocyjnych o gminie, 

• możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na projekty związane z kulturą. 

Słabe strony: 

• brak zabytków o zasięgu ponadregionalnym, 

• zniszczenie zabytków wpisanych do rejestru zabytków (spichlerz w Rawicy, 

chałupy w Rawicy, Tczowie i  Wilczym Ługu) 

• występowanie obiektów zabytkowych, będących w bardzo złym lub złym stanie 

zachowania (kapliczka w Rawicy, dom drewniany w Podzakrzówku, wiatrak                                

w Brzezinkach Starych), 

• brak oznakowania zabytków chronionych prawnie, 

• brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• brak szlaków turystycznych biegnących przez teren gminy, 
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• brak gminnego ośrodka kultury czy izby regionalnej, 

• brak obszarów i obiektów przyrodniczych chronionych prawem, 

• brak imprezy regionalnej promującej gminę i jej dziedzictwo historyczne, 

• trudności administracyjne, prawne i finansowe w realizacji zadań 

zaplanowanych w Gminnym Programie Opieki nad zabytkami na lata 2015-

2018. 

Szanse 

• zachowanie w jak najlepszym stanie zabytków znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, 

• objęcie formami ochrony obiektów przyrodniczych i obiektów zabytkowych, 

• oznakowanie zabytków i miejsc pamięci narodowej, 

• aktywniejsza działalność instytucji kultury, szkół i organizacji społecznych              

na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego gminy i przekazywania wiedzy  

na temat historii gminy, 

• stworzenie ośrodka kultury, izby czy domu ludowego, 

• pozyskiwanie zewnętrznych środków na prace przy zabytkach, 

• włączenie obiektów historycznych z terenu gminy w sieć szlaków 

turystycznych. 

• uruchomienie własnych środków finansowych w celu dotowania  pilnych prac 

konserwatorskich lub remontowych. 

Zagrożenia: 

• dalsza degradacja poszczególnych zabytków ( np. brak środków finansowych, 

brak możliwości technicznych- kapliczka w Rawicy Starej), 

• wzrost potencjału turystycznego i rekreacyjnego sąsiednich gmin - małe 

zainteresowanie turystów gminą Tczów,  
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7. PRIORYTET POLITYKI GMINNEJ W RAMACH PROGRAMU OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI ORAZ NIEZBĘDNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE 

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY TCZÓW. 

        W wyniku dokonanej kompleksowej analizy stanu dziedzictwa kulturowego                    

w gminie Tczów został sformułowany Priorytet Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Tczów na lata 2019- 2022.  

 

       W realizacji w/w priorytetu mają służyć określone zadania w ramach  celów: 

 

 

 

Zachowanie i promocja dziedzictwa historycznego gminy Tczów”. 

 

1/ Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków:  

• dokonywanie przeglądów obiektów z gminnej ewidencji zabytków z udziałem 

pracowników urzędu konserwatorskiego; 

• monitorowanie stanu zachowania obiektów, ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków (szczególnie kapliczki kubaturowej w Rawicy Starej, wiatraka                                   

w Brzezinkach Nowych i domu drewnianego w Podzakrzówku); 

• uzupełnianie GEZ o inne obiekty zabytkowe, które zostaną uznane                                

za wartościowe np. kapliczki, krzyże przydrożne, obiekty architektury itp.; 

• wyłączanie z GEZ w przypadku np. zniszczenia zabytku, utraty wartości 

zabytkowych  i  wydawanie stosownych uchwał w tych sprawach; 

• udostępnienie wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz tekstu Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami mieszkańcom gminy; 

• współpraca z urzędem konserwatorskim/ informowanie o zagrożeniach/ 

• aktualizacja terenowa Archeologicznego Zdjęcia Polski w celu weryfikacji 

stanowisk archeologicznych położonych  w granicach administracyjnych gminy 

Tczów 
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2/ Inwentaryzacja i ewidencja  obiektów zabytkowych:  

• Opracowanie ekspertyzy technicznej oraz inwentaryzacji kapliczki 

w Rawicy Starej; 

• Dokonanie przeglądu dawnej zabudowy wiejskiej na terenie gminy 

z określeniem przekształceń jakim podlegała na przełomie XX  i 

XXI w. 

3/ Zachowanie zabytków w jak najlepszym stanie: 

• Przygotowanie gminnego mechanizmu finansowego mającego na celu 

dofinansowanie prac przy zabytkach, będących własnością osób 

prywatnych, organizacji pozarządowych czy wspólnot, na podstawie ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami/ np. na prace niezbędne do 

zahamowania postępującej degradacji obiektu zabytkowego. 

• zabezpieczenie kapliczki neogotyckiej w Rawicy Starej/ opracowanie 

projektu remontu lub odbudowy kapliczki/; 

• znalezienie funkcji i sposobu uratowania wiatraka w Brzezinkach Starych- 

we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej. 

• Współudział w opracowaniu projektów odnośnie dofinansowania prac 

konserwatorskich i remontowych przy zabytkach, które są w złym stanie 

technicznym  w ramach Lokalnej Grupy Działania. 

• bieżąca opieka nad miejscami pamięci narodowej. 

4/ Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego gminy: 

• oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków- kościoła                     

i cmentarza w Tczowie tabliczką - obiekt chroniony prawnie - we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu; 

• ustawienie tablicy w centrum Tczowa- punktu informacji turystycznej 

zawierających informacje o historii gminy, zabytkach, miejscach 

historycznych; 

• Podjęcie działań na rzecz włączenia Tczowa w istniejącą sieć szlaków 

turystycznych lub stworzenie nowego szlaku; 

• organizowanie wydarzeń kulturalnych i historycznych; 

• utworzenie  izby regionalnej gromadzącej eksponaty  etnograficzno-

historyczne  z terenu gminy. 
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8. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI. 

        Podmiotem formułującym gminny program opieki nad zabytkami jest samorząd 

Gminy Tczów.  Realizacja programu odbywać się będzie poprzez szereg działań władz 

gminy jak również jednostek podległych  i współpracujących zmierzających do 

osiągnięcia określonych w przedmiotowym dokumencie celów. Program jest 

skierowany przede wszystkim do społeczności lokalnej dzięki akceptacji i współpracy 

której realizacja programowych celów będzie mogła mieć szanse powodzenia                                       

i w konsekwencji ma jej przynieść wymierne korzyści. 

W celu realizacji niniejszego programu opieki nad zabytkami Gminy Tczów 

wykorzystane zostaną następujące kategorie instrumentów: instrumenty prawne, 

instrumenty finansowe, instrumenty społeczne, instrumenty koordynacji, 

instrumenty kontrolne. 

Instrumenty prawne 

• ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• dokumenty wydawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• programy określające politykę państwa i województwa w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego, 

• uchwały rady gminy. 

 

Instrumenty finansowe 

• dotacje, 

• subwencje, 

• dofinansowania, 

• zachęty finansowe, 

• programy operacyjne uwzględniające finansowanie z funduszy UE, 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 

zabytków i opieką nad zabytkami. 

Instrumenty społeczne 

• edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego, 

• informacja, 
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• współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

• współpraca z sąsiadującymi samorządami dla tworzenia wspólnej 

subregionalnej polityki. 

Instrumenty koordynacji 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

• programy ochrony środowiska,  

• programy prac konserwatorskich, 

• studia i analizy, koncepcje, 

• umowy i porozumienia, 

• współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi, 

• współpraca z diecezją radomską w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 

sakralnymi. 

Instrumenty kontrolne 

• aktualizacja bazy danych dotyczących stanów zachowania obiektów 

zabytkowych (w ramach ewidencji zabytków), 

• monitoring stanu dziedzictwa kulturowego, 

• monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego. 

 

9. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI. 

        Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt 

Gminy ma obowiązek sporządzania  co dwa lata sprawozdań z realizacji Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami. Sprawozdanie to ma być przedstawione Radzie 

Gminy. 

       W celu dokonania oceny Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Tczów niezbędne jest prowadzenie monitoringu działań podejmowanych dla realizacji 

poszczególnych działań określonych w tym programie. 
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10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI. 

W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka 

organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku (wpisanego do rejestru zabytków) 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje 

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy tym 

zabytku (art. 71 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami)  

Jednocześnie w/w ustawa wskazuje na możliwość pozyskania środków zewnętrznych 

w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac prowadzonych 

przy zabytkach (art. 74):  

• ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze 

środków finansowych z części budżetu państwa „Kultura i Ochrona 

Dziedzictwa Narodowego. Priorytet 1: „Ochrona zabytków" Można starać się    

o przyznanie środków finansowych na następujące zadania: prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku 

udzielenia dofinansowania; prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone                   

w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu 

wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków).     

• wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu 

państwa w części, której dysponentem jest wojewoda. Pozyskane fundusze 

można wykorzystać na: - ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego; zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego                     

(w tym dziedzictwa archeologicznego); - konserwację i rewaloryzację 

zabytków; - zabezpieczenie zabytków przed skutkami klęsk żywiołowych, 

kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę oraz na wypadek sytuacji 

kryzysowych; - udostępnianie zabytków na cele publiczne.  

      Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 940) oraz 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (Dz. U. z 2013 r., poz. 784), 

Inne źródła dofinansowania projektów związanych z pracami przy zabytkach oraz 

projektów pośrednio związanych z ochroną dziedzictwa to:  

• Środki z Funduszy Europejskich, dystrybuowane na poziomie krajowym;  

• Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, dystrybuowane na poziomie 

województw;  

• Środki z Europejskich programów specjalnych, współpracy transgranicznej 

• Środki wojewódzkie, przyznawane przez marszałków województw - zgodne           

z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

• Środki własne gminy- zgodne z art. 81 ustawy o ochronie zabytków                           

i opiece nad zabytkami.  

   Informacje na temat zasad i kryteriów dotyczących możliwości pozyskania środków 

finansowych na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami znajdują się na 

następujących stronach internetowych: Informacje o zasadach i kryteriach 

dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na zadania związane                    

z ochroną i opieką nad zabytkami znajdują się  na podanych poniżej stronach: 

• Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków www.mwkz.pl (dotacje) 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Promesa Ministra Kultury                                     

i Dziedzictwa Narodowego” www.mkidn.gov.pl 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” 

www.mkidn.gov.pl 

Celem Programu „Dziedzictwo kulturowe” jest ochrona polskiego dziedzictwa 

kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja 

kultury ludowej. Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z następujących 

priorytetów:  

- Ochrona zabytków 

- Wspieranie działań muzealnych 

- Kultura ludowa i tradycyjna 

- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 

- Ochrona zabytków archeologicznych 

http://www.mwkz.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/


 

                   GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY TCZÓW NA LATA 2019-2022 

75 | S t r o n a  

 

- Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego 

- Miejsca Pamięci Narodowej 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury” 

www.mkidn.gov.pl 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020” w obszarze: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów 

Kultury. www.pois.gov.pl 

• Informacje dotyczące programów operacyjnych „Regionalne programy 

operacyjne” – www.rpo.mazowia.gov.pl 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Kapitał ludzki”                                            

– www.mrr.gov.pl 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Europejska współpraca 

terytorialna” – www.mrr.gov.pl 

• Informacje dotyczące programu operacyjnego „Fundusz dla organizacji 

pozarządowych” – www.funduszngo.pl 

• Informacje dotyczące możliwości finansowania przy wykorzystaniu ustawy                    

o partnerstwie publiczno-prywatnym                                                                        

www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php 

• Informacje o udzielaniu dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, m.in. dla powiatów i gmin ze środków Województwa 

Mazowieckiego - www.mazovia.pl 

• Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych   w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014- 2020 (Rozwój i 

Odnowa Wsi) - www.minrol.gov.pl 

• Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych                     

w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - www.ksow.pl. 

Informacje o dotacjach na zabytki znajdujących się w GEZ można uzyskać w Lokalnej 

Grupie Działania „Dziedzictwo- Rozwój”. 

 

 

 

 

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.rpo.mazowia.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.funduszngo.pl/
http://www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php
http://www.mazovia.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.ksow.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WYKAZ ZWERYFIKOWANEJ  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW 

GMINY  TCZÓW 

l.p. Miejscowość Obiekt, czas powstania  Adres 

1.  Bartodzieje 

      

Kapliczka murowana,                                                      

1 poł. XX w. 

W pobliżu posesji 

numer 57. Działka 

ewidencyjna nr 365. 

2. Bartodzieje   Kapliczka piaskowcowa, 1912 r. Działka ewidencyjna nr 

125. 

 

3. 

 

Borki Kapliczka murowana, 1912 r. W centrum wsi.                            

Na skrzyżowaniu dróg.                      

Działka ewidencyjna 

numer 699. 

4. Brzezinki Nowe Wiatrak – koźlak ( drewniany),                     

1900 r.          

Przy posesji numer 66.                      

Działka ewidencyjna nr 

419/1. 

5. Brzezinki Stare Krzyż na kamiennym cokole                      

( brak krzyża), 1907 r. 

Przy posesji numer 136 

.                      Działka 

ewidencyjna nr 637.  

6.  Janów Kapliczka kubaturowa, 1854 r. W pobliżu posesji 

numer 49. Działka 

ewidencyjna nr 327/2. 

7. Podzakrzówek Dom drewniany, pocz.  XIX w.    Posesja numer 28.                                 

Działka ewidencyjna nr 

461. 

8. Podzakrzówek Figura Matki Boskiej,  1921 r.                          

            

W pobliżu posesji 

numer 71.         Działka 

ewidencyjna nr 195. 

9. Rawica  Nowa Kapliczka murowana, 1897 r. Na skrzyżowaniu dróg.                             

W pobliżu posesji 

numer 29. Działka 
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ewidencyjna numer 

641 (w  pasie 

drogowym). 

10. Rawica Stara Kapliczka murowana, 1919 r. W pobliżu posesji 

numer 5. Działka 

ewidencyjna numer 

734. 

11. Tczów Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela    

1910-1925                            

Parafia p.w. św. Jana 

Chrzciciela Tczów 30   

26-706 Tczów  Działka 

ewidencyjna nr 760/1. 

12. Tczów Cmentarz rzymsko-katolicki,                       

1 poł. XIX w. 

Działka ewidencyjna 

numer 6. 

13. Tczów Kapliczka murowana, 1935 r.                    Naprzeciwko posesji 

numer 41. Działka 

ewidencyjna nr 751. 

14. Tczów 

 

Kapliczka z figurą Matki Boskiej, 

1896 r. 

Naprzeciwko posesji 

numer 124. Działka 

ewidencyjna nr 596/4.  

15. Tczów Kapliczka kubaturowa św. Jana,      

1 poł. XX w.                        

W pobliżu posesji 

numer 10. Działka 

ewidencyjna nr 793  

16. Tczów Obelisk kamienny, 1934 r.                W centrum 

miejscowości. Działka 

ewidencyjna nr 493/6. 

17. Tczów Dom drewniany, 1 ćw. XX w.                Posesja numer  92.                           

Działka ewidencyjna 

numer 430. 

18.  Tczów Kapliczka murowana, 1 poł. XX w.      Naprzeciwko posesji 

numer 86. Działka 

ewidencyjna nr 699. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYKAZ ZWERYFIKOWANEJ  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW 

ARCHEOLOGICZNYCH DLA GMINY TCZÓW. 

L.p. Miejscowość Numer 

stanowiska                 

w obrębie 

miejscowośc

i 

Obszar AZP                         

i numer 

stanowiska 

archeologicznego                 

w obrębie 

obszaru 

Funkcja Chronologia 

1. Bartodzieje 1 AZP 75-71/10 ślad      

osadnictwa 

 

osada 

okres wczesnego 

średniowiecza 

    

okres średniowiecza/ 

nowożytność 

2. Bartodzieje 2  AZP 75-71/11 ślad      

osadnictwa 

 

osada     

epoka kamienia 

    

okres średniowiecza/ 

nowożytność 

3.  Bartodzieje  3 

 

 

AZP 75-71/12 ślad    

osadnictwa  

   

osada 

epoka kamienia 

    

 

okres nowożytny 

4. Bartodzieje 4  AZP 75-71/13      osada okres nowożytny 

5. Borki  1 AZP 75-70/10 ślad   

osadnictwa 

epoka kamienia 

   

6. Borki  2 

           

AZP 75-70/11 ślad   

osadnictwa 

 

osada 

epoka kamienia 

    

 

okres wpływów 
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produkcyjna rzymskich 

7. Brzezinki 

Stare 

 1 

           

AZP 76-71/1 osada  

 

kultura amfor 

kulistych 

 okres neolitu 

8. Brzezinki 

Stare 

2 AZP 76-71/2 ślad 

osadnictwa 

 

 osada 

 

osada 

epoka kamienia-   

okres neolitu 

     

epoka żelaza   

 

okres średniowieczny 

9. Brzezinki 

Stare 

   

   

3 AZP 76-71/3 osada 

      

osada 

neolit-wczesna epoka 

brązu 

kultura trzciniecka    

epoka brązu 

10. Brzezinki 

Nowe 

 

1   AZP 76-71/6 ślad 

osadnictwa 

       

neolit-wczesna epoka 

brązu  

11. Janów 1 

           

AZP 75-71/1 osada 

  

Kultura trzciniecka 

epoka brązu 

12. Janów 2 

            

AZP 75-71/2 ślad 

osadnictwa           

okres 

późnośredniowieczny 

13. Lucin 

     

1 AZP 75-70/8 

 

 

osada  

 

osada 

 

 

Kultura trzciniecka 

epoka brązu 

okres 

późnośredniowieczny 

nowożytność 
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14. Lucin 

 

   

2    

 

           

AZP 75-70/9 ślad 

osadnictwa 

 

okres     

średniowieczny 

nowożytność 

15. Podzakrzówek 

 

 

 

1 AZP 76-70/33 ślad    

osadnictwa 

 

osada 

 

 ślad 

osadnictwa 

epoka kamienia 

 

okres wczesno 

średniowieczny                 

(X-XII w.) 

okres średniowieczny 

16. Podzakrzówek 2 

           

AZP 76-70/34 ślad 

osadnictwa    

ślad 

osadnictwa 

 epoka kamienia 

 

okres średniowieczny 

(XIII w.) 

17. Podzakrzówek  3            AZP 76-70/35 osada wczesna epoka brązu 

18. Podzakrzówek 4  AZP 76-70/36  osada Kultura trzciniecka 

epoka brązu 

19. Podzakrzówek 

 

5 

 

AZP 76-70/37 

 

ślad 

osadnictwa 

okres wczesno 

średniowieczny                   

(X-XII w.) 

20. Podzakrzówek 6 

 

AZP 76-70/38 

   

osada  

 

okres wczesno 

średniowieczny                  

(IX-XII w.) 

21. Podzakrzówek 

 

 

7 

 

AZP 76-70/39 

 

osada 

ślad 

osadnictwa 

okres średniowieczny 

(XII – XIII w.)       

epoka kamienia 
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22. Podzakrzówek 8 AZP 76-70/44 ślad 

osadnictwa   

kultura łużycka, epoka 

brązu 

23. Podzakrzówek 9 AZP 76-70/24 osada okres wczesno 

średniowieczny 

24. Podzakrzówek 10 AZP 76-70/32  ślad 

osadnictwa 

 

osada 

  Kultura pucharów 

lejkowatych-neolit 

 

okres wczesno 

średniowieczny                             

(  XII w.)  

25. Podzakrzówek 11 AZP 76-70/45 ślad 

osadnictwa 

    

osada 

Kultura pucharów 

lejkowatych-neolit  

 

Kultura trzciniecka 

epoka brązu 

26. Podzakrzówek 12 AZP 76-70/42 ślad 

osadnictwa 

 

 ślad 

osadnictwa 

   okres mezolitu 

 

kultura grzebykowo-

dołkowa 

okres neolitu 

kultura pucharów 

lejkowatych-neolit  

27. Rawica 

Nowa 

1 

 

 

 

AZP 75-70/2 osada 

 

okres 

późnośredniowieczny 

nowożytność 
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28. Rawica 

Nowa 

2 AZP 75-70/3 osada okres nowożytny 

29.  Tczów 1 

         

            

AZP 76-70/1 ślad 

osadnictwa      

osada 

okres rzymski  

 

okres wczesno 

średniowieczny 

30. Tczów  2 AZP 76-70/2 osada okres   średniowieczny   

(XIII w.) 

31.  Tczów 3   AZP 76-70/3 osada okres wczesnego 

średniowiecza 

32. Tczów 4      AZP 76-70/4 ślad 

osadnictwa    

Kultura trzciniecka 

Wczesna epoka brązu 

33. Tczów 

     

 5 AZP 76-70/5 osada 

ślad  

osadnictwa    

kultura łużycka  

okres wczesnego 

średniowiecza 

34. Tczów          6 AZP 76-70/6 osada okres wczesnego 

średniowiecza 

35.  Tczów  7 

 

AZP 76-70/7 osada 

 

ślad 

osadnictwa 

okres wczesnego 

średniowiecza 

okres  średniowiecza 

XIII w. 

36. Tczów 8 AZP 76-70/8 osada okres wczesnego 

średniowiecza                       

(IX- X w.) 

37. Tynica  1 AZP 76-70/9 ślad 

osadnictwa 

okres wczesnego 

średniowiecza 
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38. Tynica  

        2 

 

 AZP 76-70/10 

 

      osada 

okres średniowieczny 

nowożytność 

39.  Tynica 3 AZP 76-70/11 

 

osada okres wczesnego 

średniowiecza                   

(XII- XIII w.) 

40. Tynica 4 AZP 76-70/12 ślad   

osadnictwa 

okres wczesnego 

średniowiecza 

41. Tynica 5 AZP 76-70/13 ślad       

osadnictwa 

 

     osada 

     osada  

 

     osada 

okres 

paleolitu/neolitu 

 

późny okres lateński  

kultura pomorska 

okres halsztacki 

okres wpływów 

rzymskich 

42. Tynica 6 AZP 76-70/14 osada Kultura trzciniecka 

Wczesna epoka brązu 

43. Tynica   1 AZP 76-69/12 ślad 

osadnictwa 

okres wczesnego 

średniowiecza                   

(XII w.) 

 


