
U C H W AŁA  N R ..AL
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

O

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Łowickiego na lata 2018-2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art 87 ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) Rada Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego 
na lata 2018-2021 pozytywnie zaopiniowany przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 Iipca 2003 roku. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) Rada Powiatu uchwala Powiatowy Program Opieki 
nad Zabytkami na okres 4 lat.

Główne cele Programów Opieki nad Zabytkami w myśl zapisów ww. ustawy to: 
zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 
środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy 
z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem 
tych zabytków oraz podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami.
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powiatowy program opieni naa zaDyiKami powiatu iowicKiego na lata z u is  - z u z i

1. Wstęp

Przedmiotem Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Łowickiego 
(POnZ) jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach powiatu. Niniejsze 
opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 iipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067} oraz z wytycznymi 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. POnZ sporządzany jest przez Zarząd Powiatu, następnie 
po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę 
Powiatu. POnZ ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Sporządza 
się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu 
sprawozdanie z wykonania określonych w nim zadań.

POnZ, jako dokument strategiczny, ma na celu ukierunkować i zoptymalizować 
działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków 
nieruchomych i ruchomych, jako elementów o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji 
historii i kultury regionu, ustosunkować się do zachodzących zmian funkcji, jaką aktualnie 
może pełnić zabytek, zaznaczyć działania w zakresie przemiany świadomości społeczeństwa 
w kwestii ochrony zabytków i wyznaczeniu dziedzictwu istotnej funkcji w życiu zbiorowym, 
wspierając kreatywność mieszkańców regionu w zakresie promocji folkloru, sztuki ludowej, 
rzemiosła artystycznego, rozwoju inicjatyw lokalnych w dziedzinie ochrony materialnego jak 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

POnZ stanowi podwaliny do współpracy z samorządami gmin, właścicielami zabytków 
i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nakreślona polityka Powiatu w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami nie ingeruje w kompetencje gmin oraz właścicieli zabytków. Zakres 
działania powiatu względem dziedzictwa kulturowego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 r. 995 ze zm.), która w art. 4 wskazuje powiat 
jako jednostkę wykonującą określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie m. in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. Podstawa prawna opracowania Powiatowego programy opieki nad zabytkami

Podstawę prawną opracowania POnZ stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z z 2018 r. poz. 2067), która mówi 
o obowiązku sporządzania przez samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, na okres 
czterech lat Programu opieki nad zabytkami.

W świetle ustawy, ochrona zabytków to aktywność administracji publicznej, która ma 
na celu stworzenie sprzyjających okoliczności prawnych, finansowych i organizacyjnych, 
służących zachowaniu, zagospodarowaniu i utrzymaniu zabytków, zapobieganie 
zagrożeniom, niszczeniu, niewłaściwemu użytkowaniu, uszczupleniu zasobów zabytków, 
a także kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków oraz uwzględnianie tych zadań 
w kształtowaniu polityki planistycznej i środowiskowej. Terminem opieka nad zabytkami 
ustawa obejmuje działania właścicieli zabytków, którzy tworzą warunki dla naukowego 
badania zabytków, prowadzenia przy nich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
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budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania ich samych oraz ich otoczenia w jak najlepszym 
stanie oraz popularyzowania i upowszechniania wiedzy o nich. W ustawie określono kwestie 
związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, a szczególnie zagadnienia 
tworzenia krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami, organizację organów 
ochrony zabytków (zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków wykonuje Generalny 
Konserwator Zabytków w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego oraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków działający w imieniu 
wojewodów), zakres i formy ochrony zabytków, a także zasady finansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Zapisy ustawy, zwłaszcza 
w punktach dotyczących form ochrony zabytków, są komplementarne do zapisów ustaw
0 samorządzie terytorialnym (o planowaniu przestrzennym oraz o ochronie przyrody). 
Ponadto, ustawa dookreśla zakres zadań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi 
administracji samorządu gminnego i powiatowego.

Art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy, wyznacza cele opracowania POnZ, w szczególności są 
to:
1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
1 dziedzictwa archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej;
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania;
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami;
6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 
z opieką nad zabytkami.
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3. U warunkowania formalno - prawne ochrony i opieki nad zabytkami

Regulacje prawne w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami - międzynarodowe 
konwencje dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i konserwacji zabytków 
oraz ochrony stanowisk archeologicznych, krajowe akty prawne, krajowe i wojewódzkie 
dokumenty strategiczne oraz podział kompetencji w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 
w Polsce.

3.1. M iędzynarodowe uwarunkowania prawne ochrony dziedzictwa kulturowego

Uregulowania międzynarodowe znaczących dla społeczności zagadnień dziedzictwa 
kulturowego znalazły swoje odbicie w przyjmowanych konwencjach i rezolucjach jeszcze 
przed powstaniem Unii Europejskiej i jej administracji. Przykładem są {ratyfikowane przez 
Polskę):
- Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem 
wykonawczym oraz Protokół o ochronie dóbr {UNESCO, Haga, 1954 r.; Dz.U. z 1957 r., 
57.46.212) została ratyfikowana przez Polskę w 1956 r.
- II Protokół do konwencji haskiej z 1954 r. sporządzony w Hadze 26 marca 1999 r. (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 248).
- Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury (UNESCO, Paryż 1970 r.; 
Dz.U. z 1974 r., Nr 20, poz. 106) została ratyfikowana przez Polskę w 1974 r,
- Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
{UNESCO, Paryż 1972 r., Dz.U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190) ratyfikowana przez Polskę w 1976 r.
- Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego {UNESCO, 2003 
r.; Dz.U. z 2011 r., Nr 172, poz. 1018) przyjęta w 2003 r., ratyfikowana przez Polskę w 2011 r.
- Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
(UNESCO, Paryż 2005 r.; Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1585) ratyfikowana przez Polskę 
w 2007 r.

Konwencje i dokumenty dotyczące ochrony i konserwacji zabytków:
- Karta ateńska,
- Karta wenecka,
- Karta florencka,
- Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy.

Konwencje i dokumenty dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych:
- Karta lozańska,
- Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego - konwencja maltańska,
- Europejska konwencja krajobrazowa,
- Karta ochrony dziedzictwa cyfrowego.
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3.2. Wewnętrzne uwarunkowania prawne ochrony dziedzictwa kulturowego

Zabytki zostały objęte w Polsce ochroną zadeklarowaną jako konstytucyjny 
obowiązek państwa i każdego obywatela. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dia rozwoju 
cywilizacyjnego oraz zadania państwa w zakresie ochrony określają artykuły 5 i 6 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dookreślenie konstytucyjnego obowiązku państwa wraz 
z podziałem kompetencji na poszczególne organy administracji publicznej i instytucje 
państwowe następuje na poziomie ustawodawstwa zwykłego.

Ustawa z dnia 23 iipca 2003 r., która zastąpiła starą ustawę o ochronie dóbr kultury 
z 1962 r., powiązała ochronę zabytków z ochroną szeroko pojmowanego dziedzictwa 
kulturowego, umieszczając to zagadnienie w kontekście naszego uczestnictwa w kulturze 
i historii całej Europy. Nowe prawo zostało dostosowane do zasad obowiązujących w Unii 
Europejskiej.

Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, zostały zawarte w:
- Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz, U.
z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.) w przepisach; Art. 5, Art. 6 ust. 1, Art. 86.
- Ustawie z dnia 23 iipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067), która jest głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony
i opieki nad zabytkami w Polsce. Przy opracowaniu programu opieki nad zabytkami należy 
uwzględnić przepisy tej ustawy, takie jak: Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art 7, Art. 16 ust. 1, 
Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 89.

- Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017 r. 1868 ze 
zm.).

Istotne uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
znajdują się w innych obowiązujących ustawach, w tym;
- Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 1595).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1945).

- Ustawa z dnia 7 Iipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
799 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 ze zm.).

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
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- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. Ustawa Krajobrazowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze 
zm.).

Zasady ochrony zabytków, znajdujących się w muzeach i bibliotekach, zostały 
określone w;
- Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 720 ze zm.).

- Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.).

Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy:
- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach {t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 20X8 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, które określa tryb wydawania pozwoleń, dane i informacje, jakie zawierają 
wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich 
rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą być 
w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i 
prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 
Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań archeologicznych.

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenie 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 16 sierpnia 2017 r. 
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. z 2017 r. poz.
1674).

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki „Za opiekę nad 
zabytkami" (Dz. U. z 2004 r. nr 124, poz. 1304), które określa tryb składania wniosków
0 przyznanie odznaki, wzór i wymiary tej odznaki oraz sposób jej wręczania i noszenia.

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji
1 sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2004 r. nr 212, poz. 2153),

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków (Dz. U. z 2004 r. nr 30, poz. 259).
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» Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków 
i przedmiotów o cechach zabytków za granicę {Dz. U. z 2011 r, nr 89, poz. 510).

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie 
lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 650),

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

POnZ jest zgodny z założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami. Dokumenty, do których odwołuje się POnZ połączono na trzech poziomach: 
ogólnokrajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz lokalnym. Są to różnego rodzaju 
strategie, studia i programy, które dotykają problematyki ochrony i popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego.

POnZ zbieżny jest ze strategicznymi celami państwa w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami. Cele te wymienione są w następujących dokumentach:
Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami

Obecnie przygotowany jest projekt Krajowego programu na lata 2018 - 2021. 
Obowiązywanie dotychczasowego programu zakończyło się w dniu 31 grudnia 2017 r.

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.:
Ce! 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.
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Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013 wraz z Uzupełnieniem na lata 
2004 - 2020

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013, przyjęta przez Radę 
Ministrów 21 września 2004 r, rozwinięta w 2005 r., poprzez przygotowane przez 
Ministerstwo Kultury uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020, 
jest podstawowym dokumentem rządowym, w którym w oparciu o rzetelną analizę podjęto 
próbę określenia zasad polityki kulturalnej państwa w warunkach rynkowych. Stanowi ona 
podstawę do dalszych systemowych rozwiązań w dziedzinie kultury. Misją tej strategii 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".

Uznając kulturę za jeden z podstawowych czynników rozwoju regionów zapisano 
w strategii następujące priorytety:
- wzrost efektywności zarządzania kulturą,
- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie działalności kulturalnej i w systemie 
upowszechniania kultury,
- wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr 
i usług kultury,
- poprawa warunków działalności artystycznej,
- efektywna promocja twórczości,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków,
- zmniejszenie luki cywilizacyjnej przez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. 
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na Sata 2004 - 2020 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 oraz rozwój kolekcji muzealnych. 
Podstawowym celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania zabytków, kompleksowa ich 
rewaloryzacja, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków 
instytucjonalnych, 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,
- zadania związane 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.
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Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) (SOR) została przyjęta uchwałą nr 8 przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Jest to 
aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 
września 2012 r.

SOR jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju realizowaną przez 
instytucje państwa. W jednolitym systemie programowym przedstawia cele do realizacji 
w horyzoncie roku 2020 i 2030, określa wskaźniki ich realizacji, wskazuje sposób ich 
osiągania oraz określa najważniejsze projekty służące realizacji celów SOR.

Głównym celem SOR jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców 
Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i terytorialnym.

Zadania powiązane z obszarem ochrony zabytków zostały uwzględnione 
w następujących obszarach:
1) . Obszar e-państwo - kierunek interwencji:
1. Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe. 
Wyznaczony projekt strategiczny:
Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej - kontynuacja procesów związanych z digitalizacją, 
przechowywaniem i udostępnianiem różnego typu zasobów dziedzictwa cyfrowego w Polsce 
(muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych i zabytków), w tym do celów 
ponownego wykorzystywania, w ramach którego digitalizację należy rozumieć, jako 
nowoczesną formę konserwacji i zabezpieczania najcenniejszych zasobów kultury.
2) . Kapitał ludzki i społeczny - kierunek interwencji:
4. Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spójności społecznej.
Działania do 2020 r.:
- Wzmacnianie potencjału instytucji kultury o szczególnym znaczeniu - wspieranie instytucji 
kultury, których wieloletnia działalność i tradycja mają szczególne znaczenie dla celów 
polityki państwa w obszarze kultury i których dorobek jest ważnym elementem budowania 
tożsamości kulturowej Polaków oraz narzędziem promocji Polski w świecie.
- Wypracowanie systemu wspierania rozwoju sektorów kreatywnych - stworzenie warunków 
dla rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce, które wpłyną na rozwój całego ekosystemu 
wspierania kultury.
Działania do 2030 r.:
- Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego - wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla 
wzmacniania kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości i wspólnoty; inwestycje 
w dziedzictwo narodowe (dobra kultury, nauki i sztuki, zabytki, rozwój sieci muzeów, 
wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO).
- Wzmacnianie tożsamości, poczucia wspólnoty i więzi międzypokoleniowych, poprzez 
uczestnictwo i zwiększanie dostępu do instytucji i dzieł kultury na wszystkich poziomach 
funkcjonowania wspólnoty (lokalnym, regionalnym, narodowym), likwidacja „białych plam" 
w dostępie do kultury.
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Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020
Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020 została przyjęta uchwałą nr 104 przez 

Radę Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. Jest jedną z dziewięciu tzw. strategii 
zintegrowanych, służących wdrożeniu SRK 2020. Jako cel główny wskazano w niej 
wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno - gospodarczym Polski, 
w którego ramach określono cztery cele szczegółowe. W kontekście ochrony zabytków 
i opieki nad nimi wskazać można czwarty z celów „Rozwój i efektywne wykorzystanie 
potencjału kulturowego i kreatywnego", a zwłaszcza jego priorytet 4.1. „Wzmocnienie roli 
kultury w budowaniu spójności społecznej". Wytyczone tutaj kierunki działań to:
4.1.1. Tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym.
4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.
4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury.

Walory i potencjał tkwiący w dziedzictwie kulturowym są postrzegane w strategii, 
jako „kluczowy element potencjału kulturowego", a tym samym jedna z „szans rozwojowych 
dla całego społeczeństwa". W strategii podnosi się także kwestię znaczenia aktywnej 
partycypacji społecznej w ochronie zabytków i opiece nad nimi.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 została przyjęta uchwałą 

nr 239 Rady Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący 
ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie 
przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Koncepcja ta kładzie szczególny 
nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on 
o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse 
rozwojowe. Koncepcja formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom 
w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. 
W znacznie większym stopniu niż dotychczas uwzględnia problematykę ochrony dziedzictwa 
kulturowego w systemie kształtowania prawidłowej polityki przestrzennej.

Jako cele polityki przestrzennej w aspekcie ochrony zabytków wskazano:
- ograniczenie presji urbanizacyjnej na obszary dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
poprzez rozwój narzędzi wspierania finansowego ochrony przyrody i krajobrazu,
- wprowadzenie systemu standardów zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach 
o niższym reżimie ochronnym,
- wprowadzenie narzędzi kompensacji utraconych korzyści ekonomicznych na terenach 
o wysokich restrykcjach konserwatorskich,
- wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni: starych dzielnic mieszkaniowych, 
obiektów poprzemysłowych, pokolejowych, opuszczonych wsi przez przyjęcie regulacji 
z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i starych zasobów mieszkaniowych.
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4.1. Relacje Powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie województwa

Przy sporządzaniu POnZ omówiono uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów 
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu wynikające z dokumentów na poziomie 
wojewódzkim: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego, Wojewódzki program opieki nad zabytkami 
w województwie łódzkim na lata 2016-2019, Program rozwoju turystyki w województwie 
łódzkim na lata 2007 - 2020, Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014 
-  2020 .

POnZ jest zgodny z celami, zasadami i kierunkami wyznaczonymi w wojewódzkich 
dokumentach programowych oraz z dokumentami wyznaczającymi kierunki polityki 
przestrzennej powiatu.
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ 2020)

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 została przyjęta uchwałą 
nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. Jest to 
aktualizacja strategii opracowanej na lata 2007 - 2020, która została przyjęta uchwałą 
11/865/2006 przez Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 31 stycznia 2006 r.

Jest to najważniejszy dokument samorządu województwa, który określa wizję 
rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia. Zakłada, że polityka 
regionalna będzie realizowana na dwóch płaszczyznach: horyzontalnej oraz terytorialno - 
funkcjonalnej. Polityka horyzontalna obejmie swym oddziaływaniem obszar całego 
województwa. Złożą się na nią trzy filary rozwoju regionu dotyczące sfery gospodarczej, 
społecznej i przestrzennej, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie spójności w rozwoju na 
poziomie regionalnym (spójność terytorialna) pozwalającej na zrównoważony rozwój 
województwa łódzkiego.

Wyznaczone cele strategiczne:
1. Region wykorzystujący potencjał endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki oparty 
na kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców.
2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie z dobrym dostępem do usług publicznych, 
sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych.
3. Zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem osadniczym, 
z nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska 
przyrodniczego.

W celu lepszego wykorzystania specyfiki poszczególnych obszarów województwa 
polityka horyzontalna została uzupełniona o politykę terytorialno - funkcjonalną, 
adresowaną do podmiotów funkcjonujących w wyznaczonych obszarach, oddziaływującą na 
tereny obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowane obszary funkcjonalne 
wśród których znajdują się: Łódzki Obszar Metropolitalny, Zagłębie Górniczo - Energetyczne 
Bełchatów Szczerców - Złoczew, Zagłębie Ceramiczno - Budowlane Opoczno - Tomaszów 
Mazowiecki, Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych 
Pilicy, Warty i Bzury.
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Dla obszaru - Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury, wśród dolina 
rzeki Bzury dotyczy Powiatu Łowickiego. Jest to obszar w dużym stopniu objęty jest 
systemem obszarów chronionych, który kształtują m.in.: Bolimowski Park Krajobrazowy, 
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 z unikatowym 
w skali europejskiej bogactwem gatunków ptaków. Do najcenniejszych zasobów dziedzictwa 
kulturowego obszaru z terenu Powiatu Łowickiego, na których opiera się turystyka 
kulturowa, należą m.in.: folklor łowicki - rozpoznawalny w kraju i na świecie, założenie 
pałacowo - parkowe Arkadia - Nieborów i Walewice, liczne założenia sakralne w Łowiczu 
(w tym Bazylika Katedralna -dawna Kolegiata Prymasowska pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, będąca pomnikiem historii), skanseny w Maurzycach, Łowiczu i Sromowie. Do 
najciekawszych obiektów archeologicznych z terenu Powiatu Łowickiego należą m.in.: ruiny 
zamku w Łowiczu, związane z najstarszym osadnictwem.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego został przyjęty 

uchwałą nr LX/1648/10 przez Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 21 września 2010 r. Plan 
określa cele i kierunki rozwoju przestrzennego regionu. Realizację zapewniają projekty 
finansowane ze środków własnych samorządu województwa, samorządów lokalnych, 
budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Podstawowym źródłem finansowania jest 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Do największych problemów z zakresu ochrony i kształtowania dziedzictwa 
kulturowego plan zalicza:
- niedostatecznie kontrolowany proces urbanizacji obszarów atrakcyjnych kulturowo, 
szczególnie w obszarach miast historycznych,
- brak obwodnic większości historycznych miast, gdzie występuje duże natężenie ruchu 
komunikacyjnego w strefach zabytkowych,
- istnienie wielu obszarów zdegradowanych wymagających rewitalizacji,
- brak zintegrowanego systemu informacji o obiektach zabytkowych do rewaloryzacji 
i rewitalizacji oraz odpowiedniego ich zagospodarowania,
- brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji 
zabytków i gminnych programów opieki nad zabytkami,
- brak opracowań analitycznych i studialnych krajobrazu kulturowego,
- zły stan techniczny licznych obiektów zabytkowych,
- niską świadomość społeczną w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na obszarze województwa znajdują się liczne zabytki, które świadczą o jego bogatej 
historii, zaczynając od najdawniejszych śladów osadnictwa po dobra kultury współczesnej. 
Źródłem potwierdzającym istnienie najdawniejszego osadnictwa są stanowiska 
archeologiczne, zewidencjonowane w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, których 
ogólną liczbę szacuje się na ponad 20 tysięcy. Do rejestru zabytków wpisano 137 stanowisk.

Na terenie województwa zlokalizowane są także unikatowe zabytki romańskie, 
obiekty gotyckie, liczne obiekty architektury renesansowej {np. kościół w Łowiczu), obiekty 
z elementami baroku (np. zespół pałacowo - parkowy w Nieborowie), dzieła klasycystyczne 
(np. pałac w Walewicach).
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W granicach województwa znajduje się ok. 100 miast historycznych, z których ok. 60 
zachowało elementy swej struktury przestrzennej, m.in. Łowicz, który posiada unikatowy 
rynek {Nowy Rynek) w skali kraju, o kształcie trójkąta.

Do rejestru zabytków z województwa wpisanych jest 31 miejskich, historycznych 
układów przestrzennych. Istotne miejsce wśród obiektów i obszarów zabytkowych zajmują 
również układy zieleni; parki, ogrody, aleje i cmentarze. Towarzyszą one pałacom i dworom 
oraz stanowią część składową założeń przestrzennych miast i wsi. Około 300 z nich wpisano 
do rejestru zabytków.

Pomimo wysokiej liczby zabytków w województwie są one postrzegane jako wysoce 
zaniedbane. W celu zapobiegania dalszej ich degradacji podjęto wiele postępowań 
w sprawie wpisów do rejestru obiektów i obszarów zabytkowych. Obecnie ogólna liczba 
wydanych decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych wynosi około 2060, jednak 
jedna decyzja może obejmować kilka obiektów zabytkowych. Wśród miejsc, gdzie jest 
najwięcej obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymieniono m.in, miasto Łódź oraz 
gminę wiejską Bielawy.

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 - 2019
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 - 

2019 został przyjęty uchwałą nr XXV/319/16 przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 
21 czerwca 2016 r. Program określa strategiczne cele, działania i zadania w zakresie ochrony 
i kształtowania dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości regionalnej w województwie.

Jest to trzecia edycja opracowywania Programu, która uwzględnia uwarunkowania 
wewnętrzne wynikające ze zmian w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a także 
stanowi podsumowanie działań realizowanych w poprzednich latach.

Program podtrzymał strategiczne cele, w zakresie dziedzictwa kulturowego ustalone 
w „Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012 - 
2015" uwzględniające ochronę obiektów i obszarów zabytkowych prowadzącą do: poprawy 

stanu oraz podniesienia rangi obiektów i obszarów zabytkowych, zachowania 
i eksponowania zabytków archeologicznych, eksponowania zabytków ruchomych w muzeach 
i obiektach sakralnych; ochrony historycznych układów urbanistycznych i ru rai ¡stycznych 
poprzez rewitalizację układów przestrzennych miast i wsi; świadome kształtowanie 
tożsamości regionalnej realizowane poprzez: edukację kulturową mieszkańców
województwa, wzmocnienie różnorodności kulturowej.

Głównym zagadnieniem Programu jest problematyka rewitalizacji unikatowych 
struktur zabytkowych, która w okresie nowej perspektywy finansowej została uznana za 
jedno z najważniejszych tematów związanych z atrakcyjnością krajobrazu kulturowego.

Wśród ośrodków tworzących sieć unikatowych ośrodków historycznych
w województwie łódzkim z terenu Powiatu Łowickiego wskazano:
i. Łowicz, dla którego wyznaczono następujące obszary priorytetowe. Spośród 19 obszarów 
wskazanych do rewitalizacji przez władze miasta, 4 obszary stanowiące kanwę unikatowego 
układu przestrzennego Starego Rynku, którego dominantą jest Bazylika Katedralna, 
sąsiadująca z zespołem budynków Kurii Biskupiej oraz licznymi zabytkami pierzejowej 
zabudowy, uznano za priorytetowe 36,3 ha).
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Na obszarach tych kontynuowane będą działania naprawcze unikatowych struktur 
przestrzennych miasta, do których należą: 3 obiekty reprezentatywne (Bazylika Katedralna, 
kościół oo. Pijarów i ratusz), muzeum, skansen, 40 obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
oraz 37 objętych wojewódzką ewidencją zabytków, liczne obiekty ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków.

Wskazane potrzeby rewitalizacyjne w obszarach priorytetowych ww.:
1. Do najpilniejszych potrzeb należy kontynuacja zintegrowanych prac rewitaiizacyjnych 
i rewaloryzacyjnych prowadzonych w: Bazylice Katedralnej i obszarze Kurii Biskupiej, 
dawnym klasztorze Misjonarzy wraz z otaczającą zielenią, Pałacu Saskim oraz budynku 
Centrum Informacji Turystycznej. Kontynuacji prac rewaloryzacyjnych wymaga również 
kościół oo. Pijarów.
2. Zachodzi także potrzeba podjęcia pilnych prac rewaloryzacyjnych w ratuszu miejskim, 
kościele ewangelickim (obecnie pełniącym funkcję galerii), licznych kamienicach 
zlokalizowanych w pierzejach rynku i przy ulicach: Podrzecznej i Zduńskiej oraz w zakresie 
zieleni na terenie Ogrodu Saskiego.
3. Za niezbędne uznano opracowanie koncepcji rewitalizacji całego założenia Starego Rynku 
z ulicami Podrzeczną i Zduńską.
W strukturze nawierzchni Starego Rynku należy uwzględnić „Aleję Gwiozd Łowickich".
4. Do pilnych potrzeb należy również kontynuacja działań konserwatorskich prowadzonych 
na obszarze skansenu sąsiadującego z odnowionym budynkiem muzeum.
5. W celu ochrony struktur historycznych miasta istnieje potrzeba uznania obszaru Starego 
i Nowego Rynku wraz z ulicami Zduńską i Podrzeczną za park kulturowy. Niezbędne jest 
wpisanie do rejestru zabytków 3 bram łowickich (ujętych w ewidencji zabytków), 
zlokalizowanych przy Bazylice Katedralnej, Kurii Wikariuszy i dawnym klasztorze Misjonarzy 
(obecnym muzeum).
6. Zachodzi potrzeba włączenia rewitalizowanego obszaru do elementów drogi 
pielgrzymkowej - Procesji Bożego Ciała wpisanej na Krajową Listę Dziedzictwa 
Niematerialnego.
U. Kiernozia - w układzie przestrzennym miejscowości zachowały się ślady średniowiecznego 
miasta lokacyjnego, pomimo znacznych jego przekształceń po wprowadzeniu oczynszowania 
w 1 poł. XIX wieku i nadania chłopom ziemi z podziałem na prostokątne działki z zabudową 
wsi zlokalizowaną po jednej stronie drogi w układzie rzędowym.

Obszar priorytetowy - obejmujący historyczną część miasta z założeniami: kościelnym 
i pałacowo - parkowym wraz ze strefą ochrony archeologicznej miasta lokacyjnego i linią 
zabudowy wokół rynku (mpzp).

Potrzeby rewitalizacyjne w obszarze priorytetowym:
Istnieje potrzeba pojęcia działań rewitaiizacyjnych układu przestrzennego, w obrębie 

którego dotychczas zamieszczono jedynie posąg dzika upamiętniający polowanie 
Władysława Jagiełły na dziki, zwane w tym rejonie kiernozami. Należy wyeliminować 
z układu urbanistycznego obiekty dysharmonizujące przestrzeń, takie jak zdegradowany 
przystanek autobusowy i kiosk. Konieczne są prace rewaloryzacyjne parku pałacowego. 
Natomiast kontynuacji prac konserwatorskich wymaga pałac i kościół.Za niezbędne uznano 
przeprowadzenie prac badawczych krypty kościoła, w której spoczywa Maria Walewska.
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Zachodzi potrzeba opracowania karty ewidencji wojewódzkiej układu przestrzennego 
dawnego miasta, z głównymi dominantami: kościoła pw. św. Małgorzaty i kiasycystycznego 
pałacu, z określeniem skali zabudowy, wglądów i powiązań widokowych.
Hi. Złaków Borowy
Obszar priorytetowy - historyczny układ przestrzenny wsi Złaków Borowy.

Potrzeby rewitalizacyjne w obszarze priorytetowym:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wprowadzeniem 
zakazu zabudowy po przeciwnej stronie drogi, w celu zachowania cennej jednorzędowej 
zabudowy wsi;
- zintegrowanie działań rewitalizacyjnych Złakowa Borowego Złakowa Kościelnego oraz Zdun;
- przeprowadzenie procesów rewitalizacyjnych założenia ruralistycznego wpisanego na 
Krajową Listę Najciekawszych Wsi; obiekty kolidujące z procesami inwestycyjnymi należy 
przenieść do planowanego skansenu.
Istnieje potrzeba objęcia ochroną w formie parku kulturowego obszarów z nagromadzeniem 
zabytków obejmujących gminy: Zduny, Bielawy i Kiernozia oraz opracowanie katalogu 
budownictwa lokalnego.

Niezbędna jest ochrona zabytkowych obiektów drewnianych in-situ z ich 
przeznaczeniem na cele kulturalne i turystyczne.
IV. Złaków Kościelny - wieś arcybiskupia w XIV wieku o zachowanym średniowiecznym 
układzie owalnicy z gotyckim kościołem.
Obszar priorytetowy - układ przestrzenny wsi z zespołem kościoła i cmentarza parafialnego. 

Potrzeby rewitalizacyjne w obszarze priorytetowym:
- rewitalizacyjne „Przytuliska" wraz ze zmianą przeznaczenia na funkcję kulturalno - 
turystyczną;
- rewitalizacyjne i modernizacyjne straży pożarnej zlokalizowanego w centralnej części placu 
rynkowego;
- rewaloryzacyjne założenia kościoła pw. Wszystkich Świętych i przykościelnego cmentarza 
(wymiana drzewostanu);
- zintegrowanej rewitalizacji Złakowa Kościelnego, Złakowa Borowego oraz Zdun.

Istnieje także potrzeba objęcia ochroną w formie parku kulturowego, obszarów 
z nagromadzeniem zabytków znajdujących się w gminach: Zduny, Bielawy i Kiernozia. Za 
niezbędne uznano działania promocyjne procesji Bożego Ciała upowszechniającej tożsamość 
regionu oraz rozwój i promocję tworzonego skansenu.

Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020
Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 

opracowywany został na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
W Programie, zostały wyznaczone następujące zadania:

- określenie stanu zasobów turystycznych województwa łódzkiego,
- wzmocnienie i uwypuklenie roli turystyki, jako istotnego czynnika rozwoju społeczno - 
gospodarczego regionu,
- ułatwienie pozyskiwania celowych środków na finansowanie projektów turystycznych 
z funduszy unijnych,
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- podjęcie próby integracji środowisk turystycznych województwa oraz propozycja 
koordynacji działań na rzecz rozwoju turystyki w regionie,
- wsparcie działań gmin, powiatów, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego - na 
rzecz realizacji projektów turystycznych w regionie,
- poprawę komunikacji wewnętrznej regionu w zakresie turystyki,
- kreowanie spójnych rozwiązań w obszarze turystyki, wpływających na tożsamość regionu,
- koncentrację zasobów oraz prowadzonych działań w zakresie turystyki (poprawa synergii),
- lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i walorów,
- podniesienie efektywności działań promocyjnych w obszarze turystyki,
- określenie obszarów priorytetowych w województwie,
- wskazanie wizji rozwoju turystyki w województwie łódzkim.

Program składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi raport z diagnozy 
potencjału turystycznego Województwa Łódzkiego, opracowany według autorskiej 
metodologii PART S. A. pod nazwą Audyt Turystyczny. W drugiej części Programu, opisano 
strategiczne kierunki działania, obszary priorytetowe, system ewaluacji, monitoringu, źródła 
finansowania Programu oraz harmonogram działań koniecznych do realizacji w regionie. 
Podsumowaniem raportu jest analiza SWOT przygotowana na podstawie zebranych 
informacji podczas warsztatów i wielu spotkań przeprowadzonych na terenie województwa 
łódzkiego.

Wśród muzeów i skansenów, które odgrywają istotną rolę w podnoszeniu 
atrakcyjności turystycznej regionu, wskazano między innymi:
- Łowicz - etnograficzna ekspozycja plenerowa przy Muzeum w Łowiczu: etnograficzna 
ekspozycja plenerowa przy biała chałupa z 2 poł. XVIII w. z budynkami gospodarczymi - oborą 
i lamusem, a także zagroda zamknięta tzw. okólnik z poł. XIX w. Uzupełniają je sprzęty 
i narzędzia rolnicze oraz pojazdy używane w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim.
- Maurzyce: Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego, ponad 30 obiektów architektury 
przede wszystkim z XIX w. z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, odtworzone dwa układy 
ruralistyczne - owalnicy i ulicówki, typowa dla regionu łowickiego zagroda zamknięta tzw. 
okólnik, kapliczki przydrożne, kuźnia, karczma, piec chlebowy, wiatrak „koźlak", szkoła, 
budynki związane ze strażą pożarną.
Sromów: Prywatne Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich. Założycielem muzeum jest 
Julian Brzozowski - rzeźbiarz ludowy. Na ekspozycję składają się rzeźby, pająki, wycinanki, 
obrazy, hafty.

Ww. ośrodki w Łowiczu i Maurzycach zostały uznane za jedne z najbardziej 
rozpoznawalne ośrodki turystyczne województwa łódzkiego. Są to ośrodki turystyki 
kulturowej opartej na lokalnym folklorze; turystyka edukacyjna - położenie na trasie Szlaku 
Bursztynowego.

Zostały wymienione także produkty z terenu Powiatu Łowickiego, które zostały 
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, która służy zbieraniu i rozpowszechnianiu 
informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych:
Kategoria: Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoc:
- Powidła śliwkowe łowickie,
- Ogórki konserwowe po łowicku,
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- Ogórki kwaszone po łowicka.

Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014 - 2020
Dnia 25 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014 - 2020". Celem 
programu jest wytyczenie kierunków polityki kulturalnej w województwie łódzkim. Samorząd 
Województwa Łódzkiego przyjmuje na siebie rolę inicjującą i koordynującą politykę 
kulturalną regionu, ponadto pełni funkcję inspirującą samorządy lokalne oraz wszelkich 
nadawców i odbiorców komunikatów kultury do współdziałania na rzecz rozwoju regionu.

Program dzieli się na dwie części: diagnostyczną (syntetycznie podsumowującą 
dotychczasowe diagnozy dla obszaru kultury w województwie łódzkim) oraz część 
strategiczną. W pierwszej zebrano wnioski z przeprowadzanych w latach 2011-2013 
spotkań sektorowych i opracowanych w tym okresie badań stanu kultury w województwie, 
wskazano też najważniejsze trendy rozwojowe, sporządzono analizę SWOT. W drugiej części 
znajduj się opis: założeń programowych, celów, rekomendowanych działań i informacja 
o wdrażaniu Programu.

W obszarze ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego omówiono szczegółowo 
następujące zagadnienia: dziedzictwo kulturowe województwa łódzkiego, tożsamość 
kulturowa, zabytki, muzea i skanseny, turystka kulturowa, dostępność infrastruktury kultury, 
uczestnictwo w kulturze i oferta kulturalna w województwie łódzkim, infrastruktura kultury, 
uczestnictwo i oferta, preferencje kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego w świetle 
prowadzonych badań, przemysły kultury i przemysły kreatywne w województwie łódzkim.

Podregion łowicki, został wskazany jako jeden z trzech podregionów 
o charakterystycznych cechach, który wpływa znacząco na tożsamość kulturową 
województwa łódzkiego. Jest to obszar, którego mieszkańcy wykazują silne poczucie 
wartości, tradycji i więzi społecznych, co w dużym stopniu wpływa na kształtowanie poczucia 
tożsamości lokalnej i kultywowanie tradycji; działa tu największa ilość twórców ludowych, 
ludowa twórczość artystyczna - łowickie stroje, wycinanki i hafty traktowane są, jako 
element identyfikacyjny folkloru Polski na arenie międzynarodowej).

Na terenie województwa łódzkiego działa około 220 zespołów ludowych oraz 160 
twórców ludowych reprezentujących dziedziny rękodzieła i sztuki ludowej takie jak rzeźba, 
malarstwo, papieroplastyka (plastyka papierowa i plastyka obrzędowa), haft, rękodzieło - 
czyli garncarstwo, plecionkarstwo i inne. Najwięcej twórców działa w powiatach łowickim - 
35.

W oparciu o wyniki analizy SWOT, a także w związku z już obowiązującymi 
dokumentami strategicznymi wyznaczono 9 celów strategicznych:
I. Wzmocnienie identyfikacji regionalnej;
1!. Rozwój kompetencji kulturowych;
III. Partycypacja;
IV. Profesjonalizacja sektora kultury;
V. Instytucje otwarte dla wszystkich;
Vi. Włączenie instytucji kultury w międzynarodowy obieg;
VII. Wykorzystanie obszarów i obiektów zabytkowych na cele związane z działalnością 
kulturalną/Zabytki dla kultury i turystyki;
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VIII. Estetyczna przestrzeń publiczna/spójność przestrzenna;
IX. Uruchomienie potencjału przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych.

Celom strategicznym przypisano 24 celów operacyjnych oraz rekomendowane 
działania. Zakłada się, że rekomendowane działania wskazane w Programie będą 
podejmowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego, samorządy powiatowe i gminne, 
instytucje kultury, podmioty działające w sektorze edukacji, organizacje pozarządowe, 
twórców i artystów, przedsiębiorców, podmioty sponsorujące działalność kulturalną, inne 
podmioty. Samorząd Województwa Łódzkiego będzie wspierał te działania m.in. poprzez 
realizację projektów własnych, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w ramach 
konkursów, a także udzielanie dotacji instytucjom kultury, dla których jest organizatorem. 
Ponadto Samorząd Województwa Łódzkiego będzie pełnił rolę wspierającą sektor kultury 
w obszarach: promocji kultury jak i w doborze właściwych narzędzi wsparcia sektora.

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

5.1. Relacje Powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie powiatu

Władze samorządowe w procesie zarządzania powiatem kierują się wytycznymi 
zawartymi w sporządzonych opracowaniach na poziomie powiatowym, które obejmują 
całokształt zjawisk i czynników istotnych dla lokalnego rozwoju. POnZ Jest zgodny z innymi 
przyjętymi do realizacji dokumentami powiatowymi, dotyczącymi różnych aspektów życia 
społeczno - gospodarczego.

Uchwała dotycząca przyjęcia POnZ podjęta przez powiat obowiązuje na terytorium 
całego powiatu - wszystkich gmin wchodzących w jego skład. Dlatego poszczególne gminy 
znajdujące się na obszarze Powiatu Łowickiego opracowując własne dokumenty strategiczne 
i planistyczne o charakterze gminnym, będą musiały przeanalizować i wziąć pod uwagę 
zapisy i działania dotyczące dziedzictwa kulturowego w powiecie zawarte w POnZ.

Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020
Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020 została przyjęta uchwałą 

nr XVJI/105/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2016 r. Strategia jest kluczowym 
dokumentem, który nakreśla nadrzędne cele długoterminowe {strategiczne), priorytety 
rozwoju oraz kierunki działań władz samorządowych Powiatu. Strategia określa również stan 
docelowy, do którego Powiat powinien dążyć w kolejnym okresie programowania.

Wyznaczona wizja Powiatu Łowickiego: Powiat Łowicki ponadiokalnym ośrodkiem 
turystycznym, dbającym o swoje dziedzictwo kulturowe i lokalne tradycje oraz miejscem 
przyjaznym dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Wyznaczona misja Powiatu Łowickiego: Wykorzystanie dogodnego położenia, 
możliwości obszaru funkcjonalnego, branży kluczowej, potencjału społeczno - gospodarczego 
oraz walorów krajobrazowych i kulturowych (folklor łowicki) w celu zwiększenia 
atrakcyjności regionu.

19



Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Łowickiego na tata 2018 - 2021

W ceiu realizacji wizji i misji Powiatu, zdefiniowano katalog kluczowych dla jego 
rozwoju ceiów strategicznych oraz służących ich osiąganiu celów operacyjnych. Łącznie 
zdefiniowano trzy cele strategiczne oraz sześć przyporządkowanych im celów operacyjnych. 
Poniżej przedstawiono tylko te cele związane z ochroną zabytków.
Cel strategiczny 3. Kompleksowa promocja i współpraca w Powiecie.
Cel operacyjny A. Zintegrowane działania promocyjne.

Proponowane działania:
- opracowanie kompleksowego planu promocji/strategii promocji Powiatu;
- stworzenie kompleksowej oferty uwzględniającej walory krajobrazowe i kulturowe 
Powiatu(,,pakietowanie" oferty turystycznej);
- aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami w ceiu 
wspólnej promocji;
- kontynuacja działań związanych z promocją marki regionalnej - folkloru łowickiego;
- opracowanie zintegrowanej oferty imprez i wydarzeń kulturalnych we współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami działającymi na terenie Powiatu (oferta 
połączona z kompleksową informacją na temat: co zobaczyć? gdzie zjeść? gdzie się 
zatrzymać? itp.);
- współpraca z Muzeum w Łowiczu w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego 
regionu;
- opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu oraz stworzenie na jej 
podstawie zróżnicowanej oferty kulturalnej,
- stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej Powiatu (oznakowanie miejsc wartych 
odwiedzenia, szlaków itp.);
- podejmowanie działań promocyjnych wykorzystujących nowe technologie oraz kanały 
komunikacji (np. media społecznościowe, aplikacje telefoniczne) - zwiększenie dostępności 
do informacji w zakresie kultury oraz koordynacja działań w tym zakresie;
- dostarczanie kompleksowych informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez lokalne 
władze samorządowe w celu tworzenia warunków dla pozyskiwania nowych inwestorów - 
np. wspólna oferta inwestycyjna wykonanie strony internetowej dla obszaru funkcjonalnego 
i branży kluczowej (SRWŁ, RSIWŁ LORIS 2030) prezentującej potencjał regionu oraz 
możliwości dla inwestorów.
Cel operacyjny B. Tworzenie warunków oraz koordynacja partnerskiej współpracy lokalnych 
samorządów z przedstawicielami sfery gospodarczej oraz społecznej.

Proponowane działania:
- wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców Powiatu, a także stowarzyszeń i instytucji 
związanych z ochroną kultury Ziemi Łowickiej i zabytków;
- wspieranie działań edukacyjnych w zakresie kultury;
- angażowanie organizacji pozarządowych do tworzenia dokumentów o charakterze 
strategicznym dla rozwoju Powiatu;
- podejmowanie inicjatyw, wymiana doświadczeń i działanie w kierunku realizacji wspólnego 
celu - promocji Ziemi Łowickiej;
- działania nakierowane na promocję współpracy między wszystkimi grupami społecznymi 
Powiatu;
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- angażowanie lokalnych samorządów w działania Powiatu;
- inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów;
- działania nakierowane na wzmocnienie stopnia identyfikacji gmin z działaniami Powiatu.

Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą na 
lata 2020 - 2023

Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą 
na lata 2020 - 2023 został opracowany w 2015 r.

W Programie zostały określone cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań 
proekologicznych oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia postawionych celów. 
Organ wykonawczy powiatu jest zobowiązany, co 2 lata, do opracowania raportu 
z wykonania założeń programu.

W rozdziale 3.4. Zabytki, zdefiniowano czym jest zabytek, co podlega ochronie 
i opiece z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zostały wymienione zabytki 
nieruchome wpisane do rejestru zabytków w poszczególnych gminach powiatu.

Wśród wyznaczonych celów i zadań w Programie, nie ma kierunków związanych 
z ochroną zabytków.

5.2. Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowego Powiatu Łowickiego

5.2.1. Charakterystyka powiatu 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Powiat Łowicki położony jest w północno - wschodniej części województwa 

łódzkiego. Obecne granice Powiatu ustalone zostały na podstawie reformy administracyjnej, 
która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Jego siedzibą jest miasto Łowicz. Całkowita 
powierzchnia Powiatu to 988,17km2, co stanowi ponad 5% całkowitej powierzchni 
województwa łódzkiego.

Powiat graniczy z pięcioma powiatami województwa łódzkiego: skierniewickim, 
brzezińskim, zgierskim, łęczyckim i kutnowskim oraz z dwoma powiatami z województwa 
mazowieckiego: gostynińskim oraz sochaczewskim. Pod względem administracyjnym na 
obszarze Powiatu Łowickiego znajdują się następujące gminy:
- gminy wiejskie: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, 
Łyszkowice, Nieborów, Zduny;
- miasto: Łowicz.
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Rys. 1. Mapa Powiatu Łowickiego
źródło: https://www.osp.org.p!/hosting/kata!og.php?id_w=6&id_p=118&id_g=944 (data dostępu 04.05.2018 r.)

Powiat znajduje się pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami - łódzką i warszawską. 
Jest bardzo dobrze skomunikowany - zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania dróg 
krajowych oraz autostrad wschód - zachód A2 (Terespol - Świecko) i północ - południe A l 
(Gdańsk - Gorzyce). Ponadto przez jego teren przebiega magistrala kolejowa prowadząca ze 
wschodu na zachód Polski (połączenie linii kolejowej nr 2 Terespol - Warszawa oraz iinu 
kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice).

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Geograficznie Powiat Łowicki położony jest na dwóch równinach: Kutnowskiej 

i Łowicko - Błońskiej.
Równina Kutnowska to obszar położony na północ od doliny Bzury. Ma charakter 

płaskiej, wyrównanej powierzchni o wysokościach od 90 do 110 m n.p.m., przeciętej 
dolinami lewobrzeżnych dopływów Bzury: Ochni i Słudwi. Teren ten jest prawie pozbawiony 
lasów i ma charakter typowo rolniczy.

Równina Łowicko - Błońska to obszar zajmujący środkowo - południową cześć 
Powiatu, na południe od doliny Bzury. Jest to płaski, lekko pochylony na północ obszar 
o wysokościach od 85 do 100 m n.p.m., przecięty płytkimi dolinami prawobrzeżnych 
dopływów Bzury (Mroga, Bobrówka, Uchanka, Zwierzyniec (Zwierzynka) i Skierniewka. Ta 
część Powiatu jest nieco bogatsza w lasy niż część północna.

Wody powierzchniowe Powiatu Łowickiego należą do zlewni rzeki Bzury, 
lewobrzeżnego dopływu Wisły. Wody te tworzą gęstą sieć rzeczną - 26 cieków wodnych oraz 
kanały melioracyjne o łącznej długości ok 300 km. Cały obszar Powiatu położony jest 
w środkowej części zlewni rzeki Bzury. Granice, ze względu na płaskie położenie terenu, 
zwłaszcza w ujściowych odcinkach, są słabo ukształtowane. Rzeka Bzura stanowi oś układu 
hydrologicznego w Powiecie Łowickim. W skład sieci rzecznej wchodzi rzeka Bzura 
z dopływami prawobrzeżnymi - Mrogą, Bobrówką oraz Uchanką, Zwierzyńcem i Skierniewką
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oraz dopływami lewobrzeżnymi - Ochnią, Słudwią z Przysową i Nidą. Do zasobów wodnych 
Powiatu Łowickiego należą również zbiorniki, stawy oraz wyrobiska.

Obszary prawnie chronione na terenie Powiatu Łowickiego:
Gmina Bielawy

W dolinie rzeki Bzury utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury. 
Obejmuje on dolinę rzeki Bzury wraz z doliną dolnej Mrogi (pow. 10690 ha na terenie Gminy 
Bielawy, na terenie Powiatu ok. 16 890 ha). Dodatkowo obejmuje on zbudowane w dolinach 
tych rzek. kompleksy stawów hodowlanych w Psarach, Borowie i Walewicach, które uznane 
są za ostoję Corine, czyli obszary, które są szczególnie cenne dla ochrony przyrody w skali 
europejskiej. Na terenie gminy znajduje się również dwanaście pomników przyrody. Są to 
głównie pojedyncze drzewa, które występują w zabytkowych parkach dworskich oraz 
w pobliżu kościołów i cmentarzy. Zabytkowe parki, w których występują pomniki przyrody 
znajdują się m.in. w Piaskach Bankowych, Borowie, Łazinie, Psarach, Walewicach, Mrodze 
i Sobocie. W miejscowości Borówek znajduje się park gminny, który objęty jest ochroną na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Gmina Chąśno
Nie występują tu obszary objęte ochroną, w trybie przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Gmina Domaniewice
Dużym walorem krajobrazu są dość rozległe kompleksy leśne w dolinie rzeki 

Bobrówki oraz akweny - dwa jeziora - Rydwan oraz Okręt, które uznane są za Ostoję Corine 
i wykorzystywane, jako stawy hodowlane. Objęte są również ochroną jako Obszar 
Chronionego Krajobrazy Doliny Bzury zajmujący na terenie gminy obszar o powierzchni ok.
2500 ha.

Gmina Kiernozia
Na terenie gminy ustanowiono obszar chronionego krajobrazu obejmujący dolinę 

Przysowy. Ochroną konserwatorską objęto jeden pomnik przyrody - dąb szypułkowy
w zabytkowym parku w Kiernozi.

Gmina Kocierzew Południowy
W gminie istnieją trzy pomniki przyrody - 3 stare drzewa na cmentarzu parafii 

rzymsko - katolickiej w Kocierzewie.

Gmina Łowicz
W dolinie Bzury na wschód od Łowicza, znajduje się kompleks stawów otoczonych

przez łąki. Stawy Łowicz - Mysłaków uznane są za Ostoję Corine - obszar szczególnie cenny 
dla ochrony przyrody - o znaczeniu europejskim. Na terenie gminy położony jest niewielki 
fragment - 2 500 ha Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury. Jeden pomnik przyrody 
znajduje się we wsi Niedźwiada - jest to wiąz szypułkowy o obwodzie 335 cm.
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Miasto Łowicz
Zachodnia część miasta Łowicz objęta jest programem Natura 2000. Są to dwa 

obszary: Specjalny Obszar Ochrony wchodzący w skład Pradoliny Bzury i Neru; Obszar 
Specjalnej Ochrony, który wchodzi w skład Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Na terenie 
Łowicza występuje 10 pomników przyrody.

Gmina Łyszkowice
Na terenie gminy występują następujące rezerwaty przyrody: „Kwaśna Buczyna" to 

las mieszany bukowo - dębowy, o cechach naturalnych - powierzchni 14,19 ha (na terenie 
gminy); „Bukowiec" o całkowitej powierzchni. 6,58 ha z czego na terenie gminy znajduje się 
ok. 1 ha. Rezerwat to głównie buczyna karpacka z bukiem, poza granicą jego zasięgu oraz 
owocującymi okazami bluszczu pospolitego. Ponadto na obszarze gminy występują pomniki 
przyrody - jest to 5 lip na terenie leśnictwa Pszczonów.

Gmina Nieborów
Walory gminy w znacznej części objęte są ochroną. Południowo - wschodnia część to 

obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach znajduje się rezerwat 
przyrody „Polana Siwica" o powierzchni 68,55 ha. Na terenie gminy znajduje się również ok. 
2000 ha Bolimowsko - Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on 
m.in. założenia parkowo - pałacowe Arkadii i Nieborowa, które uznane są za zabytki 
architektury najwyższej klasy, a także inne cenne przyrodniczo i kulturowo obszary położone 
wokół Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Obiekty te chronione są ponadto jako:
- Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Nieborów o powierzchni 46,35 ha. To fragment zespołu 
parkowo - pałacowego w Nieborowie, wkomponowany w otaczające drzewostany leśne;
- Parki zabytkowe: zespół pałacowo - parkowy w Nieborowie, ze stałą ekspozycją wnętrz 
zXVHI i XIX w. oraz manufakturą majoliki nieborowskiej, romantyczny ogród w Arkadii pełen 
sztucznych ruin, wg projektu m.in. Sz. B. Zuga i H. ittara: Świątynia Diany, Akwedukt Rzymski, 
Dom Margrabiego, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z Jaskinią Sybilli, Łuk Kamienny;
- Pomniki przyrody: 4 pojedyncze drzewa - 2 dęby szypułkowe i 2 lipy drobnolistne, grupa 
6 drzew - wiązów szypułkowych na cmentarzu Parafii w Bednarach, 3 odcinki alei z 863 szt. 
drzew (lipy, dęby, wierzby, sosny, wiązy, topole).
- Na terenie gminy ustanowiono również dwa użytki ekologiczne.

Gmina Zduny
Na terenie gminy znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Bzury - ok. 1300 ha. Ponadto ustanowiono tam również formy ochrony w postaci 
następujących pomników przyrody: wiąz szypułkowy w Zdunach, jesion wyniosły w Nowych 
Zdunach, wiąz szypułkowy - 3 szt. na cmentarzu w Bąkowie Górnym. W miejscowości 
Zduńska Dąbrowa znajduje się park wiejski, chroniony również na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody.
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TURYSTYKA
O walorach turystycznych Powiatu Łowickiego decyduje przede wszystkim jego 

bogata historia oraz rozpoznawalna na całym świecie ludowa kultura łowicka, zwana 
powszechnie księżacką, z charakterystyczną kolorystyką i wzornictwem. Ziemia Łowicka 
wpisana jest na trwałe w dzieje państwowości polskiej. Od XII (1136 r.) do XVIII w. stanowiła 
siedzibę i własność arcybiskupów gnieźnieńskich. W czasach bezkrólewia, jako siedziba 
prymasa, była traktowana jako druga stolica Polski. Kompleks dóbr arcybiskupich 
funkcjonował pod nazwą Księstwa Łowickiego (łac. Ducatus Loviciensis) i pomnażany był 
nadaniami królewskimi, aż do 1795 r. Ostatnim przedrozbiorowym arcybiskupem 
gnieźnieńskim noszącym tytuł książęcy był Ignacy Krasicki. Wraz z upadkiem Polski całość 
dóbr arcybiskupich przeszła pod panowanie pruskie i została poddana sekularyzacji. Samo 
miasto Łowicz aż do rozbiorów było ważnym ośrodkiem kultury i edukacji (m.in. powstało tu 
jedno z pierwszych w Polsce kolegiów pijarskich). Na przestrzeni dziejów wzniesiono na 
terenie miasta szereg wartościowych dzieł architektury, do których zaliczyć należy m.in. XVII 
w. bazylikę katedralną (miejsce pochówku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich), kościół pijarów, 
kościół i klasztor bernardynek, kościół św. Leonarda oraz pozostałości zamku 
prymasowskiego.

Z Ziemią Łowicką związanych było wielu znamienitych artystów rzeźbiarzy, malarzy 
i architektów tworzących na terenie ówczesnej Polski, których dzieła zachowały się po dziś 
dzień w doskonałym stanie. Wśród nich wymienia się: Hieronima Canavesi, Jana 
Michałowicza z Urzędowa, Willema van den Biocke, Tomasza Poncino, Tylmana z Gameren, 
Michała Anioła Palloni, Efraima Szreger, Jana Jerzego Plersch.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Ziemi Łowickiej pozostaje zespół 
pałacowo - parkowy Radziwiłłów w Nieborowie, stworzony wg projektu Tyimana z Gameren. 
Od 1945 r. funkcjonuje wraz z oddalonym o ok. 5 km ogrodem romantycznym Heleny 
Radziwiłłowej w Arkadii, jako oddział Muzeum Narodowego.

Inne miejsca naznaczone historią, które warto odwiedzić:
- Domaniewice z wczesnobarokową kaplicą oraz ciekawym prospektem organowym, 
w kształcie orla w koronie z rozłożonymi skrzydłami;
- Walewice z klasycystycznym pałacem, stadniną koni oraz historią romansową 
z Napoleonem w tle;
- Kiernozia z pałacem Łączyńskich;
- Osiek i dwór rodzinny nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - 
Marcello Bacciareliego;
- wieś Boczki, w której na świat przyszedł wybitny malarz polskiego realizmu - Józef 
Chełmoński;
- Maurzyce skansen gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego;
- Sromów - muzeum rzeźb ruchomych.

Przez Powiat Łowicki przebiegają liczne szlaki turystyczne, w tym 5 pieszych, 
3 rowerowe oraz 1 szlak kajakowy. Szlaki piesze na terenie Powiatu Łowickiego przebiegają 
na następujących trasach:
- Trasa 1 (17 km) - Łowicz - Jastrzębia - Pilaszków - Dąbkowice Górne - Jezioro Okręt - Błota 
Krępskie - Domaniewice;
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- Trasa 2 (15 km) - Łowicz - Zielkowice - Arkadia - Nieborów - Bednary;
- Trasa 3 (11 km) - Bełchów - Chyleniec - Siwica - Nieborów;
- Trasa 4 (12 km) - Łyszkowice - Kuczków - Seiigów - Bobiecko - Polesie - Bełchów;
- Trasa 5 (19 km) - Walewice - Sobota - Sobocka Wieś - Urzecze - Wierznowice - Mystkowice - 
Bochen - Ostrów - Otolice - Łowicz.

Wśród szlaków rowerowych popularnością cieszą się:
- 14 km szlak rowerowy „Książęcy" rozpoczynający swój bieg na łowickim rynku, a kończący 
trasę przed pałacem Radziwiłłów w Nieborowie;
- 119 km szlak rowerowy „Szable i Bagnety" nawiązujących do najważniejszych wydarzeń 
historycznych w dziejach regionu i kraju - powstań narodowych oraz obu wojen światowych;
- 123 km szlak rowerowy „Dwory i Kościoły" zapoznający z pięknem architektury sakralnej 
oraz miejscami związanymi są z historią Marti Walewskiej (Kiernozia), Józefa Chełmońskiego 
(Boczki), Władysława Grabskiego (Borów).

Szlak kajakowy zlokalizowany jest na rzece Bzurze. Spływy kajakowe organizowane są 
przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Łowicką Akademię Sportu oraz 
PTTK. Łowicka Akademia Sportu dysponuje wypożyczalnią kajaków.

W Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu (ul. Stary Rynek 
17) znajduje się Centrum informacji Turystycznej, gdzie turyści mogą uzyskać informacje 
pomocne podczas zwiedzania regionu łowickiego.

W Łowiczu znajduje się niepowtarzalna Aleja „Gwiozd". W centralnym punkcie miasta
- na placu Stary Rynek, wmurowane zostały tablice ze szkła hartowanego z wycinanką 
łowicką „gwiozdą" dla najwybitniejszych ludzi kultury ludowej. Uroczystość odsłonięcia 
pierwszych „Gwiozd" odbyła się dnia 12 czerwca 2011 r. W taki sposób Łowicz honoruje 
wyjątkową działalność twórców ludowych propagujących sztukę ludową i pielęgnujących 
regionalne dziedzictwo kulturowe. Swoje gwiazdy mają aktorzy, muzycy, filmowcy, 
sportowcy, ludzie filmu kina i kultury, nadszedł czas, aby swoje gwiazdy mieli również twórcy 
ludowi. Powstająca Aleja „Gwiozd" jest jedną z głównych atrakcji dla przyjezdnych turystów 
gdzie każdy, będzie mógł podziwiać wytwór rękodzielniczy w postaci wycinanek łowickich.

W Łowiczu co roku przyznawane są specjalne nagrody przez władze Powiatu 
Łowickiego. Firmy, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne, które mają szczególny 
dorobek kulturowy czy gospodarczy oraz duży wpływ na znaczenie regionu, honorowane są 
tytułem Marek Regionalnych „Łowickie". To prestiżowe wyróżnienie powstało w celu 
promowania przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym znaczeniu dla regionu, 
związanych z dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Ziemi Łowickiej.

Ponadto władze Łowicza promują księżacką ludowość jako markę regionalną. Służy 
temu projekt „Folklor łowicki - wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza", 
który został dofinansowany przez władze województwa łódzkiego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego RPO WŁ na lata 2007 - 2013. Rozwijana marka poprzez kompleksową 
promocję pomoże w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego 
dawnego Księstwa Łowickiego dla następnych pokoleń poprzez stworzenie możliwości 
zdobycia wiedzy o kulturze Łowicza i umiejętności wytwarzania wyrobów w miejscowym 
wzornictwie. Pomoże w przeciwdziałaniu procesom zanikaniu rzemiosła ludowego, 
zwiększeniu zainteresowania młodzieży oraz turystów kulturą łowicką, aktywizacji
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środowiska twórców ludowych. Przyczyni się do wzrostu zainteresowania szkół 
organizowaniem zajęć szkolnych z udziałem twórców ludowych oraz popularyzacji ginących 
zawodów łowickich wśród dzieci, młodzieży i odwiedzających region łowicki turystów. 
Folklor łowicki, będąc jednym z potencjałów województwa łódzkiego pozwoli na promocję 
całego województwa łódzkiego i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej.

5.2.2. Zarys historii obszaru powiatu

„Historia istnienia Powiatu Łowickiego, jako jednostki polityczno - administracyjnej, 
sięga połowy XIX w. Do czasów pierwszych rozbiorów większość obszaru dzisiejszego 
Powiatu Łowickiego należała do powiatów: rawskiego, gąbińskiego i sochaczewskiego 
w województwie rawskim, natomiast tylko niewielki jego skrawek wchodził w skład powiatu 
orłowskiego w ziemi łęczyckiej. Po Hi rozbiorze Polski ziemie obecnego Powiatu Łowickiego 
znalazły się w departamencie warszawskim, rozdzielone między powiaty: orłowski, 
sochaczewski i gostyniński. W czasach Królestwa Polskiego obszar dzisiejszego Powiatu 
wszedł w całości w skład województwa mazowieckiego. Do 1845 r. Łowicz był stolicą 
powiatu sochaczewskiego. Znaczące zmiany terytorialne nastąpiły w 1849 r., wytyczony 
wówczas kształt granic Powiatu wydaje się być najbardziej zbliżony do dziś istniejącego. Od 
1867 r. na obszarze Powiatu istniało dziewięć gmin wiejskich: Bielawy, Bąków z siedzibą 
w Zdunach, Bolimów, Dąbkowice z siedzibą w Jamnie, Jeziorko z siedzibą w Chąśnie, 
Kompina, Lubianków z siedzibą w Antoniewie, Łyszkowice i Nieborów. Osada Kiernozia wraz 
z otaczającą ją gminą włączona została do powiatu gostynińskiego, a iłów do 
sochaczewskiego. Podział ten nie zmienił się praktycznie do wybuchu I wojny światowej. 
W 1908 r. Powiat liczył ok. 346 tys. ha powierzchni i 112 628 mieszkańców.

Po wybuchu 1 wojny światowej w 1916 r. Powiat Łowicki połączony został 
z sochaczewskim w jeden obwód, na czele którego stał niemiecki szef obwodu (kreischef). 
Obszar Powiatu Łowickiego po 1922 r. nie zmienił się aż do czasów II wojny światowej.

W 1933 r. powstała gmina Domaniewice, którą wydzielono z części terytorium gminy 
Dąbkowice. Tuż przed wybuchem wojny nastąpiła zmiana przynależności administracyjnej 
Powiatu Łowickiego - znalazł się on w granicach województwa łódzkiego.

W czasie I! wojny światowej Powiat Łowicki wcielony został do dystryktu 
warszawskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Obok niemieckiego aparatu 
administracyjnego na terenie Powiatu Łowickiego funkcjonowały konspiracyjne struktury 
polskiego państwa w postaci Delegatury Rządu na Kraj i armii podziemnej. W kwietniu 
1944 r. powstała w Łowiczu pierwsza konspiracyjna Powiatowa Rada Narodowa.

Od wiosny 1945 r. Powiatowa Rada Narodowa rozpoczęła tworzenie swoich komórek 
organizacyjnych we wszystkich gminach. Reaktywowano stanowisko starosty i wydziału 
powiatowego, jako organów administracji rządowej pierwszej instancji.

Ustawa z 20 marca 1950 r. wprowadziła nowy system administracyjny, który 
zlikwidował organy urzędowej administracji ogólnej - stanowiska wojewodów i starostów 
wraz z ich aparatem pomocniczym oraz terenowe organy administracji niezespolonej i i II 
instancji. Na podstawie ustawy o reformie administracyjnej kraju w 1954 r. w Powiecie
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Łowickim powołano 49 gromadzkich rad narodowych. Do 1973 r., to jest kolejnej reformy 
podziału administracyjnego kraju, przetrwało ich zaledwie 24.

W grudniu 1972 r. WRN w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie utworzenia gmin 
w województwie łódzkim. W Powiecie Łowickim powstało ich ogółem 11: Bielawy, Bolimów, 
Chąśno, Domaniewice, Głowno, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, 
Nieborów i Zduny. W 1975 r. znalazły się one (już bez Głowna i Kiernozi) w granicach 
nowoutworzonego województwa skierniewickiego. Po jego likwidacji weszły one ponownie 
w 1999 r. do Powiatu Łowickiego w województwie łódzkim."1

5.3. Krajobraz kulturowy i zabytki o najwyższym znaczeniu dla powiatu

Synteza elementów przyrody i widocznych efektów działalności człowieka jest 
architekturą krajobrazu, czyli formą, która obok treści składa się na krajobraz kulturowy. 
Ochrona tego krajobrazu to pełna ochrona obiektu zabytkowego wraz jego otoczeniem 
i walorami przyrodniczymi, roślinnością i warunkami socjologicznymi. Polega ona na 
ochronie najcenniejszych obiektów, zespołów, obszarów i świadomym ich przekształcaniu 
w taki sposób, by tworząc nowe wartości, unikać deformacji istniejącego, historycznie 
ukształtowanego dziedzictwa. Chronić należy więc nie tylko obiekty architektury, kapliczki 
i figury przydrożne, również krajobraz ukształtowany ludzką ręką oraz spuściznę 
intelektualną i duchową.

Ponadto dziedzictwo historyczne jest istotne o tyle, że wpływa na atrakcyjność 
turystyczną - głównie poprzez jego materialne wytwory, czyli zabytki. Co może być 
wykorzystane w rozwoju powiatu.

1 https://www.powiat.iowicz.pl/483,historia-powiatu.html (data dostępu 14.05.2018 r.)
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5 3 .1 . Dziedzictwo materialne2

W te] części wskazano najbardziej charakterystyczne i najcenniejsze obiekty 
znajdujące się na terenie Powiatu Łowickiego.
ZABYTKI W ŁOWICZU

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja - sięgająca swymi 
początkami XII stulecia, w początkach XV w. kościół został podniesiony do rangi kolegiaty. 
W 1992 r. papież Jan Paweł II podniósł kolegiatę do rangi katedry, natomiast podczas wizyty 
papieskiej w 1999 r. kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Wnętrze świątyni o charakterze 
renesansowo - barokowym. Podziemia kościoła są miejscem pochówku dwunastu prymasów 
Polski. Przy świątyni znajduje się pięć kaplic prymasowskich: Lipskiego, Komorowskiego, 
Uchańskiego, Wężyka, Tarnowskiego. Obecnie prowadzone są prace rewitalizacyjne krypt.

Kościół Starokatolicki Mariawitów pw. Przenajświętszego Sakramentu - świątynia
wybudowana w 1910 r. w stylu neogotyckim typu bazylikowego, powstała na planie krzyża 
łacińskiego. Kościół murowany z cegły ceramicznej w wątku kowadełkowym. Dach 
dwuspadowy, kryty dachówką. Od południa pięcioboczny, przepruty ostrołukowym 
arkadowaniem przedsionek. Front kościoła zdobi wysoka neogotycka wieża oraz para pinakli. 
Nawa główna o sklepieniu krzyżowo - kolebkowym jest znacznie wyższa niż boczne, wsparte 
na 8 kolumnach. Wyposażenie kościoła jest bardzo skromne. W ołtarzu głównym znajduje się 
Chrystus Ukrzyżowany, na prawo od ołtarza ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po 
stronie lewej - ambona metalowa, koszowa z 1910 r. Na antepedium ołtarza widnieje herb 
Łowicza. Nad ołtarzem znajduje się pozłacana konfesja.

Kościół SS. Bernardynek pw. NMP i św. Klary - zespół klasztorny Bernardynek 
powstał w poł. XVII w., według projektu włoskiego architekta Tomasza Poncino, z fundacji 
kasztelana gostynińskiego Marcina Sadowskiego i jego małżonki Eufrozyny. Podczas zaborów 
siostry musiały przenieść się do Wielunia, po tym jak w 1898 r. z rozkazu cara zamknięto 
klasztor. Dopiero w 1918 r. bernardynki ponownie zasiedliły łowicki klasztor.

W skład siedemnastowiecznego zespołu klasztornego wchodzą kościół pw. NMP, 
zabudowania klasztorne z krużgankami oraz wirydarz.

Kościół i klasztor sióstr bernardynek pw. NMP i św. Elżbiety wzniesiono w latach 
1647 - 1650. Architektura zarówno kościoła jak i klasztoru utrzymana jest w stylu 
barokowym. Jednonawowy kościół zbudowano we wschodnim skrzydle zespołu 
klasztornego. Prezbiterium ustawione jest na południe, od strony wschodniej ma niską 
zakrystię, do której przylega od południa nowsza przybudówka (1930 r.) Nawa trzyprzęsłowa 
ma ściany dzielone pilastrami dźwigającymi belkowanie. W nawie od północy znajduje się 
trójarkadowy chór na słupach. Od strony północnej, wejściowej, jest szczyt kościoła 
z frontonem; na jego narożach ustawiono kamienne posągi św. Franciszka i św. Klary, 
pochodzące z czasu budowy kościoła. Dachy nad nawą i prezbiterium są dwuspadowe, od 
1980 r. pokryte blachą miedzianą. W jej wnętrzu odnajdujemy 5 barokowych ołtarzy. 
W ołtarzu głównym, wykonanym z polichromowanego drewna, znajduje się cudowny obraz 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ponadto na ołtarzu znajdują się figury śś.

2 https://www.powiat.lowicz.pl/474,zabytki-w-powiede.html (data dostępu 18.05.2018 r.)
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Franciszka, Antoniego, Stanisława i Bonawentury. W pozostałych ołtarzach odnajdujemy 
obrazy świętych z XIX w. namalowane m.in. przez Ludwika Jabłońskiego, W jednym z ołtarzy 
znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który pierwotnie należał do kościoła 
Bernardynów w Łowiczu. Bogato dekorowana rzeźbami czterech Ewangelistów jest czasza 
barokowej ambony z poł. XVII w. Organy na chórze pochodzą z poł. XIX w. W grobach pod 
kościołem spoczywają fundatorzy kościoła (Marcin i Eufrozyna Sadowscy) i zakonnice, które 
zmarły przed kasatą zakonu.

Zabudowania klasztorne są dwukondygnacyjne, złożone z trzech skrzydeł 
otaczających kwadratowy wirydarz; czwarty bok wirydarza zamykają krużganki kościelne. 
Większe pomieszczenia w dolnej kondygnacji, takie jak sala rekolekcyjna czy refektarz mają 
sklepienia podparte wewnątrz słupem. Fundacja przewidziana była na 24 zakonnice. 
Ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach liczba sióstr oscyluje wokół czterdziestu, w 1987 r. na 
przedłużeniu zachodniego skrzydła klasztoru, w kierunku południowym, dobudowano nowe 
skrzydło. Projektował je inż. Marian Sokół, a prace budowlane wykonał Władysław Sujkowski 
z ekipą. W grobach pod kościołem pochowane są ciała fundatorów Marcina i Eufrozyny 
Sadowskich oraz zakonnic zmarłych przed kasatą klasztoru tj. przed 1898 r.

Kościół parafialny rzym. - kat. pw. św. Ducha i św. Katarzyny i Mateusza - jest 
jednym z najstarszych w Łowiczu. Wybudowany w 1404 r. jako budowla gotycka, we wnętrzu 
wyposażenie z XVIII i XIX w.

Kościół wybudowano z cegły w stylu gotyckim. Wielokrotnie przebudowywany dziś 
zachwyca pięknie zachowanym wnętrzem. W 1620 r. dobudowana została 
wczesnobarokowa wieża, którą ufundował arcybiskup Wawrzyniec Gembicki, Na początku 
XX w. wieżę nadbudowano i odrestaurowano. W XVIII w. dobudowano fasadę zachodnią 
w stylu późnego baroku. W świątyni znajdują się cztery kaplice. Dwie z nich zostały 
ufundowane przez miejscowe cechy rzemieślników. Kaplicę Świętej Trójcy z XVIII w. 
ufundowali rymarze, szewcy jeszcze w XVI w. wyłożyli pieniądze na budowę kaplicy świętych 
Kryspina i Kryspiniana. W południowej ścianie kościoła wmurowany jest renesansowy 
nagrobek kobiety, prawdopodobnie Barbary z Sarnowskich Kraśnickiej.

Kościół filialny pw. św. Leonarda i Małgorzaty - obecnie istniejący kościół powstał 
w latach 1618 - 1626. Pierwotnie służył jako prezbiterium przy drewnianej nawie, powstałej 
dzięki księdzu P. Kosickiemu, która spłonęła w 1939 r.

Jest to budynek murowany z cegły i rudy żelaznej, dwuprzęsłowy, postawiony na 
planie prostokąta, prezentujący późnorenesansowy styl. Po stronie północnej można 
zobaczyć pozostałości po zrujnowanej zakrystii.

We wnętrzu widnieją sklepienia o charakterze kolebkowym z lunetami, na których 
widoczna jest, częściowo zniszczona, geometryczna siatka stiukowych żeber, 
wyodrębniających pola ośmioboczne, owalne itp. Fasada zachodnia zwieńczona trójkątnym 
szczytem, ubogaconym sterczynami, kryje w sobie ślady zamurowanej tęczy.

Kościół ewangelicki, ob. galeria - projekt budowy kościoła przygotował Jan Łuczaj 
w 1836 r. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 11.10.1838 r. na placu u zbiegu ulicy 
Podrzecznej i Browarnej. Modyfikacje w elewacji budowli wprowadził Henryk Marconi. 
Kościół został odnowiony w 1913 r. i po zniszczeniach ! wojny światowej.
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Jest to kościół murowany, wzniesiony na planie prostokąta, posiadający oryginalna 
fasadę z monumentalnym sześciokolumnowym portykiem ze stiukowym Okiem Opatrzności 
w tympanonie. Uwagę zwraca portal wejściowy z nadprożem, wsparty na dwóch konsolach, 
ozdobionych liśćmi akantu. Między oknami w elewacjach bocznych znajdują się stiukowe 
wieńce liści laurowych ze wstęgami. Warto zwrócić również uwagę na stojącą obok kościoła 
murowaną dzwonnicę, pochodzącą z 1866 r. Kościół w 1991 r. kupił artysta malarz - Andrzej 
Biernacki, i stworzył galerię Browarną.

Kościół oo. Dominikanów, ob. Zespół Szkół Mechanicznych - budowę dawnego 
zespołu klasztornego Dominikanów rozpoczęto prawdopodobnie już w 1414 r. Zachowana 
do dziś świątynia pochodzi z 2 połowy XVII w. Wnętrza kilkakrotnie przebudowywano 
i dostosowywano do funkcji, jaką pełniły. W latach 1818 - 1829 były tu koszary, obecnie jest 
to gmach szkolny (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty).

Kościół oo. Bernardynów pw. św. Bartłomieja, ob. Studium Nauczycielskie - dawny 
klasztor bernardynów w Łowiczu - obecnie budynek Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych i Kolegium Nauczycielskiego przy ul. Stanisławskiego 31. Pierwotnie - od XV w * 
kościół i klasztor bernardynów.

Dawny kościół przyklasztorny postawiony został w stylu gotyckim, murowany z cegły
0 układzie polskim, dziś częściowo otynkowany. Prezbiterium trzyprzęsłowe, zamknięte 
trójboczną absydą, od zewnątrz nietynkowane z bielonymi glifami i fryzem u góry, dawne 
ostrołukowe okna, obecnie częściowo zamurowane, oszkarpowane z przerobionymi 
otworami. Fasada od zachodu ujęta w dwie duże szkarpy - lizeny, z wnęka w której było 
kiedyś wielkie okno. Fragmenty odsłoniętej ściany gotyckiej z dwiema kondygnacjami 
ślepych arkadek ostrołukowych, bielonych. Szczyt wolutowy rozczłonkowany pilastrami
1 zwieńczony małym frontonem. Chełm namiotowy nad wieżą. Dachy dwuspadowe 
przerobione.

Murowane zabudowania klasztorne trzykondygnacyjne, mają charakter barokowy. 
Trzy skrzydła klasztoru z czwartym utworzonym przez kościół otaczają prawie kwadratowy 
wirydarz z krużgankiem w przyziemiu. Pomieszczenia przyziemia i wielka sala - dawny 
refektarz mają wyjścia na krużganek. W przyziemiu i na pierwszym piętrze sklepienia 
krzyżowe na pasach i kolebkowo krzyżowe. Elewacje opilastrowane na narożach i częściowo 
oszkarpowane.

Kościół pierwotnie wyposażony był w wiele cennych dzieł sztuki, a klasztor posiadał 
bogaty księgozbiór, który na przełomie XVill/XiX w. liczył 5000 tomów. Biblioteka 
bernardyńska została uporządkowana tuż przed kasatą przez wybitnego bibliotekarza 
o. Rafała Morowicza, który opatrzył ją specjalnym drukowanym exlibrisem. Po zajęciu 
klasztoru na koszary pruskie biblioteka uległa częściowemu zniszczeniu. Część przewieźli 
Prusacy do Torunia, gdzie do dziś znajduje się w Książnicy Miejskiej, a część rozebrali łowiccy 
zbieracze książek. Kościół posiadał bardzo wartościowe dzwony, które po kasacie wraz
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z posadzką zakupiono do Chruśiina. Kościół posiadał drogocenne organy, których 
pokasacyjne losy nie są znane.3

Kościół oo. Pijarów pw. NMP i św. Wojciecha - zbudowany w latach 1672 - 1680, 
rozbudowany na przełomie XVIi/XVMI w. Późnobarokowy styl oraz bazylikowy kształt 
świątyni nadany został ok. 1725 - 1730 r. poprzez wzniesienie fasady na planie falistym 
z rozstawionymi wieżami, dwukondygnacyjna. W przyziemiu znajdują się lizeny i szkarpy, 
w górze kolumny toskańskie. Autorem przebudowy był Karol Antoni Bay. We wnętrzu warto 
zobaczyć późnobarokowy ołtarz główny projektowany przez Jakuba Fontanę z zdobiony 
rzeźbami biskupów oraz ołtarze boczne: Matki Boskiej Łaskawej z rzeźbami figuralnymi 
Salomona i Mojżesza oraz św. Józefa Kaiasancjusza (założyciela zakonu pijarów) z rzeźbami 
Dawida i Jakuba wykonanymi przez Jana Jerzego Plerscha. Uwagę zwracają również 
barokowe konfesjonały oraz liczne obrazy, głównie z XVIII stulecia. Wewnątrz częściowo 
zachowała się również późnobarokowa polichromia autorstwa A. M. Palloniego.

Brama Prymasowska - zbudowana w ok. poł. XVII w. oraz Pałac Biskupi z 1687 r., 
ufundowany przez dziekana łowickiego W. Krajewskiego. Obok dawna Kuria Wikariuszy 
zbudowana ok. 1730 r. na planie podkowy, na dziedzińcu znajduje się figura Jana 
Nepomucena.

Gmach pomisjonarski - wybudowany w latach 1689 - 1730, wg projektu Tylmana 
z Gameren, ufundowany przez prymasa Radziejowskiego, obecnie siedziba Muzeum 
w Łowiczu. Stałe ekspozycje - historyczna i etnograficzna, przybliżają historie Ziemi Łowickiej 
oraz kulturę Księżaków, natomiast w dawnej kaplicy św. Karola Boromeusza mieści się stała 
ekspozycja Sztuka Polskiego Baroku. Przy muzeum usytuowany niewielki skansen z dwiema 
zagrodami wiejskimi i wozownią.

Ruiny zamku arcybiskupów, prymasów Polski - zamek zbudowany w 1355 r. 
z fundacji abp. Jarosława Bogorii ze Skotnik. Na przestrzeni dziejów zamek był wielokrotnie 
przebudowywany i modernizowany. Zamek został częściowo zniszczony podczas „potopu" 
dalszych zniszczeń dokonali prusacy.

Zespół romantyczny gen. Klickiego - składa się z baszty, pałacyku, kaplicy i domku 
dozorcy. Projektantem był Karol Krauze. Przy budowie wykorzystano materiały z rozbiórki 
zamku prymasowskiego. Gen. Klicki był uczestnikiem walk o niepodległość. Jeden pułk 
stacjonował stale w Łowiczu i tu zamieszkał dowódca - gen. Klicki. Obecnie w pałacu mieści 
się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po 
gen. Klickim.

3 Fijałkowski Paweł, 2 dziejów parafii ewangelicko - augsburskiej w Łowiczu w wieku XIX, [w:] Rocznik Łódzki, T. 
XI, 1993, s. 256, Kołodziejczyk Ryszard, Pod pruskim zaborem, [w:] Łowicz. Dzieje miasta, pod red. R. 
Kołodziejczyka, Warszawa 1986, s. 174.
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Mowy Rynek - zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, założony na rzadko 
spotykanym pianie trójkąta. Trójkątny Rynek w Łowiczu określany jest także mianem 
Nowego Rynku. Jest to jeden z trzech zachowanych oryginalnie zachowanych trójkątnych 
rynków w Europie.

Na rynku stał drewniany ratusz, ustanowiony przywilejem arcybiskupa Wincntego 
Kota z 1443 r., następnie pobudowano w 1539 r. późnogotycki ratusz murowany 
z pięciokondygnacyjną wieżą. Na wieży czuwał nad miastem trębacz. W 1648 r. wieża runęła, 
niszcząc przy tym budynek ratusza. Według legendy katastrofę przypisuje się kobiecie, która 
kilka dni wcześniej została spalona na stosie za czynienie czarów.

Przez wieki rynek pełnił funkcję targowiska miejskiego, a odchodzące od niego ulice 
stanowiły zaplecze targowe w formie kramów rzemieślniczych i jatek rzeźniczych.

W trakcie H wojny światowej południowa pierzeja rynku uległa znaczącemu 
zniszczeniu, a część rynku została włączona do getta. Po wojnie plac pełnił ponownie rolę 
targowiska miejskiego - głównego placu handlowego Łowicza. W latach 50. XX w. został 
zrekultywowany i przekształcono go w park miejski z fontanną. Prowadzone w latach 90. 
prace wykopaliskowe doprowadziły do dewastacji rynku (zlikwidowano fontannę, rozebrano 
nawierzchnię i ciągi komunikacyjne). W latach 2005 - 2006 przeprowadzono rewitalizację 
Nowego Rynku. Obecnie rynek zdobi atrakcyjna fontanna, odtworzono i uwidoczniono 
w kostce brukowej układ fundamentów dawnego renesansowego ratusza. W części 
północnej placu znajduje się odrestaurowany pomnik ku czci Powstańców 1863 r. Na rynku 
organizowane są liczne imprezy miejskie i czasowe wystawy.

Warto wspomnieć, że przeprowadzona rewitalizacja parku Błonie w Łowiczu 
otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w 2011 r. za najlepiej 
zrewitalizowaną przestrzeń. Wcześniej, w 2006 r. nagrodę TUP otrzymał również Nowy 
Rynek w Łowiczu, także w kategorii zrewitalizowana przestrzeń.

ZIEMIA ŁOWICKA
Bielawy, kościół cmentarny pw. Przemienienia Pańskiego - kościół pochodzi z XVII w. 

Położony jest w południowo - wschodniej części cmentarza parafialnego. Jest budynkiem 
orientowanym o konstrukcji zrębowej. Posiada on jedną nawę o kształcie zbliżonym do 
kwadratu. Na dwuspadowym dachu kościoła, krytym blachą zobaczyć można sygnaturkę 
(małą wieżę kościelną, w której umieszczony jest zazwyczaj najmniejszy z dzwonów). Do 
budynku nawy dobudowane są kruchta i przedsionek z dwoma oknami, za prezbiterium zaś 
znajduje się zakrystia. Do wnętrz prowadzą dwuskrzydłowe drzwi drewniane. Wnętrze 
stanowią ołtarz z XVII w. prezentujący styl barokowy, w którym znajduje się obraz 
Przemienienia Pańskiego oraz rokokowa ambona.

Bielawy, kościół par. pw. Nawiedzenia SMMP - kościół gotycki, wzniesiony w 1403 r. 
z fundacji Wojciecha Bielawskiego. Wewnątrz barokowe ołtarze z XVIII w. Kościół zdobią 
rzeźby i obrazy głównie z XVII i XVill w. Płyta nagrobna z piaskowca, poświęcona Maciejowi 
z Bielaw - kasztelanowi łęczyckiemu, uznawana za najstarszą na Mazowszu. Obok drewniana 
dzwonnica z XVIII w. i dzwon z 1531 r.
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Sobota, kościół cmentarny pw. Przemienienia Pańskiego - świątynia została 
wybudowana zapewne w 1 połowie XVII w. Kościół jest orientowany, wzniesiony z drewna, 
posiadający konstrukcję zrębową, na zewnątrz jest oszalowany. Nawa budowli ma pian 
zbliżony do kwadratu, prezbiterium jest węższe i krótsze, wzniesione na planie prostokąta. 
Przy nawie od strony zachodniej i południowej są umieszczone kruchta i przedsionek, przy 
prezbiterium natomiast od strony północnej mieści się zakrystia. Wnętrze świątyni jest 
nakryte stropem z fasetą. Chór muzyczny jest oparty na dwóch słupach. Wiązania dachowe 
są storczykowe. Budowla nakryta jest dachami dwuspadowymi, składającymi się z gontów. 
W ołtarzu głównym jest umieszczony obraz Przemienienie Pańskie. Ambona reprezentuje 
styl rokokowy.4

Sobota, kościół par. pw. śś. Piotra i Pawła - gotycko - renesansowy kościół, 
z ciekawym sklepieniem kryształowym, z renesansowymi nagrobkami dworzan - Tomasza 
i Jakuba Sobockich oraz klasycystyczny nagrobek Artura Zawiszy Czarnego, uczestnika 
powstania listopadowego, urodzonego w Sobocie.

Chruślin, kościół par. pw. św. Michała - zbudowany w stylu gotycko - renesansowym 
na planie prostokąta, jednonawowy, zakończony półkolistą absydą. Wewnątrz renesansowy 
portal z 1558 r., polichromie pędzla Zofii Baudoine de Courtenay z 1930 r., ołtarz główny 
z 1631 r. oraz kamienna chrzcielnica z herbami z 1615 r.

Domaniewice, kaplica pw. Nawiedzenia NMP - jest to barokowa kaplica z 1631 - 
1633, powstała z fundacji mieszczan krakowskich - Jakuba i Wojciecha Celestów. W jej 
wnętrzu znajduje się oryginalny prospekt organowy z 1759 r. w kształcie orła w koronie, 
z rozpostartymi skrzydłami, uważany za jeden z najciekawszych prospektów organowych na 
świecie.

Waliszew, kościoła par. pw. św. Witalisa - kościół wzniesiono w 1763 r. Podczas 
remontu w 1845 r. dostawiono kruchtę od wschodu. W 1917 r, kościół podniesiono na 
cementowy fundament. Odnowiony został ok. 1945 r. oraz gruntownie w latach 1995 - 2004 
{z przerwami).

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, oszalowanej pionowymi deskami. Wiązania 
dachowe są drewniane, storczykowe. Budynek zwrócony jest prezbiterium na zachód, 
wzniesiony na pianie krzyża z transeptem zamkniętym ścianami prostymi, z prezbiterium 
węższym od korpusu. Ramiona transeptu są otwarte z arkadami po obu stronach. Od 
wschodu znajduje się kruchta, zaś w północnym narożu, między prezbiterium a północnym 
ramieniem transeptu, przybudówka mieszcząca zakrystię i składzik. Dach nad nawami jest 
dwuspadowy, prezbiterium ma zadaszone oddzielenie dachem dwuspadowym, zamkniętym 
od zachodu trójbocznie. Transept przykryty jest dachem czterospadowym, przecinającym się 
z wyższym, dwuspadowym dachem nawy. Kruchta przykryta jest dachem trzyspadowym. 
Dachy pokryte są gontem z okapem wspartym na kroksztynach.

Na skrzyżowaniu kalenic dachów nawy i transeptu znajduje się wysoka, ozdobna 
wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem zwieńczonym krzyżem. Wnętrze kościoła jest 
trzynawowe, z dwoma parami słupów na linii prezbiterium, przykryte drewnianym stropem.

4 http://www.koscioiydrewniane.pl/pages/drewniane/sobota.html {data dostępu 02.08.2018 r.)
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Wystrój wnętrza pochodzi z XVIII w., wewnątrz mieści się gotycka chrzcielnica kamienna 
z 1538 r.

Przy kościele stoi jednokondygnacyjna, drewniana dzwonnica zbudowana 
w 2 połowie XVIII w, {prawdopodobnie razem z kościołem). Remontowano ją w 1949 r. Jest 
konstrukcji słupowo - ryglowej, oszalowana pionowymi deskami z olistwowarsiem. Dach ma 
krokwiowy, kryty gontem. Założona została na planie kwadratu o boku 5 m. W górnej części 
każdej ściany mieszczą się po dwa poziome, owalne otwory dzwonowe. Dach jest 
namiotowy, wsparty na kroksztynach.

Kiernozia, kościół par. pw. św. Małgorzaty - świątynia została wybudowana z cegły 
w XIV w. jednak w późniejszych wiekach była wielokrotnie przebudowywana, powstały 
wtedy dobudówki. Nawa została wzniesiona na planie kwadratu, prezbiterium jest węższe, 
wielobocznie zamknięte, od strony zachodniej znajduje się kwadratowa wieża, mieszcząca 
w przyziemiu kruchtę, a na piętrze chór muzyczny. W obu narożnikach pomiędzy wieżą 
a zachodnią ścianą nawy są umieszczone cylindryczne wieżyczki, mieszczące schody na górne 
kondygnacje nawy i na chór. Do północnej elewacji nawy dobudowany jest przedsionek, a do 
południowej neogotycka kaplica. Przy prezbiterium są umieszczone dwie zakrystie.

Świątynia wzmocniona jest skarpami. Do wyposażenia kościoła należą cztery ołtarze. 
W ołtarzu głównym umieszczony obraz świętej Małgorzaty dziewicy i męczennicy, w dwóch 
ołtarzach bocznych obrazy „Przemienienie Pańskie" i „święty Józef z Dzieciątkiem". Z innych 
elementów wyposażenia można wyróżnić płaskorzeźbioną, kamienną chrzcielnicę datowaną 
na 1519 r.

Boczki, kaplica pw. św. Rocha - powstała w XVIII w. Kaplica to drewniana, 
prostokątna budowla z dwuspadowym dachem. W południowej części znajduje zakrystia. 
W zachodniej części kaplicy wydzielono ścianą kruchtę, nad którą mieści się nadwieszony 
chór. Nad oknem od południowego wschodu znajdują się snycerskie dekoracje 
późnobarokowe. Wewnątrz kaplicy wiszą ciekawe obrazy i rzeźby z XVIII w., np. obraz 
świętego Walentego - wiek XVII, dwa ludowe obrazy malowane na szkle {Chrystusa Króla 
i świętej Katarzyny). Wśród obrazów i rzeźb w kaplicy znajduje się wyobrażenie Trójcy 
Świętej, jako głowy o trzech twarzach. Jest to jedyne tego typu dzieło w Polsce, unikatowe 
w skali światowej.

Kocierzew Południowy, kościół par. pw. św. Wawrzyńca - w dokumentach 
lokacyjnych wsi z 1345 r. wzmiankowano o parafii. Pierwszy kościół był drewniany. Nowy 
kościół drewniany powstał w 1526 r. Kolejny kościół był drewniany, na podmurowaniu 
z cegły powstał na początku XVIII w. W 1871 r. Ksiądz Anzelm Grzesiewicz rozpoczął budowę 
kościoła, według projektu Franciszka Baumana. Budowę ukończono w 1873 r. Był to 
murowany, jednonawowy kościół z transeptem. Styl gotycko - renesansowy. Wygląd kościoła 
przetrwał do czasów dzisiejszych. W 2001 r. ksiądz Jan Janik, proboszcz parafii, przeprowadził 
gruntowny remont elewacji kościoła parafialnego w Kocierzewie Południowym. Kościół, 
mimo wielu wydarzeń związanych z historia, przetrwał w nienaruszonym stanie. W środku 
zachowały się barkowe rzeźby z XVII! w.
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Bednary, kościół par. pw, św. Macieja - pierwszy kościół zbudowano około 1330 r. 
z drzewa modrzewiowego. Nowy kościół został zbudowany w 1713 r. Obecny został 
pobudowany w 1893 r., według projektu Józefa Dziekońskiego, restaurowany po pożarze 
w latach 1918 - 1925. Neorenesansowy, orientowany, murowany, jednonawowy
i jednowieżowy, posiada 3 ołtarze.

Nieborów, kościół pw. MB Bolesnej - parafia w Nieborowie była erygowana 
w 1314 r. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Obecny kościół powstał w latach 
1871- 1883.

Pierwszy kościół pw. św. Marcina i św. Doroty został ufundowany w 1419 r. przez 
Nieborowskich. W XVII w. był restaurowany z fundacji prymasa Michała Radziejowskiego. 
Nowy kościół wzniesiony został w 1717 r. przez ks. Pawła Mąkowicza. Budową obecnego 
kościoła, oszkarpowanego, trójnawowego, neogotyckiego, z dwuwieżową fasadą, zajął się ks. 
proboszcz Walenty Świniarek! i książę Michał Radziwiłł. Świątynia powstała wg projektu 
architekta Franciszka Braumana z fundacji księcia Zygmunta Radziwiłła i ofiar parafian. 
Arcybiskup Wincenty Chościak Popiel 5 czerwca 1887 r. dokonał konsekracji obecnej 
świątyni, czyniąc patronami parafii Matkę Boską Bolesną, Świętego Rocha i Świętego 
Marcina.

Bąków Górny, kościół par. pw. św. Mikołaja Bpa - pierwszy kościół został zbudowany 
z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. Następny kościół 
z kamienia polnego i cegły w 1679 r. ufundował ks. Stanisław Krajewski, kustosz łowicki 
i proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie. Obecny kościół zbudowano w latach 1911 - 
1928. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a obraz św. 
Mikołaja w ołtarzu bocznym.

Zduny, kościół par. pw. św. Jakuba Apostoła - parafia w Zdunach istnieje od Xlil w. 
i przez kilkaset lat znajdował się tam niewielki, drewniany kościół. Obecny murowany 
budynek został postawiony pod koniec XIX w., w stylu neogotyckim.

Kościół jest murowany z nieotynkowanej ciemnej cegły. Wybudowany w 1907 r., 
według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego w stylu neogotyckim. Kościół jest 
trójnawowy. Na jego froncie stoją trzy wieże, dwie mniejsze - raczej symboliczne, a trzecia 
górująca nad całą konstrukcją, znajdująca się nad wejściem do kościoła. Boczne kaplice łączy 
dach dwuspadowy, przechodzący oczywiście także nad nawą główną. Kościół zdobiony jest 
sterczynami zakończonymi kwiatonami.

Wokół kościoła zachował się średniowieczny mur z kamienia narzutowego. Od 
zachodu znajduje się w nim bramka renesansowa zakończona u góry attyką. Ciekawym 
zabytkiem znajdującym się na terenie placu kościelnego jest, zapewne średniowieczny, „stół 
sędziowski" wykonany z granitu z dwoma siedzeniami.
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Złakow Kościelny, kościół par. pw. Wszystkich Świętych - parafia erygowana w XIV 
w. (przed 1334 r.}. Ponownej erekcji parafii w 1521 r. dokonał arcybiskup gnieźnieński Jan 
Łaski, Prymas Poiski. Następny, murowany kościół parafialny powstał z fundacji Macieja 
Łubieńskiego i przetrwał aż do przebudowy na początku XX w.

Obecny kościół został wzniesiony w 1901 r. na miejscu gotyckiego, z wtopieniem 
części gotyckich murów w prezbiterium przez Konstantego Wojciechowskiego. Neogotycki, 
murowany, orientowany, bazylikowy z trzema nawami, o dwu wieżach. Polichromia 
autorstwa Leonarda Strojnowskiego - w prezbiterium freski o siedmiu sakramentach. Ołtarz 
główny o cechach późnorenesansowych z 1623 r. oraz figurach z około 1700 r. W nim obraz 
Wniebowzięcia NMP z 2 połowy XVI w.

Złaków Borowy, historyczny układ ruraiistyczny wsi - to klasycystyczny układ 
przestrzennym liniowy jednorzędówki o bardzo regularnych kształtach zagród i pól. Układ 
ten został wpisany wpisanego na Krajową Listę Najciekawszych Wsi oraz wpisany jest do 
rejestru zabytków.

Arkadia, park romantyczno - sentymentalny - założony w 1778 r. przez księżnę 
Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich. Na jej zlecenie wzniesione zostały budowie 
zaprojektowane m. in. przez Szymona Bogumiła Zuga i Henryka Ittara: Świątynia Diany - w jej 
wnętrzu plafon Jana Piotra Norbiina, Akwedukt, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki 
z Grotą Sybilli, Łuk Kamienny i Dom Murgrabiego.

Nieborów, zespół pałacowo - parkowy - pałac barokowy z końca XVII w., wzniesiony 
przez arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Od 1774 r. we władaniu Radziwiłłów. Za 
pałacem ogród francuski z lapidariami i rzeźbami kamiennymi, za kanałem znajduje się ogród 
w stylu angielskim. Do kompleksu pałacowego należą także oranżeria, browar i spichlerz 
z końca XVIII w.

Sromów, Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich - założone przez artystę ludowego 
Juliana Brzozowskiego. W czterech pawilonach zgromadzona została kolekcja ponad 400 
ruchomych rzeźb ludowych przedstawiających sceny z życia wsi łowickiej, wykonanych przez
J. Brzozowskiego i pozostałych członków rodziny.

Maurzyce, skansen - prezentuje zabudowę charakterystyczną dla wsi łowickiej. 
Skansen podzielony został na dwie części, zakładające ukazanie dwóch układów 
przestrzennych, z których pierwsza prezentuje XVIII/XIX w. wieś pańszczyźnianą o kształcie 
zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym, a druga XiX/XX w. wieś 
pokomasacyjną, tzw. ulicówkę.

Kiernozia, pałac klasycy styczny - pałac Łączyńskich to miejsce urodzenia Marii
Łęczyńskiej - późniejszej Pani Walewskiej. Pałac wraz z otaczającym parkiem pochodzi 
z 1 połowy XIX w. W parku znajduje się kopiec usypany ku czci Tadeusza Kościuszki. 
W Kiernozi znajduje się również XVhwieczny kościół, zbudowany w stylu gotyckim, 
w którym w 1819 r. zostały złożone szczątki Marii Walewskiej.
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Walewice, klasycystyczny pałac - fundacji szambelana króla Stanisława Augusta - 
Anastazego Walewskiego z 1783 r., zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego. Kompleks 
zabudowań składa się z pałacu, stajni i powozowni z 2 połowy XIX w. oraz budynków 
gospodarczych, krochmalni i spichlerza z końca XVIII w. W Walewicach zamieszkiwała Maria 
z Łęczyńskich Walewska, tu też przyszedł na świat syn cesarza Napoleona Bonaparte - 
Aleksander Colonna - Walewski. Obecnie pałac z całym kompleksem zabudowań oraz 
parkiem jest siedzibą spółki „Stadnina Koni Walewice" zajmującej się hodowlą koni półkrwi 
arabskiej.

Złakowo Kościelne, budynek „Przytuliska" - wpisany do rejestru zabytków. Budynek 
obecnie jest w skrajnie złym stanie technicznym.

Został prawdopodobnie zaprojektowany około 1894 r. przez Konstantego 
Wojciechowskiego (autora projektu całego założenia architektonicznego kościoła, plebanii 
i Przytuliska). Na fasadzie budynku znajduje się data 1905, co może świadczyć o roku 
zakończenia budowy. Budynek jest murowany, z czerwonej cegły, na podmurówce 
kamiennej.

W budynku, zgodnie z jego nazwą, pierwotnie mieszkali ubodzy, w podeszłym wieku 
parafianie. W latach późniejszych mieściła się w nim szkoła, siedziba gminnej rady 
narodowej, sklep, a także mieszkania socjalne.

BUDOWNICTWO WIEJSKIE ZIEMI ŁOWICKIEJ
Ziemia łowicka to obszar objęty kulturowym oddziaływaniem łowickiej grupy 

etnograficznej, zwanej Księżakami.
Budownictwo wiejskie z terenu dawnej ziemi łowickiej wytworzyło na tyie 

charakterystyczne formy budowlane, że można mówić o jego wyróżnianiu się 
w historycznych granicach Mazowsza. Wpływ na to miały bez wątpienia
dziewiętnastowieczne przemiany polityczne i społeczno - gospodarcze. Już w latach 
dwudziestych przeprowadzono oczynszowanie zakończone w 1838 r., połączone z komasacją 
gruntów i przebudową wsi. Przestały istnieć dawne, tradycyjne formy osadnicze w postaci 
owalnie, okolnic, ulicówek i wielodrożnie, ich miejsce zajęły rzędówki liniowe o bardzo 
regularnych kształtach zagród i pól. Ziemie dzielono na równe pasy, a w poprzek wytyczano 
drogę, przy której ustawiano zagrody.

We wsiach powstałych po komasacji wykształciły się trzy rodzaje zagród. Pierwszy 
i zarazem najbardziej charakterystyczny to czworoboczna zagroda zamknięta, o zwartej 
zabudowie wokół podwórza w kształcie kwadratu lub prostokąta, którego boki stanowiły 
budynki gospodarcze, a front budynek mieszkalny z oknami zawsze od strony południowej. 
Równolegle do chałupy budowano oborę dla inwentarza. Stodoła znajdowała się w pewnej 
odległości poza zagrodą. W Złakowie Borowym zdarzały się nawet przypadki Obracania 
zagrody bokiem, aby zachować południową ekspozycję ściany frontowej. Drugi rodzaj 
obejścia tworzyły budynki wolno stojące, niepowiązane ze sobą. Przy drodze stała chałupa, 
równolegle do niej obora i również równolegle, na końcu, stodoła. Powstawały wówczas dwa 
charakterystyczne podwórza. W trzecim typie budynki inwentarskie budowano prostopadle 
do chałupy i stodoły.
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Dawne budownictwo łowickie było przede wszystkim drewniane. Przyciesie układano 
na kamieniach. Ściany zrębowe budowano z bali, a na postawienie ściany o wysokości 2 nn 
używano 4 - 5  sztuk o szerokości 40 - 50 cm. W narożach węgłowano je na rybi ogon 
z wystającymi ostatkami. Na ścianach kładziono oczep, którego końce wystawały poza lica 
ścian szczytowych. Były to tzw. rysie. Kolejny element konstrukcji stanowiły belki pułapowe 
z ozdobnie wykończonymi głowicami i obierka - podłużna belka leżąca na belkach 
szczytowych i belkach pułapowych. Na obierce montowano więźbę dachową, której 
wysokość równała się zazwyczaj 3/4 szerokości szczytu. Najstarsze chałupy mają dach 
czterospadowy. Dachy naczółkowe zaczęły powstawać w początkach XX w., a w latach 
trzydziestych pojawiły się dwuspadowe. Dachy poszywano słomą, którą dawniej młócono 
cepami. Stosowano słomę pszenną i żytnią. Z tej pierwszej wykręcano snopki, które układane 
na narożach jeden na drugim w gładkiej powierzchni dachu, dawały charakterystyczne 
schodki. Drugi rodzaj snopków - ze słomy żytniej - wiązano nie w kłosach, ale w knowiu. 
Nazywano je głowaczami. Poszywanie dachu rozpoczynano od drugiej łaty. Głowacze 
przyszywano kłosami w dół do następnych łat aż do wierzchołka -czyli kalenicy zwanego 
grzebieniem. Każdy snopek przyszyty był do łaty i do poprzedniego snopka, przez co tworzyła 
się zwarta i płaska płaszczyzna grubości 30 - 40 cm. Wierzchołek dachu pokrywano słomą 
umoczoną w glinie lub perzem. Następnie przyciskano koźlinami - krzyżakami, aby 
zabezpieczyć przed zrzuceniem przez wiatr. Na przełomie XIX i XX w, pojawiło się inne, 
ozdobne zabezpieczenie. Stanowiły je mocowane do grzebienia snopki rozłożone połówkami 
na obydwie strony dachu.

Niepowtarzalna łowicka sztuka dekoracyjna znalazła swój wyraz w zdobieniu chałup. 
Jednym z najważniejszych elementów było malowanie ścian zewnętrznych. Bale na stykach, 
czyli fugach, były uszczelniane mchem, gliną lub krowieńcem, a następnie miejsca te bielono 
wapnem. Bielenie podkreślało walory konstrukcyjne domu, a jednocześnie odgrywało rolę 
higieniczną i zabijało owady żyjące w spoiwach bali. Starsze chałupy o gorszym stanie 
zamalowywano marglem (jasny brąz) i na takim tle dziewczęta i kobiety nanosiły techniką 
linearną motywy stylizowanych drzewek i kwiatów przypominające niekiedy wycinanki. 
Stosowano również figury geometryczne, a także ozdoby o symbolicznym znaczeniu, np. 
krzyż. Wzory malowano farbą w kolorze niebieskim. Kwiecistymi wzorami pociągniętymi 
farbą olejną pokrywano ponadto drzwi i okiennice. Na początku XX w. zaczęto wprowadzać 
szalowanie ścian, kiedy przyszła moda na upiększanie starych chałup. Polegało to na tym, że 
obrzynano ostatki, przy węgłach i do ściany przybijano pionowe deski na styk lub na wpust, 
a powstałe szpary zakrywano profilowanymi listwami.

Wsie wyróżniały się także charakterystycznym usytuowaniem wysokich stodół 
o czterospadowych dachach ułożonych na potężnych sochach. Budynki znajdowały się od 
strony pól, w jednym rzędzie, stawiane regularnie jeden obok drugiego. Motyw taki malował 
Józef Chełmoński, który urodził się w 1849 r. w Boczkach w powiecie łowickim.5

5 http://www.edupedia.pl/words/index/show/568146_slownik_na2w_geograficznych-zlakow_borowy.htmi 
(data dostępu 31.07.2018 r.)
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5.3.2. Dziedzictwo niematerialne

Dziedzictwo niematerialne to tradycja, żywe przejawy kultury odziedziczone po 
przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Jest to niezmiernie ważny aspekt 
dziedzictwa kulturowego, istotny w procesie kształtowania tożsamości każdej grupy 
społecznej i jednostki. Dziedzictwo niematerialne obejmuje tradycje i przekazy ustne, w tym 
język - jako narzędzie przekazu, spektakle i widowiska, zwyczaje, obyczaje i obchody 
świąteczne, wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki, umiejętności 
związane z tradycyjnym rzemiosłem. Większość tych elementów na terenie Powiatu 
Łowickiego badana była jedynie wyrywkowo.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
z 2003 r., kładzie nacisk na ochronę praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności 
oraz na związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową. 
Dziedziczenie tradycji, jej utrwalanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom stanowi 
zasadniczą formę jej ochrony. W projekcie Programu ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, założono wdrożenie 
celowych działań, które powinny odbywać się na płaszczyźnie krajowej, regionalnej i lokalnej.

KULTURA LUDOWA
„Ludową kulturę łowicką, zwaną powszechnie księżacką, tworzyli przez wiele lat 

chłopi - mieszkańcy dawnego Księstwa Łowickiego. Obecny powiat obejmuje swymi 
granicami znaczną część tego obszaru. Do połowy XX w. w wiejskiej architekturze 
dominowało budownictwo drewniane, jedynie niektóre budynki inwentarskie stawiano 
dawniej z kamieni a w początku XX w. z kamieni i cegieł. Dawna chata dzielona była przede 
wszystkim na część świąteczną i tę, w której spędzano dzień powszedni oraz wykonywano 
prace domowe. Przywiązywano bardzo dużą uwagę do umeblowania izb świątecznych. 
Ważnym meblem w reprezentacyjnym wnętrzu był kredens. Malowano go często 
w wielobarwne kwiaty, zdobiono płaskorzeźbami. Pod ścianą z oknami ustawiano ławę 
z oparciem, naprzeciw drzwi wejściowych znajdował się stolik - domowy ołtarzyk.

Na bardzo eksponowanym miejscu ustawiano także łóżka. Były one przede wszystkim 
dekoracją a w zależności od wielkości pierzyny i ilości poduch stanowiły świadectwo 
zamożności gospodarza. W świątecznych izbach podłowickich układano poduszki w formie 
dwóch piramid sięgających w bogatych domach po samą powałę. Łóżka przykrywano 
kraciastymi nospami. Jednymi z najważniejszych mebli w wiejskich domach były skrzynie. 
Używano ich do przechowywania ubrań, pościeli, biżuterii a także dokumentów rodzinnych. 
Wykonywano je zwykle z sosnowego drewna. W XVIII w. były one surowe, później zaczęto je 
malować farbą olejną najczęściej na kolor brązowy, ciemnoczerwony lub bordo. Pod koniec 
XIX w. na ścianach licowych i wiekach skrzyń wydzielano po 2 kwadratowe pola 
z ciemnozielonym tłem, na którym malowano wielobarwne kompozycje kwiatowe.

Kolorowe papierowe wycinanki pojawiły się w łowickich chałupach w 2 połowie 
XIX w. Pierwotnie pojedyncze elementy wycięte z kolorowego glansowanego papieru 
naklejano bezpośrednio na ściany, ramy obrazów, czy kafle piecowe, później na kawałki 
białego papieru. Z czasem wykształciły się 3 rodzaje łowickich wycinanek: prostokątne kodry, 
okrągłe gwiazdy i tasiemki składające się z 2 pionowych pasków o jednakowej dekoracji. Inną
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charakterystyczną ozdobę wnętrz mieszkalnych stanowiły pająki wieszane pośrodku izby pod 
stropem. Najstarsze formy tych ozdób to światy, zbudowane z glinianej kuli, w którą wtykano 
dużą ilość patyków słomianych. Popularne później - od połowy XIX w. wykonywane głównie 
z kolorowej wełny, słomy i bibuły. Dość powszechnie dekorowano izby bukietami kwiatów 
z bibuły. Wieszano je na ścianach i stawiano na stole - domowym ołtarzyku.

Księżacy Łowiccy w odzież z dominacją tkanin pasiastych zaczęli się ubierać w latach 
30. XIX w. Do ostatniej ćwierci tego stulecia dominowało w nich tło ciemnoczerwone, na 
którym umieszczano pionowe paski. Pod koniec XIX w. tło czerwone ustępuje barwie 
pomarańczowej a w kolorystyce pasków pojawiają się wszystkie kolory tęczy. W XX w. 
w ubiorach księżanek coraz popularniejszy staje się aksamit, z którego szyte są haftowane 
gorsety i taśmy przy dolnych brzegach kiecek i zapasek. Gospodynie w zimne dni zakładały 
angiery. Były to jedyne elementy łowickiego ubioru uszyte z samodziałowych tkanin 
kraciastych, gdzie wątek i osnowa były wełniane. Najstarsze jednokolorowe hafty na 
koszulach wykonywano techniką stębnówkową i łańcuszkową. Od poł. XIX w. geometrycznie 
wyszywane wzory są wielobarwne, a w początku XX w. najmodniejsze stają się roślinne 
kompozycje wykonane haftem krzyżykowym. W latach dwudziestych zaczęto zdobić kobiece 
koszule haftem płaskim. W okresie powojennym popularność zdobył biały ażurowy haft 
richelieu. Kobiecy ubiór uzupełniają wełniane, adamaszkowe lub płócienne chustki, sznury 
czerwonych korali i sznurowane, zwykle czarne trzewiki.

Księżacy nosili pasiaste portki z tłem w kolorze ciemnoczerwonym Î pomarańczowym. 
Mężczyźni zakładali też tak zwane krawaty bardzo obficie haftowane. Lejb i ki - sięgające ud 
kamizele, zapinane na jeden rząd guzików, szyto z czarnego sukna. Noszone w XIX w. 
spencerki wyglądały jak lejbiki z rękawami, współczesne sięgają do bioder i są zapinane na 
tak zwane potrzeby. Wierzchnie okrycie stanowiły białe lub czarne sięgające kostek 
sukmany. W XX w. popularne stały się kapoty z czarnego sukna wzorowane na miejskich 
płaszczach. Księżacy zawsze do ubioru zakładali zawiązywane w talii pasy. Nakrycie głowy 
stanowił filcowy kapelusz, często zdobiony haftowaną aksamitką. Na nogach nosili buty 
z czarnej skóry z wysokimi cholewami. Obecnie stroje księżackśe, poza ekspozycją muzealną, 
można ujrzeć jedynie przy okazji uroczystych procesji w czasie ważnych świąt kościelnych 
oraz podczas występów zespołów folklorystycznych.

Strój łowicki
Stroje łowickie obok krakowskich uchodzą za najpiękniejsze i uważane są za polski 

strój „reprezentacyjny". Jest on wciąż żywy i co ciekawe niejednorodny dla całego 
subregionu. Noszony jest przy różnych świętach religijnych. Szczególnie pięknie prezentuje 
się podczas słynnych w całym kraju procesji w Boże Ciało. Strój księżacki jest bogaty, barwny, 
a słynne łowickie pasiaki mają znacznie bardziej urozmaiconą kompozycję niż te z innych 
regionów.

Najpopularniejsza dziś forma tradycyjnego ubioru kobiecego w regionie łowickim 
składa się z bawełnianej koszuli z szerokimi rękawami, różnobarwnej, marszczonej spódnicy 
obszywanej u dołu szeroką aksamitką z wyhaftowanymi kwiatami, ze stanika z czarnego 
aksamitu z różami z jedwabiu, z wielokolorowej, pasiastej zapaski z naszytym torsem 
z cekinów i haftowaną jedwabiem aksamitką oraz z chustki na głowę w kwiaty.
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Tradycyjnymi elementami stroju męskiego są: biała koszula z wykładanym 
kołnierzykiem zawiązanym amarantową wstążką, wełniane, pomarańczowe spodnie 
w podłużne, rzadko rozmieszczone prążki, wpuszczane w buty z cholewami, lejbik i specerek 
z czarnego sukna z mosiężnymi guzikami, biała lub czarna fałdzista sukmana przepasana 
pomarańczowym pasem w podłużne prążki oraz kapelusz przybrany cekinami.

Region łowicki, jako jeden z nielicznych, zachował żywą tradycję stroju ludowego 
i z dumą prezentuje go przy okazji licznych uroczystości kościelnych. W pozostałych 
subregionach strój ten wyszedł już z użytku na szerszą skalę, a spotkać go można jedynie 
u najstarszych mieszkańców i tych, którzy świadomie dążą do podtrzymania 
wielopokoleniowej tradycji. Powszechność stroju ludowego była ściśle związana 
z umiejętnościami tkackimi. Dawniej tkaniny lniane na koszule i bieliznę pościelową, czy 
tkaniny lniano- wełniane, z których szyto wełniaki i wełniane wykorzystywane do produkcji 
sukman, były wyrabiane samodzielnie przez mieszkańców wsi.

Wycinanki
Wycinanki łowickie są prawdziwymi dziełami sztuki, mieniącymi się wszystkimi 

barwami tęczy. Każda wycinanka jest wykonana ręcznie nożycami do strzyżenia owiec, które 
silnie sprężynują, dzięki temu możliwe jest tworzenie tak rozmaitych wzorów. Dzielimy je na 
3 grupy: okrągłe „Gwiozdy", prostokątne „Kodry", pionowe „Tasiemki".

Na wycinankach występują roślinne i geometryczne symetryczne motywy, 
przedstawiane są sceny z życia chłopów: praca, święta, obrzędy ludowe. Wycinanki miały 
specjalne znaczenie - były zarówno elementem dekoracyjnym, jak i obrzędowym. W regionie 
łowickim służyły do dekoracji wiejskich izb już od 2 połowy XIX w. Prostokątne „kodry" 
umieszczano na belkach stropu, przedzielano je okrągłymi ażurowymi „gwiozdami", 
a podwójne „tasiemki" służyły do przedzielania innych obiektów, np. obrazów na ścianach. 
Zmieniano je raz do roku, co było związane z wiosennym obrzędem odnowy. Doskonale 
wyglądają w bogatych ramach a także prostych antyramach.

Hafty łowickie
Szczególnie dekoracyjny i bogaty artystycznie wystrój nadają tkaninom ludowym 

hafty. Motywy zdobnicze kształtuje moda i miejscowa tradycja. Właściwie każdy region 
etnograficzny wytworzył w hafcie odrębne stylowo motywy i kompozycje, zharmonizowane 
z materiałem, krojem i kolorystyką całego stroju. W hafcie z okolicach Łowicza, od początku 
XX w. funkcjonuje wielobarwny haft krzyżykowy, zwany „szyciem ruskim", z dominującymi 
motywami kwiatowymi: bratka, róży czy całych bukietów kwiatów.

Haft łowicki płaski wykonywany jest wprost na materiale różnymi ściegami (ścieg 
atłaskowy i cieniowany). Najczęstsze motywy to bukieciki stylizowanych kwiatów wyszyte na 
czarnym aksamicie. Użycie różnobarwnych nici o zbliżonej kolorystyce sprawia, że 
wyhaftowane kwiaty wyglądają niezwykle naturalnie i radośnie.

Haft koralikowy należy do grupy ściegów nakładanych, wykonywany jest koralikami 
ułożonymi w ornamenty roślinne i pasowe, najczęściej na aksamicie i grubych tkaninach 
wełnianych. Często wzbogacony jest naszytymi cekinami, dżetami, paciorkami. Pojawił się 
rejonie Łowicza w 1 poł. XIX w.
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Rzeźba
Rzeźby wykonane są z drewna lipowego, ręcznie malowane. Postacie ubrane 

w tradycyjne łowickie stroje ludowe. Rzeźba, podobnie jak inne dziedziny sztuki ludowej, jest 
wyrazem zapotrzebowań artystycznych i duchowych. W sztuce figuratywnej wszelkie cechy 
stylowe są cechami stylu indywidualnego, wypracowanego przez artystę, a nie przez 
środowisko czy długotrwałą tradycję. Tradycyjne są jedynie wzorce ikonograficzne, 
zaczerpnięte głównie ze sztuki sakralnej. Obok tematów wynikających z powszechności kultu 
Chrystusa i Marii, licznych świętych, pojawia się z czasem tematyka baśniowa powstająca 
z ludowych interpretacji regionalnych legend, historyczna (bohaterowie narodowi) oraz 
tematy inspirowane życiem na wsi.

Lalki łowickie
Lalki ubrane w oryginalny wełniak łowicki. Strój kobiecy składa się z bogato 

haftowanej koszuli (róże łowickie}, kiecki (pasiasty wełniak) z przyszytym do niej czarnym 
stanikiem również haftowanym w łowickie róże, zapaski, czarnych sznurowanych butów 
i chusteczki związanej z tyłu głowy, przyozdobionej sztucznymi kwiatami w okolicach skroni. 
Dół kiecki i zapaski wykończony dołem czarnym aksamitem, na którym również są 
wyhaftowane róże.

Podstawowe elementy stroju męskiego to: biała koszula z haftowanym kołnierzykiem 
i mankietami, kamizelka (lejbik) zapinana na rząd guzików sięgająca za biodra, przepasana 
samodziałowym pasem. Spodnie uszyte z pomarańczowego samodziału w pasy, wpuszczone 
do wysokich butów. Nakrycie głowy to czarny filcowy kapelusz bogato zdobiony kolorową 
włóczką, cekinami, koralikami, z lewej strony głowy barwna koralikowa rozeta.

Pisanki
Jajo ozdobione, czyli pisanka, jest najstarszą formą plastyki obrzędowej. Jajko 

w kulturze ludowej ma znaczenie symboliczne, wiąże się z życiem, odnawianiem natury. 
Wkładano je pod próg budowanej chałupy, zakopywano w polu „by się darzyło", składano na 
grobach, podawano chorym jako lek. Obecnie pisankami obdarowuje się najbliższych 
podczas świąt Wielkiej Nocy, życząc im wszelkiej pomyślności. Są też ozdobą wielkanocnych 
koszyczków.

W okolicach Łowicza jajka zdobi się kolorowymi miniaturowymi wycinankami, są to 
tzw. okiejanki. Jajko okleja się kolorowym papierem, na którym widnieją wzory przeniesione 
z tzw. kodry łowickiej, charakterystycznej wycinanki z tego regionu. Dodatkowo niektóre 
jajka mają formę dzbanuszka."6

Specjały regionalne
Gotowanie to nie tylko codzienny żmudny obowiązek, to także pasja oraz możliwość 

kultywowania tradycji rodzinnych i regionalnych. Potrawy regionalne Ziemi Łowickiej to: 
kapusta z grochem w wersji postnej - podawana w czasie postu i Wigilii, gołąbki, zupa 
z przecieru ogórkowego, przecier ze szczawiu, zupa szczawiowa, ćwikła z chrzanem po 
łowicku, powidła śliwkowe łowickie, piernik z marchwi, kompot wiśniowy, ogórki 
konserwowe po łowicku, ogórki kiszone po łowicku, pieczone jabłka, rosołek lub gapi rosołek

5 https://www.powiat.lowicz.pl/1426,kultura-ludowa.html {data dostępu 18.05.2018 r.}
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(kapłonek albo wodzianka), grusconka {lub pogardliwie bryja} - zupa gruszkowa, chleb żytni 
świątnicki, kiełbasa jałowcowa7.

Niektóre potrawy ziemi łowickiej zostały wpisane na Krajową Listę Produktów 
Tradycyjnych, która służy zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych 
z wytwarzaniem produktów tradycyjnych (nie wiąże się z ochroną nazwy). W kategorii: 
Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce, na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych 
wpisano:
- Powidła śliwkowe łowickie,
- Ogórki konserwowe po łowicku,
- Ogórki kwaszone po łowicku.

Sławni Łowiczanie8
Warto wspomnieć także o niezwykle ważnych postaciach, które wpłynęły znacząco na 

całą kulturę subregionu łowieckiego:
- Marianna Sołtyszewska - w latach 1953 - 1993 pełnia funkcję Prezesa Spółdzielni 
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka"'. Z jej inicjatywy w Łowiczu na 
początku lat 50-tych zaczęła funkcjonować wzorcowo prowadzona Spółdzielnia wytwórcza 
zrzeszająca dziesiątki twórców ludowych i rękodzielników.
- Helena Miazek - jest znaną i cenioną łowicką wycinankarką. Wykonuje wszystkie rodzaje 
tradycyjnych wycinanek.
- Apolonia Nowak - wybitna śpiewaczka i wycinankarka regionu kurpiowskiego.
- Maria Stachnal - utalentowana wycinankarka, popularyzatorka sztuki ludowej 
i społeczniczka. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych 
i międzynarodowych m.in. „Zasłużony dla Cepelii", „Srebrny Krzyż Zasługi".
- Stanisław Madanowski - znany łowicki śpiewak ludowy, głównym solista Zespołu Ziemi 
Łowickiej przy Powiatowym Domu Kultury w Łowiczu, (w latach 60. XX w.), później Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kolejarz". Założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie (1974 r.}, 
kierownik artystyczny zespołu śpiewaczego „Ksinzoki".
- Marian Moskwa - nauczyciel, muzyk, wielki propagator muzyki regionu łowickiego.
- Adam Głuszek - jest niezwykle wybitnym rzeźbiarzem i malarzem ludowym. 
Charakterystycznym elementem rzeźb jest polichromia, dzięki, której podkreślona jest 
regionalna przynależność artysty. Z wyjątkową dbałością o szczegóły, twórca umieszcza na 
rzeźbach i obrazach nawet najmniejsze elementy z bogatego stroju ludowego.
- Jadwiga Solińska (z domu Orłowska) - jest autorką wierszy i teksów prozatorskich, przede 
wszystkim opowieści wspomnieniowych i wierzeniowych, anegdot, przekazów baśniowych 
i podaniowych. Zajmuje się plastyką obrzędową, wykonuje m.in.: wycinanki, kwiaty 
z papieru, palmy wielkanocne, eksponaty ze słomy i malowanych traw, ozdoby choinkowe. 
Jej eksponaty obrzędowe znajdują się m. in.: w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
- Józef Zawitkowski pseud. Ks. Tymoteusz - miłośnik Księstwa Łowickiego, kultury 
i obyczajów. Duchowy opiekun zespołów „Koderki", „Blichowiacy" i „Ksinzoki". Propagator 
„łowickości" w każdym zakątku Polski i za granicą.
- Zofia Czubik - jedna z nielicznych śpiewaczek łowickich.

7 http://wieszwiecejolowiczu.blogspot.eom/p/blog-page.html (data dostępu 01.08.2018 r.)
8 http://www.lowiczturystyczny.eu/Aleja-Gwiozd-Lowickich, 149 (data dostępu 01.08.2018 r.)
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- Henryka Lus - związana z wieloletnią tradycją wycinankarską. Wykonane przez Panią 
Henrykę Lus wycinanki można oglądać w muzeach m.in. w Łowiczu, Warszawie, Toruniu, 
Japonii, w centrum kultury w Bydgoszczy, w archiwum amerykańskiego ośrodka sztuk 
ludowych w USA.
- Genowefa Miazek - pochodziła z rodziny, w której tradycje hafciarskie były bardzo silne 
i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Swoje prace wykonywała metodą ręczno - 
maszynową.
- Danuta Kasprzak - kultywuje sztukę haftu nasuwanego między innymi poprzez 
organizowanie festiwali i warsztatów tematycznych, spotkań, wystaw, uroczystości ludowych 
oraz w ramach prowadzonego przez siebie prywatnego Muzeum Etnograficznego.
- Edward Bednarek - jest jednym z najdłużej grających muzyków w Łowiczu. Najbardziej 
znany i kojarzony z muzyką ludową folkloru łowickiego. Jest wybitnym klarnecistą 
i saksofonistą.
- Anna Świątkowska - była Kustoszem Muzeum Narodowego, Oddział w Łowiczu. 
Publikowała prace naukowe oraz pracowała między innymi w Spółdzielni „Sztuka Łowicka", 
jako konsultant etnograficzny. Współpracowała również z PTTK biorąc udział w szkoleniu 
przewodników w regionie łowickim.
- Henryk Świątkowski - etnograf, muzealnik, działacz społeczny.
- Rodzina Kopczyńskich

Niezwykle ważną postacią w dziejach warsztatu garncarskiego jest Franciszek 
Konopczyński, To on zapoczątkował zainteresowanie rodziny ceramiką. Franciszek ze swoją 
żoną - Marianną Walicką, mieli ośmioro dzieci. Jeden z synów - Jan (ur. w 1840 r.) przejął 
prowadzony przez ojca warsztat, w którym wykonywał naczynia do 1863 r. Następnie syn 
Jana - Walenty Konopczyński, rozpoczął praktykę u boku ojca i przez wiele lat z nim 
pracował. W rl894 r. zmarł Jan, a garncarnię w Bolimowie po nim odziedziczył Walenty. 
Pracował on także w fabryce majoliki w Nieborowie. Walenty Konopczyński w swojej 
garncami wytwarzał misy, talerze, wazony, dzbany, dzieżki i inne przedmioty codziennego 
użytku. Po I wojnie światowej Walenty podjął pracę w Radzyminie, w garncami należącej do 
Niemca i dojeżdżał tam co dzień.

W 1923 r. zaproszono Walentego do wzięcia udziału w pierwszej orientacyjnej 
wystawie ceramicznej w warszawskiej Zachęcie. Eksponaty na tą imprezę przygotowywał 
z pomocą żony, która malowała naczynia. Wydarzenie to było dosyć ważne w dziejach 
warsztatu. Konopczyńscy odnowili znajomość z profesorem Jagminem (wówczas 
przewodniczącym komisji konkursowej). Nawiązali kontakt z Towarzystwem Popierania 
Przemysłu Ludowego w Warszawie, które od tamtej pory stało się głównym odbiorcą 
wytworzonej ceramiki.

W późniejszych latach Walenty został nagrodzony w 1925 r. na wystawie „Wieś 
Polska" w Liskowie. Walenty zdobył „Medal Bronzowy Duży", a w październiku 1927 r. Medal 
Maty Srebrny oraz nagrodę 1000 złotych na pokazie rolniczym przy Szkole Rolniczej na Blichu 
w Łowiczu. W dowód uznania jego zasług i pracy na polu sztuki uhonorowano go w 1928 r. 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Garncarnia Konopczyńskich produkowała dużą ilość naczyń na zamówienia Koła Polek 
ze Skierniewic. Były to przeważnie wazony i talerze ozdobne z motywami wycinanek.
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Produkowana ceramika odbiegała od wzorów ludowych zarówno w technice produkcji, 
wyglądzie, jak i sposobie dekoracji. Kolorowe rysunki na tle jasnego podkładu i zastosowanie 
przeźroczystej glazury podnosiło wartość użytkową i artystyczną oraz zapewniało 
atrakcyjność towaru.

Syn Walentego - Stefan, pomagał ojcu przy prowadzeniu warsztatu. Wspólnie w 1929 
r. wzięli udział w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu i otrzymali dyplom uznania za 
wartość techniczną i artystyczną wystawionych eksponatów. Rok później prace ich zdobyły 
kolejne wyróżnienie. Na zorganizowanej w Wilnie wystawie sztuki ludowej z okazji Drugich 
Targów Północnych przyznano Walentemu i Stefanowi Konopczyńskim Wielki Srebrny 
Medal.

Stefan po śmierci ojca przejął obowiązek podtrzymywania rodzinnych tradycji 
garncarskich. Sumiennie prowadził on pracownię przy Dworskiej. W trakcie II wojny 
światowej został aresztowany i przewieziony do więzienia w Łowiczu. Przebywał tam pół 
roku, aż do maja 1940 r. Wolność odzyskał dzięki ceramice. Rozpoznał go oficer niemiecki 
nazwiskiem From, który przed wojną kupował u Konopczyńskiego ceramikę. Kazał on 
wypuścić garncarza i złożył u niego duże zamówienie na garnki. Niemcy sprowadzali do 
Bolimowa szkliwa, glinkę saską i farby. Robili to nielegalnie. Wszystko to przywożone było 
w beczkach z napisem mąka, bądź żywność. O glinę i inne potrzebne do produkcji rzeczy, 
takie jak, drewno na opał musiał się postarać sam garncarz.

Na początku 1945 r. w Bolimowie istniało około 30 warsztatów rzemieślniczych 
i kilkanaście prywatnych sklepów. Jednym z warsztatów, który przetrwał wojnę była 
pracownia garncarska rodzeństwa Stefana i Aleksandry Konopczyńskich. W trakcie działań 
wojennych zakład nie uległ zniszczeniu, a więc nie trzeba go było odbudowywać. Większość 
czynności w garncami wykonywana była ręcznie. Podstawowym surowcem była glina 
sprowadzana z Nieborowa. Problemem było zdobycie farb ceramicznych i innych składników 
do produkcji szkliwa. Warsztat Konopczyńskiego działał na zasadach rzemieślniczych.

W listopadzie 1949 r. Stefan pokazał swoje prace na wystawie garncarstwa 
i wycinanek regionów województwa łódzkiego zorganizowanej w Łodzi z inicjatywy 
Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki. Otrzymał tam nagrodę Starosty Łowickiego oraz 
Państwowego Banku Rolnego, a 18 grudnia 1949 r. nagrodę Spółdzielni Sztuki Przemysłu 
Ludowego w Łodzi w wysokości 10 000 złotych. W 1950 r. garncarz ze względu na rejonizację 
zmuszony był do wystąpienia ze Spółdzielni z Łodzi. Został natomiast jednym ze 
współzałożycieli Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka" 
w Łowiczu.

W latach 50-tych Stefan wykonywał tralki do bramy pałacu w Nieborowie. Później 
robił także majolikowe kafle heraldyczne do przebudowy nieborowskich pieców. 
U Konopczyńskich zachowały się dwie formy do takich kafli. Na jednej z nich widnieje 
podobizna orła. Podobny on jest do orła widniejącego w herbie województwa 
mazowieckiego. Drugi zaś przedstawia krzyż i skrzyżowaną z nim szablę. Niestety, tego herbu 
nie udało się zidentyfikować. W tym samym czasie Konopczyński wykonywał naczynia do 
filmów „Generał Walter" i „Syrena Warszawska".

W kolejnych latach był wielokrotnie nagradzany. W 1974 r. został wyróżniony Złotą 
Odznaką „Za opiekę nad zabytkami".
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Kolejnym w rodzinie, który od 1981 r. przejął rodzinne tradycje, był syn Stefana - Jan 
Kanty Andrzej, który po przodkach odziedziczył talent i zamiłowanie do tego niełatwego 
rzemiosła. Za jego sprawą przeprowadzono gruntowny remont i modernizację w warsztacie. 
Kiedy w 1993 roku Ministerstwo Kultury i Stuki sformułowało program „Ginące zawody", 
warsztat Konopczyńskich wpisany został do bazy danych. W tym samym roku prace 
Konopczyńskich w Muzeum Narodowym w Warszawie Odział w Łowiczu na wystawie, która 
nosiła tytuł „Biała robota. Ceramika ludowa". Pracowania działa do dnia dzisiejszego.

WAŻNIEJSZE LOKALNE IMPREZY KULTURALNE POWIATU ŁOWICKIEGO
Procesja Bożego Ciała w Łowiczu (wpisana na Krajową listę dziedzictwa materialnego)

„Procesja Bożego Ciała w Łowiczu stanowi zwyczaj praktykowany w szczególny 
sposób od pokoleń przez mieszkańców Łowicza i okolic, związany silnie z przestrzenią miasta 
Łowicza i katedrą łowicką.

Boże Ciało - to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. W 1264 r. papież 
Urban IV bullą „Transiturus de hoc mundo" skierowaną do patriarchów całego Kościoła 
ustanowił uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przypuszczalnie wtedy też 
otrzymał te bullę arcybiskup gnieźnieński {patriarcha Kościoła Polskiego). W Kościołach 
Partykularnych Uroczystość ta nie od razu została przyjęta. Sobór w Vienne w 1311 r. 
przypomniał wszystkim lokalnym Kościołom o celebracji tej Uroczystości. Do jej 
rozpowszechnienia przyczyniła się procesja będąca głównie adoracją Jezusa Chrystusa pod 
postacią hostii. Wkrótce jednak, bo już w XV w. modlitwę wielbiącą uzupełniono o proszalną. 
Świętu nadano bowiem także charakter prośby o pogodę, urodzaj, odsunięcie klęsk 
żywiołowych. Wtedy też wprowadzono zwyczaj czytania !ub śpiewania fragmentów 
ewangelii przy czterech ołtarzach. Był on i jest nadal praktykowany w znacznej większości 
polskich parafii. Wielu wiernych uczestniczących w procesjach na terenie całej Polski 
przynosi do swych domów gałązki roślin zdobiących ołtarze. Jest to często naśladowanie 
zachowań poprzednich pokoleń. Niewiele osób pamięta o znaczeniu tego zwyczaju,
0 charakterze głównie magicznym, mającym na celu zapewnienie domostwu ochrony
1 dobrobytu.

Procesja łowicka przebiega w określony tradycją sposób z wykorzystaniem 
tradycyjnych przedmiotów obrzędowych. Do cech procesji łowickiej należy przywdziewanie 
przez uczestników odświętnych strojów regionalnych, budowa ołtarzy tradycyjnie w tych 
samych miejscach, przez określone grupy jak również udział Miejsko - Strażackiej Orkiestry 
Dętej,

Tradycje związane z procesją Bożego Ciała przekazywane są z pokolenia na pokolenie, 
całe rodziny angażują się w dekorowanie ołtarzy, noszenie chorągwi parafialnych, figur 
i obrazów przedstawiających świętych, noszenie sztandarów, poduszek i sypanie kwiatów. 
Dzień Bożego Ciała to ogromne święto w wielu rodzinach, a niektóre osoby od ponad 54 lat 
biorą udział w tych szczególnych uroczystościach, a noszenie chorągwi parafialnych jest dla 
nich wielkim honorem i ogromnym wyróżnieniem.

Kilkusetletnia historia procesji Bożego Ciała w Łowiczu była i jest symbolem wiary 
oraz okazją do wyrażenia niezwykłego przywiązania iowiczan do kultury swojego regionu. 
Według Łowiczan, przekazanie tradycji zwyczajów, obrzędów świątecznych zapewniających 
poczucie tożsamości i ciągłości następnym pokoleniom jest ich obowiązkiem. Procesja
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Bożego Ciała w Łowiczu łączy rodziny i pokolenia. Wielkie przywiązanie Łowiczan do tej 
tradycji sprawia, że wracają z dalekich stron (ze świata) do rodzinnego domu by uczestniczyć 
w tym wyjątkowym dla nich święcie.

Przebywanie w Łowiczu w Boże Ciało i uczestnictwo we Mszy Świętej i procesji, 
w strojach łowickich, stanowi ważny czynnik budujący indywidualną tożsamość, a także jest 
istotnym wyznacznikiem tożsamości wszystkich mieszkańców Łowicza i Ziemi Łowickiej. 
Barwna procesja zachwyca niezwykłym klimatem i jest symbolem regionu łowickiego. Razem 
z bogactwem kultury ludowej opasującej Prymasowski Łowicz z jego wielowiekową tradycją 
podkreśla odrębność etniczną i jednocześnie jest ostoją polskości."9

Biesiada Łowicka
Jest to cykliczne wydarzenie kulturalne. W programach Biesiad Łowickich znajdują się 

różnorodne elementy związane z folklorem i łowicką tradycją (m.in. występy zespołów pieśni 
i tańca, inscenizację łowickiego wesela, konkursy wycinankowe, konkursy kół gospodyń 
wiejskich), oraz koncerty gwiazd estrady, występy kabareciarzy etc. Stałym punktem 
programu jest wręczenie nagrody „Łowicka Róża" w dziedzinie upowszechniania kultury oraz 
twórczości artystycznej. Impreza odbywa się w sierpniu w skansenie w Maurzycach.

„Łowickie Żniwa"
Jest to impreza cykliczna, wpisana na stałe do kalendarza imprez kulturalnych 

Powiatu Łowickiego o charakterze kulturalno - promocyjnym, której nieodłącznym 
elementem jest prezentacja dawnego tradycyjnego obrzędu żniwnego. Impreza odbywa się 
w Skansenie w Maurzycach organizowana jest przez Powiat Łowicki, Centrum Kultury 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i Muzeum w Łowiczu.

inne imprez, które odbywają się na terenie powiatu:
- Majówka w Skansenie w Maurzycach,
- rajd rowerowy „Szlakiem Książęcym",
- rajd rowerowy szlakiem „Szable i bagnety,
- Dzień kiernozkiego dzika,
- Dni Kultury Gminy Nieborów w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieborowie.

Szczegółowy wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych 
organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego znaleźć można na stronie 
internetowej Powiatu Łowickiego (www.powiat.lowicz.pl).

9 http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/KrajowaJnwentaryzacja/KrajowaJista_NDK/ (data 
dostępu 16.05.2018 r.)
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MUZEA, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE KULTURY 
Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7

Początki zbiorów muzealnych w Łowiczu sięgają przełomu XIX i XX w. i są związane 
z postacią Władysława Tarczyńskiego (1845 - 1918), kolekcjonera, społecznika, który zebraną 
przez siebie kolekcję udostępnił w 1905 r. publiczności pod nazwą „Zbiorów Starożytności".

W 1907 r. kolekcja Władysława Tarczyńskiego została przekształcona w „Muzeum 
Starożytności i Pamiątek Historycznych". Muzeum szybko się rozwijało i do wybuchu I wojny 
światowej posiadało ponad 3200 eksponatów wraz z biblioteką. Do kolekcji o charakterze 
historyczno - artystycznym W. Tarczyński włączał również przedmioty z dziedziny etnografii.

Muzeum Starożytności, kilkakrotnie było niszczone przez okupujące Łowicz wojska 
niemieckie przez co utraciło bezpowrotnie część cennych zbiorów. Zostało przekazane 
miastu i utworzone ponownie w 1927 r., po odzyskaniu niepodległości, jako Muzeum 
Miejskie im. Władysława Tarczyńskiego. W takim kształcie organizacyjnym funkcjonowało do 
wybuchu II wojny światowej.

Działalność Muzeum Miejskiego uzupełniało funkcjonujące od 1910 r. Muzeum 
Etnograficzne Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, powstałe w oparciu o kolekcję 
wybitnej działaczki społecznej, Anieli Chmielińskiej {1868 -1936).

Zbiory Muzeum Miejskiego i Muzeum Etnograficznego, które pierwotnie mieściły się 
wspólnie w budynku przy Starym Rynku 16, udostępniano publiczności do 1939 r. W okresie 
II wojny światowej muzeum poniosło spore straty w kolekcjach muzealnych.

W 1948 r. kolekcje obu muzeów zostały przejęte przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie (tworząc jego oddział do 1995 r.). Nową siedzibą muzeum stał się odbudowany 
ze zniszczeń wojennych gmach pomisjonarski. Od lat 50. znajduje się tu muzeum, do 1995 r. 
oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie jednostka organizacyjna Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu.

Wystawy stałe muzeum: Sztuka Baroku w Polsce, Historia miasta i regionu, Etnografia 
Księstwa Łowickiego, Izba Pamięci Żydów Łowickich.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, u!. Stary Rynek 17 w Łowiczu
Jest to samorządowa Instytucja Kultury podlegająca pod Powiat Łowicki. Centrum 

posiada także Dom Wycieczkowy oraz informację Turystyczną

Skansen przy Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7
Na terenie ogrodu przy gmachu głównym muzeum znajduje się Ośrodek Plenerowy 

Budownictwa Ludowego, popularnie nazywany miniskansenem. Prezentowane są tu 
najstarsze, przeniesione z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, budynki mieszkalne 
i gospodarcze. Tworzą one dwie zagrody: XVIII-wieczną zagrodę typu otwartego oraz XIX- 
wieczną zagrodę zamkniętą (okólnik). Na ich przykładzie można zapoznać ssę ze zmianami 
zachodzącymi w konstrukcjach architektonicznych oraz rozplanowaniu i wystroju wnętrz 
chłopskich w Regionie Łowickim. Ekspozycję uzupełnia wystawa sprzętów oraz pojazdów 
używanych w gospodarstwie wiejskim. Skansen jest miejscem, w którym w sezonie odbywają 
się warsztaty, pokazy sztuki ludowej i spotkania z twórcami.
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Skansen w Maurzycach
Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach gromadzi zabytki architektury z terenu 

dawnego Księstwa Łowickiego {obszar współczesnych powiatów łowickiego 
i skierniewickiego). Położony jest w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa - 
Poznań. Do zwiedzania został udostępniony w połowie lat 80. Obecnie znajduje się tu ponad 
40 obiektów, datowanych w większości na 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. Ich rozmieszczenie 
ukazuje dwa historyczne układy przestrzenne łowickiej wsi: tzw. starą wieś - owainicę 
z centralnym placem wioskowym, występującą w XIX w. oraz tzw. nową wieś - 
pouwłaszczeniową ulicówkę. Według tych założeń usytuowano budynki mieszkalne oraz 
inwentarskie, prezentując charakterystyczne dla różnych okresów wyposażenie wnętrz, 
sposoby dekoracji i narzędzia.

Skansen w Złakowie Kościelnym
W Złakowie Kościelnym znajduje się mała kolekcja budynków mieszkalnych 

i gospodarskich typowych dla regionu Księstwa Łowickiego. Budynki pochodzą zarówno ze 
Złakowa Kościelnego jak też z pobliskich wsi.

Dodatkowo na terenie powiatu działają następujące instytucje, które zajmują się 
krzewieniem kultury:
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7 w Łowiczu,
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego (PTTK) w Łowiczu, ul. Stary 
Rynek 3 w Łowiczu,
- Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
- Muzeum Diecezjalne z platformą widokową w Łowiczu.

5.4. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r. formami ochrony zabytków są:
- wpis do rejestru zabytków;
- wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
- uznanie za pomnik historii;
- utworzenie parku kulturowego;
- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
©zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Na obszarze Powiatu Łowickiego nie występują parki kulturowe, nie wpisano 
obiektów na Listę Skarbów Dziedzictwa, natomiast występują pozostałe formy ochrony 
zabytków.
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5.4.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków

Według stanu na 13.04.2018 r. do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych Jest 
229 zespołów/obiektów zabytkowych z obszaru Powiatu Łowickiego (Tabela nr 1), w tym 13 
stanowisk archeologicznych. Liczba zabytków wpisanych w poszczególnych gminach 
kształtuje się następująco:
- gmina Bielawy - 40 obiektów,
- gmina Chąśno - brak obiektów,
- gmina Domaniewice - 3 obiekty,
- gmina Kiernozia - 4 obiekty,
- gmina Kocierz Południowy -11 obiektów,
- gmina Łowicz - 3 obiekty,
- miasto Łowicz -108 obiektów,
- gmina Łyszkowice - 3 obiekty,
- gmina Nieborów - 38 obiektów,
- gmina Zduny -19 obiektów.

Tabela nr 1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków z terenu Powiatu 
Łowickiego

GMINA ZABYTKI
KOŚCIELNE

ZESPOŁY
PAŁACOWE,
DWORSKIE

DOMY CMENTARZE PARKI !NNE STANOWISKA
ARCHEOLOGICZNE

B ie law y 10 . . '■* . , 7

Chąśno - ■■■■■“ T n :?: : -I

D o m an iew ice 2 - >' ■■ :■ . r v.'

Kiernozia 2 '.'■■“ i' ■■ 1 1 '..-Ł

Kocierz

P o łu d n io w y
4 - : ■■■■■ 1

Łowicz - : :T ;V :■ [ I .  ■;

m iasto

Łow icz
51 ■■ T . .'34

Łyszkow ice - ; 2 ^ T  ;.;v T ..'Z- ‘T

N ie b o ró w 2 ■ i  ■. 3 ;.%V ';3 ? g : T

Zdu ny 4 ■ I . . . :
i  rodło: opracowanie własne, na podstawie danych z WUOZ w Łodzi

W tabelach poniżej przedstawiono obiekty wpisane do rejestru zabytków 
z poszczególnych gminach powiatu. Stanowiska archeologiczne zostały omówione 
w rozdziale 5.6. Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie 
powiatu. Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści 
odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim - rygorami ochrony 
konserwatorskiej wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach 
wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Tabela nr 2. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Bielawy
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LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR 1 DATA REJESTRU ZABYTKÓW

1 Bielawy kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, XV-XIX w., 
XX w.

94-VI-3 z 29.03.1949 r. 
105/99 z 15.08.1967 r.

2 Bielawy dzwonnica drewn., 1734 r. 95-V1-4 z 29.03.1949 r. 
106/100 z 15.08.1967 r.

3 Bielawy kwatera z fl wojny światowej na cmentarzu 
katolickim

869 z 18.02.1992 r.

4 Borów dwór w zespole dworskim, 2 pot XIX w., XX 
w.

522 z 27.12.1979 r.

5 Borów park w zespole dworskim, 2 pot XIX w., XX w. 475 z 16.09.1978 r.
6 Borówek dwór, 1920 r. 613 z 28.07.1983 r.
7 Chruślin kościół par. pw. św. Michała, 1 poł. XVI w., XIX 

w.
98-V1-7 z 29.03.1949 r. 
111 z 15.08.1967 r.

8 Chruślin dzwonnica, 1848 r. 564/107 z 15.08.1967 r.
9 Chruślin cmentarz choleryczny oraz żołnierzy 

rosyjskich z 1 wojny światowej, 1852 r.
950/A z 30.12.1993 r.

10 Leśniczówka cmentarz choleryczny, 2 pot XIX w. 972-A z 30.06.1994 r.
U Łazin park dworski, po 1880 r. 527 z 05.05.1980 r.
12 Mroga dwór w zespole dworskim, 2 ćw. XIX w., XX w. A-948 z 09.12.1993 r.
13 Mroga park w zespole dworskim, 2 ćw. XIX w., XX w. A-477 z 16.09.1978 r.
14 Oszkowice zespół kościoła par. pw. Św. Marcina:

- kościół, drewn., 1629 r.
- dzwonnica, drewn., 1 poł. XX w.

A/41 z 2.08.2007 r.

15 Oszkowice cmentarz przykościelny 893 z 21.12.1992 r.
16 Oszkowice cmentarz rzym.-kat. 894 z 21.12.1992 r.
17 Piaski Bankowe park dworski, ok. 1900 r. 567 z 20.06.1981 r.
18 Psary dwór w zespole dworskim, k. XIX w. 602 z 28.08.1983 r.
19 Psary park w zespole dworskim, k. XIX w. 476 z 16.09.1978 r.
20 Sobota kościół par. pw. śś. Piotra i Pawła, 1518 r., XIX 

w.
34 z 18.07.1962 r. 
117/173 z 24.08.1967 r.

21 Sobota cmentarz rzym.-kat. 804 z 20.11.1991 r.
22 Sobota kościół cmentarny pw. Przemienienia 

Pańskiego, drewn., 1 poł. XVII r.
871-V1-90 z 1946,118-V-27 
z 18.01.1962 r.
118/174 z 24.08.1967 r.

23 Sobota dwór „zameczek"'' w zespole dworskim, XVI 
w., 2 poł XIX w.

615/182 z 24.08.1967 r.

24 Sobota park z aleją dojazdową w zespole dworskim, 
XVI w., 2 poł XIX w.

616 z 24.08.1967 r. 
183 z 16.09.1978 r.

25 Stanisławów dwór, 1918 r. 523 z 27.12.1979 r.
26 Walewice pałac z pawilonami i galeriami, 1783 r. 

w zespole pałacowym XV1I1-X1X w.
119-V1I-28 z 18.01.1962 r. 
119/175 z 24.08.1967 r.

27 Walewice park w zespole pałacowym XVIIi-XIX w. 617/184 z 24.08.1967 r.
28 Waliszew kościół, drewn. w zespole kościoła par. pw. 

św. Witalisa, XV!Il~XlXw.
120-VI-29 z 18.01.1962 r. 
120/185 z 25.08.1967 r.

29 Waliszew dzwonnica, drewn. w zespole kościoła par. 121-VI-30 z 18.01.1962 r.
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pw. św. Witalisa, XVIIi-XIX w. 121/186 z 25.08.1967 r.
30 Waliszew kaplica 618/188 z 25.08.1967 r.
31 Waliszew cmentarz przykościelny 986 A z 06.02.1995 r.
32 Waliszew cmentarz rzym.-kat., 2 poi XVIII r. 837 z 19.12.1991 r.
33 Waliszew cmentarz wojenny z II wojny światowej 895 z 21.12.1992 r.
34 Zgoda-Poiesie mogiła i pomnik (w iesie), 1943 r. 896-A z 21.12.1992 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z  WUOZ w Łodzi

Tabela nr 3- Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy 
Domaniewice
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR i DATA REJESTRU ZABYTKÓW

; ■■■■■ :/ / GMINA DOMANIEWÎG^ ;̂/ : ; .
1 Domaniewice kaplica pw. Nawiedzenia NMP, 1 poi XVII w. 99-VÎ-8 z 29.03.1961 r. 

112/104 z 15.08.1967 r.
2 Domaniewice cmentarz przykościelny 949 A z 30.12.1993 r.
3 Domaniewice ogrodzenie 949 A z 30.12.1993 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z  WUOZ w Lód;i

Tabeia nr 4. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Kiernozia
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR t DATA REJESTRU ZABYTKÓW

■ %  ; G M \H A  K I E R N O Z I A  T  S / . f f  J ' " : L i / ' L  \

1 Kiernozia kościół par. pw. św. Małgorzaty, XVI w. 100-VI-9 z 16.03.1961 r. 
114/287 z 15.08.1967 r.

2 Kiernozia dzwonnica, XIX w., XX w. 565/383 z 17,08.1967 r.
3 Kiernozia pałac w zespole pałacowym, XIX w. 93-VI-2 z 29.03.1949 r. 

115/288 z 17.08.1967 r.
4 Kiernozia park w zespole pałacowym, XIX w. 566/384 z 17.08.1967 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z  WUOZ w Łodzi

Tabeia nr 5, Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy
Kocierzew Południowy
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR ! DATA REJESTRU ZABYTKÓW

1 Boczki kaplica pw. św. Rocha, drewn., 1761 r. r$35-VI~54z 1950 r. 
562/105 z 15.08.1967 r.

2 Boczki dwór w zespole dworskim 2 poł. XIX w., XX w. 591 z 28.07.1983 r.
3 Boczki park w zespole dworskim 2 poł. XIX w., XX w. 503 z 16.09.1978 r.
4 Kocierzew

Południowy
kościół w zespole kościoła par. pw. św. 
Wawrzyńca, 2 poł. XIX w.

547-A z 26.07.1980 r.

5 Kocierzew
Południowy

cmentarz przykościelny w zespole kościoła 
par. pw. św. Wawrzyńca, 2 poł. XIX w.

967-A z 27.06.1994 r.

6 Kocierzew
Południowy

dzwonnica w zespole kościoła par. pw. św. 
Wawrzyńca, 2 poł. XIX w.

967-A z 27.06.1994 r.

7 Kocierzew
Południowy

ogrodzenie w zespole kościoła par. pw. św. 
Wawrzyńca, 2 poł. XIX w.

967-A z 27.06.1994 r.

8 Kocierzew
Południowy

plebania w zespole kościoła par. pw. św. 
Wawrzyńca, 2 poł. XIX w.

A/154 z 11.07.2014 r.

9 Osiek dwór, drewn. w zespole dworskim, XVIII w., 470 z 01.12.1977 r.
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XX w.
10 Osiek park w zespole dworskim, XVIII w., XX w. 546 z 26.07.1980 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych': WUOZ w Łodzi

Tabela nr 6. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Łowicz
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR i DATA REJESTRU ZABYTKÓW

■ / . - i f  i&wićż:/. ■ ■
i Rydwan cmentarz wojenny z II wojny światowej 915 z 21.12.1992 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych 2 WUOZ w Łodzi

Tabela nr 7. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków miasto Łowicz
LP. ADRES OBIEKT NR I DATA REJESTRU 

ZABYTKÓW

i Łowicz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej 
miasta

933 A z 20.05.1993 r.

2 Łowicz brama „Prymasowska", poł. XVII 567 z 18.08.1967 r.
3 At. Sienkiewicza 3 kościół Starokatolicki Mariawitów pw. 

Przenajświętszego Sakramentu wraz 
z wystrojem wnętrza i wyposażeniem

A/3 z 14.04.2002 r.

4 Al. Sienkiewicza 15 kościół SS. Bernardynek pw. NMP i św. 
Klary

106-VI-15 z 17.03.1961 r. 
128/113 z 18.08.1967 r.

5 Al. Sienkiewicza 15 kiasztor murowany SS. Bernardynek 107-VI-16 z 17.03.1961 r. 
129/114 z 18.08.1967 r.

6 Al. Sienkiewicza 27, 
d. 19

dom murowany, tzw. Dworek 1094/298 z 12.04.1972 r.

7 Al. Sienkiewicza zieleniec w Alei Sienkiewicza A/472 z 16.09.1978 r.
8 Basztowa/Klickiego (d. 

Maja l-go)/Pałacowa
wieża w zespole ulicy gen. Stanisława 
Klickiego

575/124 z 19.08.1967 r.

9 Blich 8 cmentarz rzymsko-katolicki 
„Kolegiacki"

809 z 22.11.1991 r.

10 Blich 8 kaplica grobowa Laskowskich 809 z 22.11.1991 r.
11 Büch 10 budynek mieszkalny i warsztat szkolny 

Zespołu Szkół Rolniczych w Łowiczu
634 z 29.09.1983 r.

magazyn zbożowy Zespołu Szkół 
Rolniczych w Łowiczu
budynek mieszkalny z wgłębnym 
portykiem Zespołu Szkół Rolniczych 
w Łowiczu
obora Zespołu Szkół Rolniczych 
w Łowiczu
chlewnia Zespołu Szkół Rolniczych 
w Łowiczu
stajnia Zespołu Szkół Rolniczych 
w Łowiczu

12 Boczna 3 cmentarz ewangelicko-augsburski 808 z 20.11.1991 r.
13 Boczna 3 kaplica grobowa Saxów 808 z 20.11.1991 r.
14 Boczna 3 brama przy cmentarzu ewangelicko- 

augsburskim
808 z 20.11.1991 r.

15 Brudki, Mickiewicza, 
Żabia

zieleniec miejski A/474 z 16.09.1978 r.
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16 Długa 1 kościół murowany parafialny rzym.-kat. 
pw. św. Ducha, św. Katarzyny 
i Mateusza

102-Vi-ll z 16.03.1961 r. 
125/110 z 18.08.1967 r.

17 Długa 1 cmentarz przykościelny 102-VI-11 z 16.03.1961 r. 
996 z 24.08.1995 r.

18 Długa 1 ogrodzenie z bramami 102-VI-11 z 16.03.1961 r. 
996 z 24.08.1995 r.

19 Kaliska/Pt. Koński Targ 
(d. Sienkiewicza)

kościół murowany filialny pw. św. 
Leonarda i Małgorzaty

103-V1-12 z 16.03.1961 r. 
127/112 z 18.08.1967 r.

20 Łęczycka 96 cmentarz żydowski 875A z 20.03.1992 r.
21 Maja 3-go 13 poczta Konna Poczthalteria, ob. Urząd 

Pocztowy
132/117 z 18.08.1967 r.

22 Maja 3-go 13 wozownia Poczty Konnej Poczthalterii, 
ob. Urząd Telekomunikacji

698/190 z 18.08.1967 r.

23 Maja 3-go 13 stajnia Poczty Konnej Poczthalterii 699/191 z 18.08.1967 r.
24 Maja 3-go (d. 

Świerczewskiego) 12
hotel de Viino ob. dom mieszkalny 787/A z 27.02.1988 r.

25 Mickiewicza 40 cmentarz rzymsko-katolicki „Emaus" 803 z 20.11.1991 r.
26 Mickiewicza 40 kapliczka murowana cmentarna 

„Emaus"
571/128 z 19.08.1967 r.

27 Nowy Rynek 
{d. Kilińskiego) 1

dom 591/148 z 21.08.1967 r.

28 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 2

dom 592/149 z 21.08.1967 r.

29 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 3

dom 593/150 z 21.08.1967 r.

30 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 6

dom 594/151 z 21.08.1967 r.

31 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 8

dom 633A z 29.09.1983 r.

32 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 9

dom 391-VI-38 z 1947 r. 
595/152 z 21.08.1967 r.

33 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 10

dom 635/A z 29.09.1983 r.

34 Nowy Rynek (d. 
Kilińskiego) 12

dom 637/A z 29.09.1983 r.

35 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 13

dom 114-Vi-23 z 6.03.1947 r. 
136/154 z 21.08.1967 r.

36 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 17

dom 596/160 z 22.08.1967 r.

37 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 19

dom 636/A z 29.09.1983 r.

38 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 30

dom 598/162 z 22.08.1967 r.

39 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 32

dom
i

599/163 z 22.08.1967 r.

40 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 33

dom 137/153 z 22.08.1967 r.

41 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 34

dom 104~VI-13 z 16.03.1961 r. 
138/156 z 22.08.1967 r.

42 Nowy Rynek 
{d. Kilińskiego) 35

dom 139/157 z 22.08.1967 r.
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43 Nowy Rynek 
(d. Kilińskiego) 36

dom 140/158 z 22.08.1967 r.

44 Pałacowa 6 pałac gen, Stanisława Klickiego 
w zespole pałacowym gen. Klickiego

543-N/1-41 z 6.03.1947 r. 
133/123 z 19.08.1967 r.

45 Pałacowa 6 kaplica murowana w zespole 
pałacowym gen. Stanisława Klickiego

576/132 z 19.08.1967 r.

46 Pałacowa 6 domek dozorcy w zespole pałacowym 
gen. Stanisława Klickiego

577/133 z 19.08.1967 r.

47 Pałacowa 6 park w zespole pałacowym gen. 
Stanisława Klickiego

794/A z 09.05.1990 r.

48 Podrzeczna 2 dom 1006-A z 23.09.1998 r.
49 Podrzeczna 5 dom 573-V!-50/1010 

z 22.03.1952 r.
50 Podrzeczna 14 kamienica 607/171 z 22.08.1967 r.
51 Podrzeczna 17 kościół murowany ewangelicki, 

ob. galeria
572/129 z 19.08.1967 r.

52 Podrzeczna 17 dzwonnica murowana przy kościele 
ewangelickim

573/130 z 19.08.1967 r.

53 Podrzeczna 18 kamienica 608/172 z 22.08.1967 r.
54 Podrzeczna 22 kamienica 609/177 z 24.08.1967 r.
55 Podrzeczna 57 dom 572-YI-49 z 22.03.1952 r. 

142/176 z 24.08.1967 r.
56 Podrzeczna 30 kościół OO. Dominikanów, ob. Zespół 

Szkół Mechanicznych
569/126 z 19.08.1967 r.

57 Podrzeczna 30 klasztor 00. Dominikanów, ob. Zespół 
Szkół Mechanicznych

570/127 z 19.08.1967 r.

58 Stanisławskiego 30 budynek Nowego Powiatu, ob. Urząd 
Rejonowy

578/125 z 19.08.1967 r.

59 Stanisławskiego 31 kościół murowany 00. Bernardynów 
pw. św. Bartłomieja, ob. Studium 
Nauczycielskie

126/111 z 18.08.1967 r.

60 Stanisławskiego 31 klasztor 00. Bernardynów, ob. Studium 
Nauczycielskie

568/122 z 18.08.1967 r.

61 Stanisławskiego 31 ogród - park w zespole klasztornym 
00. Bernardynów

1158/297 z 14.06.1974 r.

62 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 1

ratusz 536-Vi-34 z 5.03.1947 r. 
131/116 z 18.08.1967 r.

63 Stary Rynek {d. Rynek 
Kościuszki) 2

dom 579/134 z 19.08.1967 r.

64 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 3

dom 580/135 z 19.08.1967 r.

65 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 10

dom 638/A z 29.09.1983 r.

66 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 11

dom 639/A z 29.09,1983 r.

67 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 12

dom 581/136 z 19.08.1967 r.

68 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 13

dom 640/A z 29.09.1983 r.

69 Stary Rynek {d. Rynek 
Kościuszki) 14

dom 582/137 z 19.08.1967 r.

70 Stary Rynek (d. Rynek dom 583/155 z 21.08.1967 r.
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Kościuszki) 15
71 Stary Rynek (d. Rynek 

Kościuszki) 18
kanonia ob. Bank Spółdzielczy 115~Vt~24 z 18.03.1961 r. 

134/138 z 21.08.1967 r.
72 Stary Rynek (d. Rynek 

Kościuszki) 19
kanonia ob. Kuria Diecezjalna 584/141 z 21.08.1967 r.

73 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 19a

kanonia ob. Kuria Diecezjalna 585/142 z 21.08.1967 r.

74 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 20

kanonia ob. Kuria Diecezjalna 586/143 z 21.08.1967 r.

75 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 20a

kanonia ob. Kuria Diecezjalna 587/144 z 21.08.1967 r.

76 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki) 24

kustodia murowana 589/146 z 21.08.1967 r.

77 Stary Rynek
{d. Rynek Kościuszki) 27

sufregania ob. Rezydencja Biskupa 
Łowickiego

590/147 z 21.08.1967 r.

78 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki)

kuria Wikariuszów 113-VI-22 z 18.02.1961 r. 
135/118 z 18.08.1967 r.

79 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki)

kościół murowany Koiegiacki pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, 
ob. Bazylika Katedralna - POMNIK 
HISTORII

110-VI-19 z 18.03.1961 r. 
123/108 z 18.08.1967 r.

80 Stary Rynek
{d. Rynek Kościuszki)

dzwonnica-brama murowana przy 
kościele kolegiackim pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

112-Vi-21 z 18.03.1961 r.
124/109 z 18.08.1967 r.

81 Stary Rynek (d. Rynek 
Kościuszki)

„Ogród Saski" A/473 z 16.09.1978 r.

82 Stary Rynek
(d. Rynek Kościuszki)

klasztor (skrzydło) z kaplicą św. Karola 
Boromeusza, ob. budynek muzeum

108-VI-17 z 2.06.1946 r. 
52-267-61 z 17.03.1961 r. 
144/120 z 18.08.1967 r.

83 Stary Rynek
(d. Rynek Kościuszki)

pozostałości po skrzydle wsch. budynku 
Misjonarzy - piwnice i dziedziniec oraz 
teren d. ogrodu

934 z 25.10.1993 r.

84 Stary Rynek
(d. Rynek Kościuszki)

piwnice po dawnym skrzydle klasztoru 934 z 25.10.1993 r.

85 Świętojańska 5/7 
(d. Podrzeczna)

dom księży emerytów z bramą, 
ob. budynek szpitala

611/179 z 24.08.1967 r.

36 Świętojańska 1/3B 
(d. Podrzeczna)

dom księży emerytów budynek szpitala 
(lewy)

610/178 z 24.08.1967 r.

87 Zamkowa 1 zamek arcybiskupi - pozostałości 574/131 z 19.08.1967 r.
88 Zduńska 2 kościół murowany OO. Pijarów pw. 

NMP i św. Wojciecha
6/8 z 02.06.1946 r. 
109-VI-18 z 17.03.1961 r. 
130/115 z 18.08.1967 r.

89 Zduńska 4 kamienica 622/A z 29.09.1983 r.
90 Zduńska 12 dom 623/A z 29.09.1983 r.
91 Zduńska 14 dom 624/A z 29.09.1983 r.
92 Zduńska 18 dom 625/A z 29.09.1983 r.
93 Zduńska 22 dom 601/165 z 22.08.1967 r.
94 Zduńska 23 dom 626/A z 29.09.1983 r.
95 Zduńska 25 dom 627/A z 29.09.1983 r.
96 Zduńska 26 dom 628/A z 29.09.1983 r.

57



Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021

97 Zduńska 27 dom 602/166 z 22.08.1967 r.
98 Zduńska 28 dom 629/A z 29.09.1983 r.
99 Zduńska 29 dom 603/167 z 22.08.1967 r.
100 Zduńska 32 dom 630/A z 29.09.1983 r.
101 Zduńska 34 dom 604/168 z 22.08.1967 r.
102 Zduńska 34a, d. 34b oficyna murowana 605/169 z 22.08.1967 r.
103 Zduńska 35 dom 631/A z 29.09.1983 r.
104 Zduńska 36, ob. 36 i 36a dom 632/A z 29.09.1983 r.
105 Zduńska 41 dom 143/159 z 22.08.1967 r.
106 Zduńska 42 dom 141/119 z 18.08.1967 r.
107 Zduńska 56 dom 606/170 z 22.08.1967 r.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych i  W U OZ w Łodii

Tabela nr 8. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Łyszkowice
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR 1 DATA REJESTRU ZABYTKÓW

GM!NA ŁYSZKOWICE ' / . -/r i
1 Łyszkowice d. gorzelnia, ob. dom mieszkalny, ul. Księstwa 

Łowickiego 21,1 poł. XIX w., 1903 r.
612/180 z 24.08.1967 r.

2 Łyszkowice d. cukrownia, ob. domy mieszkalne, 
ul. Wolności 1,1830 r.-XX w.:
- budynek „Podkowa"
- budynek „Mydlarnia"

1007-A z 01.10.1998 r.

¿radio; opracowanie własne, na podstawie danych z  WUOZ w Łodzi

Tabela nr 9. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Nieborów
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR 1 DATA REJESTRU ZABYTKÓW

GMINA NIEBORÓW
1 Arkadia park romantyczny, 4 ćw. XV1!-X!X w. 205/P-lV-3 z 26.10.1948 r. 

91-VI-1 z 18.01.1962 r. 
145/73 z 12.08.1967 r.

2 Arkadia park 145/73/A z 19.05.1982 r.
3 Arkadia Świątynia Diany 538/74 z 12.08.1967 r.
4 Arkadia Dom Arcykapłana 539/75 z 12.08.1967 r.
5 Arkadia Dom Murgrabiego 540/76 z 12.08.1967 r.
6 Arkadia Łuk Grecki 541/77 z 12.08.1967 r.
7 Arkadia Domek Gotycki 542/78 z 12.08.1967 r.
8 Arkadia galeria arkadowa 543/79 z 12.08.1967 r.
9 Arkadia jaskinia Sybilli 544/80 z 12.08.1967 r.
10 Arkadia akwedukt 545/81 z 12.08.1967 r.
11 Arkadia brama cyrku 546/82 z 12.08.1967 r.
12 Arkadia aleja przy drodze Arkadia-Nie bo rów 1150/296 z 14.06.1974 r.
13 Bednary kwatera wojenna {1939-1945} na cmentarzu 

rzym.-kat.
881/A z 14.04.1992 r.

14 Bednary zespół kościoła par. pw. św. Macieja, 1866 r., 
1900 r.:
- kościół

973/A z 30.06.1994 r.
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- cmentarz przykościelny
- mur ogrodzeniowy
- kaplica pogrzebowa
- kapliczka

15 Kompina cmentarz wojenny z II wojny światowej 
(żołnierzy polskich), 1939 r.

911A z 21.12.1992 r.

16 Nieborów kościół pw. MB Bolesnej, 1871-1883 521 z 27.12.1979 r.
17 Nieborów cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX w. 802 A z 20.11.1991 r.
18 Nieborów czworak 786 z 27.02.1988 .r
19 Nieborów pałac w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 

w.
116-VI-25 z 18.01.1962 r. 
146/83 z 12.08.1967 r.

20 Nieborów browar w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 
w.

547/84 z 12.08.1967 r.

21 Nieborów oranżeria 1 w zespole pałacowym XVIII w., 
X!X-XX w.

548/85 z 12.08.1967 r.

22 Nieborów oranżeria li w zespole pałacowym XVIII w., 
X!X-XX w.

549/86 z 12.08.1967 r.

23 Nieborów spichrz w zespole pałacowym XVII! w., XIX-XX 
w.

550/87 z 12.08.1967 r.

24 Nieborów oficyna w zespole pałacowym XVIII w., X1X-XX 
w.

551/88 z 12.08.1967 r.

25 Nieborów dom oficjalisty 1 w zespole pałacowym XVIII 
w., XIX-XX w.

552/89 z 12.08.1967 r.

26 Nieborów dom oficjalisty II w zespole pałacowym XVIII 
w., XiX-XX w.

553/90 z 12.08.1967 r.

27 Nieborów stajnia w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 
w.

554/91 z 12.08.1967 r.

28 Nieborów wozownia w zespole pałacowym XVII! w., XIX- 
XX w.

555/92 z 12.08.1967 r.

29 Nieborów budynek zarządu folwarku w zespole 
pałacowym XVII! w., XIX-XX w.

556/93 z 12,08.1967 r.

30 Nieborów kuźnia w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 
w.

557/94 z 12.08.1967 r.

31 Nieborów chlew w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 
w.

558/95 z 12.08.1967 r.

32 Nieborów budynek gospodarczy w parku w zespole 
pałacowym XVIII w., X!X-XX w.

559/96 z 12.08.1967 r.

33 Nieborów obora w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 
w.

560 z 12.08.1967 r.

34 Nieborów park w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w. 147-P-Vl-2 z 26.10.1948 r. 
98/561 z 12.09.1967 r.
98 z 19.05.1982 r.

35 Nieborów 2 aleje (Arkadia-Nieborów-Łasieczniki, 
Niebo rów-Piaski)

A/1150/296 z 05.05.1980 r.

36 Patoki dom dróżnika, 1 poi. XIX w. 614/181 z 24.08.1967 r.
37 Patoki słup graniczny (księstwa łowickiego), 1829 r. 2723-VI-3Q/36 z 16.03.1961 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z WUOZ w Łodzi
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Tabefa nr 10, Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Zduny
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR 1 DATA REJESTRU ZABYTKÓW

i Bąków Górny cmentarz rzym.-kat., XVIII w. A/359 z 21,12.1992 r. 
(stary nr rej. 919/A)

2 Bąków Górny kościół par. pw. św. Mikołaja Bpa, 1911-1928 357 z 26.07.1980 r. 
(stary nr rej. 548/A)

3 Bąków Górny cmentarz przykościelny 358 z 30.06.1994 r. 
(stary nr rej. 970/A)

4 Bąków Górny kaplica wraz z murem ogrodzeniowym 
cmentarza przykościelnego

A/360 z 20.07.2017 r.

5 Bogoria Górna park dworski 721 z 01.06.1984 r.
6 Maurzyce skansen (teren), 1985 r. 997 A z 23.02.1996 r.
7 Maurzyce most spawany na rzece Słudwi, 1929 r. 1031/291 z 22.11.1968 r.
S Zduny kościół par. pw. św. Jakuba Ap., XIX/XX w. 511-A z 09.01.1979 r.
9 Zduny kaplica, 1 poł. XIX w. 971-A z 30.06.1994 r.
10 Zduny cmentarz przykościelny 971-A z 30.06.1994 r.
11 Zduny cmentarz mariawicki, 1 poł. XIX w. 923-A z 21.12.1992 r.
12 Ztaków Borowy zespół zabudowy wsi, 1 poi. X!X/XX w. 620/189 z 25.08.1967 r.
13 Złaków

Kościelny
kościół, 1901 r. w zespole kościoła par. pw. 
Wszystkich Świętych

761 z 10.08.1985 r.

14 Złaków
Kościelny

plebania, k. XIX w. w zespole kościoła par. pw. 
Wszystkich Świętych

773 z 21.09.1986 r.

15 Złaków
Kościelny

„Przytulisko" (dom mieszkalny) w zespole 
kościoła par. pw. Wszystkich Świętych

772 z 21.09.1986 r.

16 Złaków
Kościelny

cmentarz przykościelny w zespole kościoła 
par. pw. Wszystkich Świętych:
- d. stróżówka
- stajnia-wozownia
- ogrodzenie

969-A z 27.06.1994 r.

17 Złaków
Kościelny

cmentarz rzym.-kat., 1829 r. 838-A z 19.12.1991 r.

1S Złaków
Kościelny

kapiica-mauzoieum 838-A z 19.12.1991 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z WU02 w Łodzi
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5.4.2. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków ruchomych na terenie 
powiatu

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek 
ruchomy, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem 
człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową.

Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku 
ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub 
nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku 
o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej 
wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Właściciel lub posiadacz zabytku ruchomego zobowiązany jest m.in. do:
- 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.

Jedną z podstawowych form ochrony ppoż. zabytków ruchomych jest ich 
wyposażenie w specjalistyczne urządzenia techniczne (np. systemy sygnalizacji pożaru, stałe 
czy półstałe instalacje gaśnicze, sieci hydrantowe). Szczególna rola przypada systemom 
sygnalizacji pożarowej, bowiem ich zadaniem jest wykrycie zagrożenia (pożaru) w jego 
wczesnej fazie. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie interwencji i zminimalizowanie 
strat.

Na terenie powiatu występują zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków, jednak 
ze względów bezpieczeństwa nie publikuje się danych dotyczących tych obiektów. Wykaz 
znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
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5.5. Pomnik historii

Pomnik historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek 
nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że 
jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem 
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego 
rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej 
wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Wśród ustanowionych pomników historii na terenie Powiatu Łowickiego znajdują się
dwa:

Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP 
z dnia 22 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1239).

Katedra łowicka jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Polski. 
Świątynię fundowali, a następnie hojnie wyposażali najwięksi dostojnicy w hierarchii 
kościelnej * arcybiskupi gnieźnieńscy (prymasi od XV w.). Od XV! do XVIII w. ówczesna 
kolegiata była ich główną świątynią rezydencjonalną. Niewątpliwym walorem świątyni jest 
także autentyczność substancji zabytkowej obiektu. Kościół przetrwał w niemalże 
niezmienionym stanie do XX w. W 1939 r. poważnemu uszkodzeniu uległ dach, hełmy wież, 
oraz prospekt organowy, które po wojnie zrekonstruowano.

W XII w., decyzją Władysława Hermana, Łowicz stał się własnością arcybiskupów 
gnieźnieńskich. Jednocześnie, świątynia łowicka, którą w 1433 r. podniesiono do godności 
kolegiaty, stała się, obok katedry gnieźnieńskiej, najważniejszym kościołem o nieformalnym 
statusie katedry i obiektem szczególnej troski prymasów. Obecna, barokowa świątynia 
powstała w XVII w. w wyniku przebudowy wcześniejszej - gotyckiej. Prace rozpoczęto od 
wzniesienia dwóch wież w stylu późnorenesansowym w części zachodniej świątyni. 
Następnie podwyższono ściany budowli, a między wieże wstawiono barokową fasadę. 
Wnętrze nakryto sklepieniem krzyżowym z gurtami. Sttukową monumentalną dekorację 
architektoniczną (fryz belkowania obiegającego nawę i prezbiterium, kapitele pilastrów, 
kartusze nad arkadami).

Katedra łowicka jest trójnawową bazyliką z dwuwieżową fasadą i z długim 
prezbiterium. Wnętrze zaakcentowane zostało wysokimi arkadami wspartymi na filarach 
oddzielających nawę główną od bocznych. Kościół, na długości nawy i prezbiterium, otaczają 
kaplice sepulkralne o interesujących rozwiązaniach architektonicznych charakterystycznych 
dla epok, w których powstawały. We wnętrzu katedry wyróżniają się także wysokiej klasy 
ołtarz główny, szereg ołtarzy bocznych, dzieła malarskie oraz zespół płyt nagrobnych, 
nagrobków i epitafiów.

W najbliższym otoczeniu katedry ograniczonym murowanym ogrodzeniem, na 
wschodnim jego odcinku, znajduje się klasycystyczna dzwonnica, projektu Szymona 
Bogumiła Zuga.10

10 https://nid.pt/pl/lnformacje_ogolne/2abytki_w_Poisce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.php7ID-304, 
(data dostępu 21.05.2018 r.)
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Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo - ogrodowy i ogród sentymentalno - 
romantyczny został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 
22 listopada 2017 r, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187).

Zespół pałacowo - ogrodowy w Nieborowie i znajdujący się nieopodal ogród 
sentymentalno - romantyczny w Arkadii powiązane są w ramach jednego założenia 
w aspekcie historycznym i artystycznym, a także własnościowym i funkcjonalnym. Zabytki te 
należą do elitarnej w skali kraju grupy autentycznych przykładów wiejskiej rezydencji 
magnackiej skupiającej w swoich granicach rozwiązania o charakterze reprezentacyjnym, 
gospodarczym i przemysłowym. Mają one wyjątkowe znaczenie dla kultury narodowej, 
przede wszystkim, ze względu na stan zachowania oraz związek z wybitnymi postaciami 
historycznymi.

Zespół pałacowo - ogrodowy posiada czytelny układ przestrzenny z zachowanymi 
charakterystycznymi elementami struktury ogrodu regularnego i krajobrazowego, a także 
w znacznym stopniu oryginalnym tworzywem roślinnym i układem wodnym. Jest to 
kompozycja zaliczana do klasycznych ogrodów formalnych, o schemacie typowym dla 
rozwiązań szkoły francuskiej XVII w., posiadająca również cechy wiążące ją z grupą 
holenderskich i niemieckich teoretyków 1 poł. XVII w. Jego późniejsza rozbudowa o części 
peryferyjne zrealizowana przy udziale Szymona Bogumiła Zuga (projektanta klasycy stycznych 
budynków i budowli) polegała na konsekwentnym zachowaniu pierwotnych założeń, 
umożliwiającym dopełnienie wcześniejszego programu zgodnie z duchem zmieniających się 
epok.

Początki zespołu pałacowo - ogrodowego w Nieborowie sięgają wcześniejszego 
założenia dworsko - folwarcznego, udokumentowanego w końcu XVI w. jako siedziba 
rycerskiego rodu Nieborowskich herbu Prawda. Około 1690 r. majątek nabył kardynał Michał 
Stefan Radziejowski. Rozbudował dawny dwór, przekształcając go w pałac barokowy wg 
projektu Tylmana z Gameren. Prawdopodobnie, równolegle z pałacem po jego stronie 
południowej wytyczony został regularny ogród. W  latach 1697 - 1765 właścicielami 
Nieborowa byli Towiańscy i Lubomirscy, a następnie kasztelan dobrzyński, Stanisław 
Łochocki. Znaczniejsze zmiany w rezydencji przypadły na lata 1765 - 1774, kiedy Nieborów 
należał do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, W latach 1774 - 1831 dobra nieborowskie 
stały się własnością Michała Hieronima Radziwiłła, miecznika Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i jego żony, Heleny z Przeździeckich.

W 1780 r. dobra powiększono o wieś Łupią (później Arkadia), w której już w 1778 r. 
księżna wraz z Szymonem Bogumiłem Zugiem rozpoczęła zakładanie nowego ogrodu. Jego 
program, będący odpowiedzią na nowe idee w sztuce ogrodowej, realizowany był 
sukcesywnie do śmierci fundatorki w 1821 r., przechodząc stopniową transformację od 
kompozycji utrzymanej w nurcie sentymentalnym ku romantycznej, w której projektantem 
budowli był Henryk Ittar.

Po śmierci Michała Hieronima Radziwiłła rezydencja nieborowska popadła 
w zaniedbanie. W Arkadii część budynków uległa degradacji, sprzedano część wyposażenia 
rzeźbiarskiego. W 1870 r. ogród wraz z pawilonami sprzedano. Dobra scalił ponownie 
w 1879 r. Michał Piotr Radziwiłł. Rozpoczął renowację pałacu i przekomponował niektóre 
partie ogrodu. Od 1893 r. również ogród w Arkadii powrócił w ręce rodziny. Rozpoczęto
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ratowanie i odbudowę zniszczonych budowli, przeprowadzono prace pielęgnacyjne. 
Cenniejsze rzeźby i elementy architektoniczne przeniesiono do Nieborowa. Od 1945 r. zespół 
pałacowo - ogrodowy w Nieborowie i ogród romantyczny w Arkadii pozostają własnością 
Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zespół pałacowo - ogrodowy w Nieborowie położony jest przy drodze powiatowej 
Bolimów - Nieborów oddzielającej go od zabudowy wsi. Zespół zajmujący teren, o narysie 
prostokąta, rozlokowany jest wzdłuż osi północ - południe, łączącej kościół i pałac. Jest to 
barokowa kompozycja przestrzenna, rozbudowana w XVIII w., ukształtowana ostatecznie 
w XIX w. Jej centralnym elementem jest barokowy pałac wzniesiony na planie prostokąta 
z dwoma kwadratowymi alkierzami, dwukondygnacyjny, z dachem mansardowym. Alkierze 
o czterech kondygnacjach nakryte są hełmami. Fasada podkreślona jest ryzalitem na osi 
zwieńczonym trójkątnym naczółkiem wypełnionym płaskorzeźbą. Pałac poprzedza 
dziedziniec honorowy (cour d'honneur) i przeddziedziniec (avant -cour), pełniący od k. lat 80. 
XIX w. funkcję dziedzińca podjazdowego oraz reprezentacyjna bramą główna z kordegardą. 
Przy prostokątnym dziedzińcu usytuowane są zabudowania: po stronie zachodniej - budynek 
manufaktury majolikowej z 3 ćw. XVIII w. i dawna oficyna pałacowa z 1 poł. XVIII w., po 
stronie wschodniej - powojenny budynek magazynu dzieł sztuki i dawna piwnica pałacowa. 
Południową, wschodnią i zachodnią część rezydencji zajmują ogrody, składające się z kilku, 
wzajemnie splecionych części, ukształtowanych w różnych okresach. Centralnie, wzdłuż 
głównej osi kompozycji, podkreślonej aleją lipową, rozlokowana jest najstarsza część 
kompozycji, pochodząca z k. XVII w., prezentująca typowy dla ogrodów klasycznych 
trójstopniowy podział przestrzeni: parterów, gabinetów i wysokopiennych boskietów, 
otoczona bindażami z kolistymi altanami na narożach południowych. Ten wewnętrzny człon 
otacza z trzech stron ogród założony w 2 poi. XVIII w., stanowiący programowe rozwinięcie 
wcześniejszego. Południową granicę ogrodu regularnego wyznacza „aha", kompozycja 
ogrodowa przechodzi zaś w otwarty krajobraz tzw. Pól Nieborowskich. Uzupełnieniem 
ogrodu regularnego jest położony w części zachodniej park krajobrazowy założony w XIX w. 
w miejscu wcześniejszego zwierzyńca. Po północnej stronie drogi do Bolimowa, na terenie 
dawnego folwarku znajduje się klasycy styczny budynek spichlerza z k. XV1III w.

Pobliski ogród w Arkadii zajmuje teren o wydłużonym, nieregularnym kształcie, 
położony między drogą Łowicz-Nieborów, a rzeką Skierniewką. Jest to wczesnokrajobrazowa 
kompozycja swobodna, której istotę stanowią osobiste, wpisane w mit arkadyjski, 
przemyślenia autorki, księżnej Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej. Osnowę przestrzennej 
kompozycji ogrodu stanowi układ wodny, którego głównym elementem jest Duży Staw 
z Wyspą Ofiar. Wokół jego północno - wschodniego krańca rozlokowane zostały 
najważniejsze budowle, pochodzące z różnych etapów rozwoju ogrodu. Pozostałością okresu 
sentymentalnego są: klasyczna w formie Świątynia Diany, będąca centralną budowlą 
kompozycji, Łuk Grecki, stanowiący przede wszystkim ramę widokową Świątyni oglądanej od 
strony wschodniej, kontrastujący z bryłą Świątyni Przybytek Arcykapłana w formie sztucznej 
ruiny, Grota Sybilli, skonstruowana z naturalnych głazów, usytuowany na wzgórzu ponad nią 
Domek Gotycki wraz z otwartą galerią z ostrołukowych arkad, Dom Murgrabiego, oraz 
akwedukt z kaskadą. W południowej części ogrodu znajdują się pozostałości dawnego Cyrku - 
dwie skrajne cylindryczne „mety", obelisk centralny oraz zrekonstruowany Grobowiec na
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Wyspie Topolowej, obecnie na brzegu rzeki Skierniewki. Przy południowo - wschodnim 
narożniku ogrodu, usytuowane są tzw. Słupy Ittara, podkreślające powstałe po 
wybudowaniu Cyrku wejście do ogrodu. Na terenie ogrodu zachowały się liczne elementy 
architektoniczne i rzeźbiarskie.11

5.6. Park kulturowy

Park kulturowy jest jedną z czterech form ochrony zabytków w Polsce, określonych 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7). Chroni on określony obszar 
krajobrazu kulturowego oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami 
nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Park może być powoływany przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Parki wykraczające poza obszar jednej gminy, mogą być 
ustanawiane wspólnie przez gminy, bądź związek gmin. W uchwale przedstawia się takie 
elementy jak:
- nazwa parku,
-sposób ochrony,
- zakazy i ograniczenia związane z prowadzeniem robót budowlanych, różnego rodzaju 
działalnością (rolniczą, przemysłową itp.), zmianami sposobu korzystania z zabytków 
nieruchomych oraz umieszczaniem znaków niezwiązanych bezpośrednio z samym parkiem.

Organ władzy wykonawczej w gminie (wójt, burmistrz, prezydent miasta) 
odpowiedzialny jest, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, za 
utworzenie planu ochrony, który podlega uchwaleniu przez radę gminy.

Parki kulturowe o szczególnej wartości dla kultury mogą zostać uznane za pomnik 
historii, a nawet wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Obecnie w Łowiczu oraz w gminach Bielawa, Kiernozia i Zduny, trwają prace nad 
utworzeniem pierwszego na ziemi łowickiej parku kulturowego - Śladami Prymasów, 
Zawiszy, Walewskiej i Napoleona. Jego utworzenie będzie szansą na zabezpieczenie 
kulturowego i historycznego charakteru tego regionu, również w wymiarze jego 
niematerialnego dziedzictwa, takiego jak ludowe obyczaje i stroje. Miejscami, które zostaną 
odrestaurowane i obcięte opieką będą m.in.: kościół wpisany do rejestru zabytków 
w Złakowie Kościelnym, unikatowa aleja morwowa w gminie Zduny i zamek w Sobocie, 
w którym wychował się Artur Zawisza. Ponieważ zabytkowe miejsca są oddalone od siebie 
w niewielkiej odległości, planuje się m.in. modernizacje ścieżek rowerowych, istotny będzie 
też rozwój infrastruktury turystycznej. Planuje się przyciągnięcie do regionu prywatnych 
inwestorów, którym ułatwi się pozyskiwanie środków zewnętrznych na dofinansowanie 
inicjatyw wpisanych w misję parku.

11 https://nid.pi/pi/informacje_ogolne/Zabytki_w„Polsce/Pomniki_historn/Lista_miejsc/miejsce.php?iD=3745 
(data dostępu 21.05.2018 r.)
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5.7. Zabytki archeologiczne

Od końca lat 70. XX w. wdrażany jest program tzw. AZP {Archeologiczne Zdjęcie 
Polski) - podział terenu całej Polski na pola, na których prowadzi się badania 
powierzchniowe, mające na celu lokalizację stanowisk archeologicznych. Wszystkie powinny 
być ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i uwzględnione 
w gminnych ewidencjach zabytków. Na obszarze Powiatu Łowickiego część gmin nie posiada 
gminnej ewidencji zabytków archeologicznych, a danych o nich nie zawierają też niektóre 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast do rejestru zabytków wpisanych jest 13 stanowisk z gmin Powiatu 
Łowickiego:
Gmina Bielawy:
- AZP 59-54/32, Sobota stan.l - grodzisko wczesnośredniowieczne,
- AZP 60-52/2, Drogusza stan.2 - dwór na kopcu z 2 poł. XVI -1  poi, XVI! w.,
- AZP 60-52/1, Drogusza stan.l - dwór na kopcu z 2 pot. XVI w.,
- AZP 59-53/11, Borówek stan,4 - grodzisko stożkowate XIII - XIV w.,
- AZP 59-54/10 Borówek stan.l - dwór na kopcu XV - XVIi w.,
- AZP 59-53/28, Walewice stan.3 - grodzisko.

Gmina Kocierzew Południowy:
- AZP 57-57 Różyce stan. 3 - cmentarzysko płaskie Kultury przeworskiej z okresu wpływów 
rzymskich.

Gmina Łowicz:
- AZP 59-55/31, Bochen stan.13 - osada średniowieczna X - X!l/X!ll w.,
- AZP 59-55, Bochen stan.30 - grodzisko stożkowate XM - XV w.

Miasto Łowicz:
- AZP 59-56/54, Ruiny Zamku stan. 21 - Xi!i/X!V - XVIII w.

Gmina Łyszkowice:
- AZP 61-56/27, Bobiecko stan.l - osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Gmina Nieborów:
- AZP 61-57/32, Dzierzgów stan.l - osada neolityczna 3500 - 2600 r. p. n. e.

Gmina Zduny:
- AZP 58-54/36, Bąków Dolny stan.l - cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej li!-IV okres 
epoki brązu.

Wśród zabytków archeologicznych znajdują się obiekty istotne z historycznego 
punktu widzenia, które mogą być znakomitym elementem promocyjnym, wykorzystywanym 
w turystyce kulturalnej. Wymagają jednak odpowiedniego wyeksponowania w postaci 
wytyczenia szlaku oraz szczegółowego opisu historycznego i np. wizualizacji pierwotnego 
wyglądu. Przykładem turystycznego wykorzystania obiektu jest stanowisko 21 w Łowiczu - 
ruiny zamku prymasowskiego.

Wśród zabytków archeologicznych wyróżnić można dwa typy: ruchome i nieruchome. 
Zabytki ruchome to wszelkiego rodzaju przedmioty związane z działalnością człowieka
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w przeszłości, zarówno wytwory pracy ludzkiej, takie jak naczynia, narzędzia, ozdoby, broń 
itp., jak i tzw. ekofakty. Przykładem jest tzw. „skarb maurzycki" - garnek z wypalonej gliny ze 
srebrnymi monetami arabskimi z VIH i IX w., znaleziony w 1936 r. we wsi Maurzyce (gm. 
Zduny), przekazany do Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Znaczną ilość archeologicznych zabytków ruchomych posiada Muzeum w Łowiczu, 
którego Dział Archeologiczny zawiera obiekty z okresu od schyłkowego paleolitu po okres 
nowożytny, istotną część jego zasobów stanowią eksponaty pochodzące z utworzonej na 
przełomie XíX i XX w. kolekcji Władysława Tarczyńskiego, gromadzącego głównie obiekty 
z obszaru Polski środkowej, ale też z dalszych terenów, jak Litwa czy Ukraina. Wśród 
ciekawszych eksponatów wymienić można skarb ponad 90 przedmiotów żelaznych 
i brązowych z Bąkowa Dolnego, datowany na 500-400 p.n.e. lub odkryty w Mysłakowie grób 
ciałopalny wojownika kultury przeworskiej z młodszego okresu wpływów rzymskich (200 - 
400 n.e.). Z Borówka pochodzi unikatowy żelazny naplecznik z X1V/XV w. - pozostałość tzw. 
kirysu płytowego krytego.12

Z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego szczególny problem stwarzają 
nieruchome zabytki archeologiczne, czyli materialne pozostałości dawnego środowiska 
osadniczego. Ze względu na pełnione dawniej funkcje wyróżniamy ich różne rodzaje: 
grodziska - pozostałości grodów, cmentarzyska, pozostałości osad wiejskich, miast itd. 
Można je podzielić na zabytki niewidoczne w krajobrazie i widoczne - zabytki o własnej 
formie krajobrazowej: głównie są to pozostałości dawnych konstrukcji o różnorakim 
przeznaczeniu, takich jak wały kamienne, ziemne, drewniano - ziemne, pozostałości 
infrastruktury osadniczej, mostów, dróg, grobli, a także ślady związane z kulturą symboliczną 
(niematerialną) w postaci pozostałości dawnych miejsc kultu, cmentarzy (nasypy kurhanów), 
itp. Stanowią one około 10% znanych stanowisk archeologicznych. One też zwykle są 
przedmiotem zainteresowania zarówno turystów, jak i geografów turystyki oraz służb 
konserwatorskich; podobnie jak stanowiska o wyraźnej, widocznej w terenie formie 
krajobrazowej. Dlatego grodziska są najczęściej wspominane w przewodnikach, jako miejsca 
atrakcyjne dla turystyki.

Stanowiska archeologiczne podlegają stałym zagrożeniom z powodu intensyfikacji 
działalności przemysłowej, rolniczej i urbanistycznej. Zgodnie z art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze 
zmianami) wszystkie zabytki archeologiczne, bez względu na stan zachowania podlegają 
ochronie i opiece. Zasięg stanowisk na mapach, wyznaczony na podstawie badań 
powierzchniowych, winien być traktowany orientacyjnie, gdyż pozostałości osadnictwa mogą 
także wystąpić poza wytyczonymi ich granicami. Najlepiej zachowane stanowiska 
archeologiczne występują na nieużytkach, terenach niezabudowanych oraz terenach 
zalesionych. Największym zagrożeniem dla nich są nowe inwestycje budowlane 
i przemysłowe, ale też przebudowy układów urbanistycznych, ruralistycznych, czy założeń 
pałacowych, folwarcznych i parkowych. Zagrożeniem mogą być także nielegalne eksploracje 
dokonywane przez samodzielnych poszukiwaczy, niszczące przede wszystkim cmentarzyska 
oraz pozostałości po 1 czy II wojnie światowej.

12 Strona Muzeum w Łowiczu: http://muzeumiowicz.pl/dziat_archeoiogiczny/
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Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed rozpoczęciem prac ziemnych na 
obszarach występowania stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, wymagane 
jest przeprowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na 
badania archeologiczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na obszarze obecnego powiatu łowickiego badania archeologiczne prowadzone były 
stosunkowo często. Przebadane stanowiska obejmują okres starszej epoki kamiennej po 
czasy nowożytne. Najbardziej spektakularnym znaleziskiem, potwierdzającym fakt penetracji 
obszaru powiatu przez ludzi neandertalskich, jest kość mamuta z nacięciami, znaleziona 
wSkaratkach (gm. Domaniewice). Pobyt ludzi neandertalskich na obszarze obecnego 
Mazowsza datowany jest na ciepły interglacjał eemski - ostatni okres międzylodowcowy 
i niezbyt chłodną, pierwszą część finalnego zlodowacenia, tzn. na ok. 120 tys. lat temu.

W połowie 5 tys. p.n.e. (neolit) na Mazowszu, za sprawą grup napływających 
z terenów naddunajskich należących do tzw. kultur z cyklu wstęgowego i lendzielsko - 
polgarskiego, w gospodarce pojawiło się osadnictwo stabilne, uprawa roli, hodowla 
udomowionych zwierząt, umiejętność tkania materiałów, garncarstwo. Pierwszą rodzimą 
kulturą rolniczo - hodowlaną, powstałą przy udziale impulsów zewnętrznych, była kultura 
pucharów lejkowatych (poł. 4 tys. - poł. 3 tys. p.n.e.) - np. stanowiska w Dzierzgowie, 
w Bobrownikach (gm. Nieborów) lub w Polesiu (gm. Łyszkowice), która występowała 
równolegle z kulturami iendzielskimi i malickimi oraz innymi, kontynuującymi tradycje 
neolitu naddunajskiego. W 2 połowie tego tysiąclecia pojawiły się koczownicze plemiona 
tzw. kultury amfor kulistych, zajmujące się głównie hodowlą zwierząt, często zmieniające 
miejsca pobytu, po których pozostały groby skrzynkowe zbudowane z kamieni z bogatym 
wyposażeniem w naczynia, narzędzia, ozdoby i szczątki zwierzęce. Inną koczowniczą kulturą 
była kultura ceramiki sznurowej (poł, 3 tys. p.n.e. - pocz. 2 tys. p.n.e.); np. stanowisko 
w Bednarach (gm. Nieborów). Pozostały po niej głównie cmentarzyska, wśród których 
dominują kurhany i luźne znaleziska. Przyjmuje się, że wojownicze gromady pasterzy kultury 
ceramiki sznurowej doprowadziły do zagłady miejscowych, starszych populacji, a ich tradycje 
przetrwały do wczesnej epoki brązu.

Epoka brązu (ok. 1800 - ok.650 p.n.e.) - zastosowanie brązu do wyrobu narzędzi, 
broni i ozdób oraz pojawienie się pierwszych osad obronnych - na Mazowszu jest okresem 
zmasowanych akcji osiedleńczych, chociaż proces ten toczył się znacznie wolniej oraz na 
mniejszą skalę niż na pozostałych części Polski. Rozwinęły się kultury: trzciniecka, 
przedłużycka, łużycka. Większość z nich posiada swoją reprezentację na terenie Powiatu 
Łowickiego.

We wczesnym okresie dominowała kultura trzciniecka (1900 - 1000 p.n.e.). 
Charakteryzowały ją rzadkie i małe osady, nieciekawa ceramika, skromna liczba przedmiotów 
z brązu; uważana była za „biedną"' - do czasu odkrycia osady w Polesiu (gm. Łyszkowice) 
(1530 - 1210 p.n.e.). Odkryte centrum osadnicze z zagrodami i warsztatami ma 17 ha 
powierzchni. Mieszkańcy osady hodowali bydło i świnie, siali owies, pszenicę i jęczmień. 
Zmarłych chowali w grobach masowych użytkowanych o przez dłuższy czas, dokładając 
kolejnych zmarłych po przesunięciu szkieletów poprzedników. Grób zbiorowy z Polesia 
wykorzystywany był maksymalnie 250 lat. Stanowiska archeologiczne kultury, obecne na 
terenach centralnej, południowej i wschodniej Polski (Kujawy, Małopolska, Mazowsze,
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Podlasie) oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi - powodują, ze niektórzy autorzy uznają 
pierwotny zasięg kultury trzcinieckiej za kolebkę Prasłowian.

Kultura łużycka - z okresu środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki 
żelaza (okres halsztacki 700 - 400 p.n.e.) - nie jest tworem jednolitym i dzieli się na wiele 
grup różniących się w różnym stopniu inwentarzem, obrządkiem pogrzebowym lub formami 
osadnictwa. Natomiast wszystkie grupy kultury łużyckiej charakteryzują się tym samym 
modelem gospodarki oraz względnie zbliżonym modelem struktur osadniczych. Na terenie 
Powiatu Łowickiego kulturę reprezentują np. stanowiska w Bobiecku (gm. Łyszkowice) - 
cmentarzysko i osada kultury łużyckiej z epoki brązu, czy w Bielawach (gm. Bielawy).

W okresie lateńskim epoki żelaza (450 -100 p.n.e.) aktywne były kultury: wschodnio - 
pomorska i grobów kloszowych (700 - 300 p.n.e.) - z charakterystycznym obrządkiem 
pogrzebowym z urnami twarzowymi i płaskimi cmentarzyskami, osiedlach o charakterze 
otwartym oraz gospodarką opartą głównie na hodowli (grób kloszowy w Łowiczu) i kultura 
przeworska ( 300 p.n.e. - 500 n.e.), która najdłużej utrzymywała się na Mazowszu. Powstała 
na miejscowym podłożu kultury pomorskiej przy bardzo silnym udziale wpływów kultury 
lateńskiej. Podstawą jej gospodarki było przede wszystkim rolnictwo i hodowla, produkcja 
rzemieślnicza na wysokim poziomie oraz handel ze strefą południowoeuropejską (liczne 
importy z Italii). Znana jest z bardzo wielu cmentarzysk i osad, a jej cechami 
charakterystycznymi są: dominujący obrządek ciałopalny (groby jamowe), duża ilość broni 
i narzędzi w grobach męskich, częste występowanie ozdób i części stroju wykonanych 
z żelaza, co związane jest z rozwiniętą metalurgią żelaza w ośrodkach mazowieckich. 
Stanowiska kultury przeworskiej na terenie Powiatu Łowickiego znajdują się m.in. 
w miejscowościach: Karsznice Małe, Karsznice Duże, Niespusza - Wieś (gm. Chąśno) 
(cmentarzyska kultury grobów kloszowych), Kocierzew Południowy i Różyce (gm. Kocierzew 
Południowy), Walewice i Łuby Bielawskie (gm. Bielawy), Kompina i Mysłaków (gm. 
Nieborów), Zduny, Złaków Kościelny i Bąków Dolny (gm. Zduny) (nekropolia w Bąkowie 
Dolnym jest jedną z największych i najważniejszych dla poznania fazy schyłkowej kultury 
przeworskiej), Kiernozia.

We wczesnym okresie wpływów rzymskich (200 p.n.e. - 375 n.e.) oddziaływania 
rzymskie doprowadziły do przeobrażeń kultury przeworskiej. Rozwój kontaktów politycznych 
i gospodarczych szlak bursztynowy) z obszarami cesarstwa, których warunki dyktowała 
silniejsza strona rzymska, spowodował napływ licznych importów rzymskich. Na obszarze 
obecnego Powiatu Łowickiego znajduje się znaczna liczba stanowisk ze znaleziskami z tego 
okresu, np.: Siwica, Kompina, Nieborów, Dzierzgówek w gminie Nieborów, cmentarzysko 
w okolicach Zdun, Kocierzew Południowy, Niedźwiada w gminie Łowicz. Okres kończy się 
najazdem Hunów (375 r. n.e.) i okresem wędrówek ludów (do 600 n.e.), gdy obszary 
Mazowsza zaczęły pustoszeć, z powodu migracji mieszkańcy na południe lub wschód.

Na przełomie Vil i VIII w. na obszar Mazowsza napłynęli Słowianie. Początkowo 
nastąpiło znaczne przyspieszenie rozwoju społecznego i ekonomicznego, co było zapewne 
skutkiem ubocznym wielkich migracji ludności, które pozytywnie wpłynęły na ukształtowanie 
się ustroju plemiennego o bardzo złożonej strukturze. Na terenie powiatu znajduje się liczna 
reprezentacja stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza, np. stanowiska w Arkadii, 
Bełchowie, Bobrownikach, Dzierzgowie i Piaskach - gm. Nieborów, w Maurzycach, Zdunach -
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gm. Zduny, stanowisko w rejestrze zabytków, Stępowie Nadzieniu - gm. Kiernozia, 
w Chruślinie, gm. Bielawy.

W tym okresie powstały też grody w okolicy Łowicza, których odkrycie w nowym 
świetle ukazuje początki miasta. Prawdopodobnie średniowieczne miasto Łowicz założono 
na peryferii starszej aglomeracji, zasiedlanej najpóźniej od VIM w. n.e. Można ją lokalizować 
na gruntach dzisiejszych wsi: Bochen, Strugienice, Maurzyce, położonych ok. 5 km na zach. 
od Łowicza. Tworzyło ją kilkanaście osiedli otwartych, w tym co najmniej jedna duża wieś, 
której pozostałości odkryto na stanowisku archeologicznym w Bocheniu. Prawdopodobnie 
od X w. w skład tego skupiska osiedli wchodził też gród. Jego nazwy nie przekazało żadne 
źródło pisane, dziś grodzisko leży na gruntach wsi Bochen (stanowisko 1). Nie można 
wykluczyć, że ta warownia nosiła pierwotnie nazwę Łowicz lub była ośrodkiem terytorium 
określanego nazwą „Louiche".

Kolejne stanowiska pochodzą z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Np. tzw. 
kopce podworskie - pozostałości szlacheckich dworów mieszkalno - obronnych z XV - XVII w. 
w Droguszy, Borówku i Sobocie, gm. Bielawy. Kopiec w Borówku otoczony jest fosą. Podczas 
prac archeologicznych odnaleziono militaria z ok. 1400 r. Niedaleko grodziska odnaleziono 
relikt drugiego kopca, być może również pozostałość po dworze obronnym.

Powyższe omówienie tematyki archeologicznej ma charakter bardzo 
fragmentaryczny, akcentuje jednak bogactwo i różnorodność dziedzictwa archeologicznego 
na terenie Powiatu Łowickiego, które jest badane przez specjalistów, lecz wiedza o nim 
w niewielkim stopniu jest upowszechniana i wykorzystywana. Brak popularyzacji nie służy 
jego zachowaniu.

5.8. Gminne ewidencje zabytków i Gminne programy opieki nad zabytkami na 
terenie powiatu

Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na 
terenie gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. gminy mają dbać między innymi o: „zapewnienie warunków 
prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz 
ich zagospodarowanie i utrzymanie" oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków". Do obowiązków nałożonych przez ustawę na gminę 
należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przy kształtowaniu środowiska", czemu ma służyć gminna ewidencja zabytków.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Szczegółowe wytyczne na temat opracowania i prowadzenia gminnej ewidencji 
zabytków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
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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). 
Konsekwencją ujęcia obiektów lub obszarów niewpisanych do rejestru zabytków w gminnej 
ewidencji zabytków, jest obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
planowanych przy nich działań za pośrednictwem właściwego organu gminy iub organu 
administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków w odniesieniu do ww. ustawy obiektów prowadzone są na etapie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 53. ust. 4 
pkt 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.) oraz na etapie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Ponadto właściciele lub posiadacze zabytków ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków mają obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach, niekorzystnych zmianach oraz o zmianie 
stanu prawnego zabytku. Mają też obowiązek uczestniczenia w kosztach badań 
archeologicznych prowadzonych na swoim terenie.

Gminna ewidencja zabytków jest dokumentem otwartym. Powinna być stale 
weryfikowana i aktualizowana.

Podstawą do sporządzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami jest 
opracowana gminna ewidencja zabytków.

Na terenie Powiatu Łowickiego większość gmin ma opracowaną gminną ewidencję 
zabytków, dwie gminy są w trakcie tworzenia ewidencji. W najbliższych latach ewidencje te 
powinny zostać zaktualizowane, gdyż część obiektów została wyburzona lub 
zmodernizowana, tracąc swoje walory. Natomiast jeśli chodzi o Gminne programy opieki nad 
zabytkami tylko miasto Łowicz ma opracowany Program. Jest to bardzo niekorzystne dla 
ochrony i opieki nad zabytkami, a przede wszystkim dobrego zarządzania tym zabytkowym 
zasobem przez poszczególne gminy (Tabela nr 11).

Tabela nr 11. Stan opracowanych gminnych ewidencji zabytków oraz Gminnych program 
opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Łowickiego

IP. GMINA GM INNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD

ZABYTKAMI

1 ; J 'i5'-T---; opracowana ■ ; brak

2 C h ą s ń ^  ; V
:' o p r a c o w a n ą  w 2007 r. (przyjęta y  

Zarządzeniem w 2016 r.) BRAK

3 : Domaniewice ewidencja w trakcie tworzenia ■ RRAk;;:V ' ^
4 Kiernozia opracowana BRAK
5 Kocierz Południowy ewidencja w trakcie tworzenia y " V  Y ,  BRAK. V Y Y 1“ y \ y

6 opracowana w 2017 r. Y  BRAK
7 miasto Łowicz opracowana w 2013 r. opracowany na lata 2015-2018
8 Ł y s z k o w ic ^ opracowana w 2017 r. H S ' ' '  BRAK
9 Nieborów . opracowana w 2015 r. : Y  ó y  BRAK
10 ¿ d u b y  'T-T" ■ opracowana w 2012 r:;T. .K Y Y T Y  BRAK

źródło: opracowanie własne
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6. Analiza SWOT

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych technik analitycznych, 
pozwalających na porządkowanie informacji oraz diagnozowanie sytuacji wspólnoty 
samorządowej w konkretnym aspekcie. Stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny 
zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację 
problemów i określenie priorytetów rozwoju. Jej nazwa to skrót od pierwszych liter 
angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników, mogących 
mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego - silne strony, słabe strony, szanse 
i zagrożenia.

Czynniki rozwoju podzielić można - ze względu na ich pochodzenie - na wewnętrzne, 
na które społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne - 
umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia), na które 
społeczność lokalna nie ma bezpośredniego wpływu. Jednocześnie czynniki te można 
podzielić według kryterium charakteru wpływu na społeczność lokalną, dzięki czemu 
wyróżnić można czynniki: pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz negatywne, czyli słabości 
i zagrożenia.

Poniżej przedstawione zostały wyniki analizy SWOT (Tabela nr 12), skoncentrowanej 
wokół problematyki zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego Powiatu Łowickiego. 
Analiza SWOT wykazuje duży potencjał zasobu zabytkowego Powiatu Łowickiego. Ranga 
zabytków i ich stan poznania pozwalają na podejmowanie szerokich działań promocyjnych, 
Stan zachowania i zagospodarowania obiektów wskazuje na konieczność planowego 
eliminowania zagrożeń. Charakter zagrożeń wynikających głownie z niedoboru środków, 
a zarazem z presji inwestycyjnej, pozwala na poszukiwanie działań pośrednich - angażowanie 
środków inwestycyjnych z poszanowaniem wartości dziedzictwa. Zagrożeniem, które należy 
wyeliminować w pierwszej kolejności, jest niewystarczająca świadomość wartości i potrzeby 
ochrony posiadanego zasobu dziedzictwa. Ponadregionalne znaczenie części zabytków może 
być magnesem przyciągającym turystów i inwestorów z zewnątrz, ożywiającym gospodarczo 
poszczególne obszary. Jednocześnie może być czynnikiem podnoszącym wartość zabytków 
w oczach społeczności miejscowych. Obiekty o znaczeniu regionalnym mogą być elementem 
integracji społeczności lokalnych. By nie przeważyły zagrożenia i słabe strony należy dążyć do 
wzmożenia działań edukacyjnych i promocyjnych oraz podejmować inicjatywy i programy 
regionalne.

Dla wykorzystania potencjału gospodarczego i kulturowego zasobu zabytków regionu 
należy nie dopuszczać do utraty poszczególnych obiektów, przez właściwe gospodarowanie, 
zabezpieczanie i konsekwentne utrzymywanie nieruchomości. Władze Powiatu powinny 
tworzyć zachętę dla indywidualnych właścicieli obiektów zabytkowych. Rozbudowana, 
istniejąca bogata propozycja atrakcji kulturalnych i turystycznych (szlaki, muzea, obiekty do 
zwiedzania, tereny rekreacyjno - przyrodnicze) powinna być rozwijana komplementarnie, by 
poszczególne obiekty tworzyły sieć i „zatrzymywały" potencjalnego turystę w regionie, 
jednocześnie funkcje obiektów powinny być formułowane również z myślą 
o społecznościach lokalnych, które w wyniku przekształceń stają się aktywnymi odbiorcami 
propozycji. Fundamentalne znaczenie ma współdziałanie w zakresie ochrony zabytków,
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ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu. Priorytetem powinny być zintegrowane 
działania władz samorządowych i społecznych grup nacisku w celu podniesienia jakości 
przestrzeni publicznej i prywatnej, których integralnym składnikiem będzie dbałość 
o zachowanie oraz rewaloryzację zabytków i krajobrazu kulturowego regionu.

Tabela nr 12. Analiza SW OI

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIEDZICTWO KULTUROWE
W POWIECIE ŁOWICKIM

MOCNE STRNONY SŁABE STRONY
• bogaty i różnorodny zasób zabytków 
charakterystyczny i wyróżniajcy region - 
pomniki historii;

• korzystne skomunikowanie powiatu - 
położenie w centrum Polski w pobliżu 
skrzyżowania głównych szlaków 
komunikacyjnych {Al, A2, DK 2);

• otwartość i przychylność władz 
samorządowych;

• dobrze oznakowane szlaki 
turystyczne,rowerowe, piesze i kajakowy;

• potencjał do rozwoju różnych form 
turystyki;

• stan środowiska naturalnego - rzeka Szura;

• walory przyrodnicze powiatu - obszary 
objęte ochroną;

• walory turystyczne regionu (tereny 
chronione, dziedzictwo historyczne);

• zachowane liczne zwyczaje, obrzędy oraz 
silnie rozwinięta sztuka ludowa - kultura 
łowicka;

• marka regionu „łowickie";

• prężnie działające ośrodki kultury, w tym
Muzeum w Łowiczu, Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Centrum 
informacji Turystycznej;

• bogata oferta cyklicznych imprez, 
wydarzeń i uroczystości;

• silne tradycje regionalne oraz wzrastająca 
świadomość znaczenia dziedzictwa

• nieuporządkowany system własności
(efekt wyprzedaży mienia);

• ograniczona współpraca pomiędzy
samorządami i powiatem (brak identyfikacji 
gmin z powiatem, brak wspólnej oferty 
promocyjno - turystycznej);

® niewystarczająco rozwinięta 
infrastruktura na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego (m.in. gastronomia, noclegi);

® zły stan zachowania znacznej części 
obiektów zabytkowych i postępujący 
proces ich niszczenia;

• brak wystarczających środków 
finansowych na konserwację
i rewaloryzację obiektów zabytkowych;

• migracja i związane z tym zatracenie więzi
z regionem;

® zniekształcenie zespołów zabudowy 
historycznej poprzez wprowadzenie nowej 
zabudowy, nieliczącej się z lokalną tradycją, 
architekturą i historycznymi 
uwarunkowaniami;

• niewystarczające środki finansowe
w budżecie powiatu na wsparcie działań 
z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego;

• niedostateczna liczba wy kwa I if i ko wa n ej
w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego kadry w gminach i powiecie.
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kulturowego;

* efektywne działania samorządu 
powiatowego mające na celu opiekę 
i promocję dziedzictwa kulturowego regionu.

SZANSE ZAGROŻENIA
• wzrastająca liczba właściwie 
przeprowadzanych prac remontowo - 
budowlanych przez prywatnych właścicieli 
obiektów zabytkowych;

• położenie geograficzne {gleby, bliskość 
dużych aglomeracji - potencjalnych rynków 
zbytu);

® linia kolejowa wschód - zachód;

• kreatywność inwestorów turystycznych;

® poprawa dostępności do zabytków przez 
wprowadzanie nowoczesnych, bazujących na 
technologiach internetowych systemów 
informacji turystycznej;

• potencjał dla rozwoju produktów 
regionalnych;

® możliwość wsparcia finansowego z różnych 
źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej;

• wykorzystanie walorów przyrodniczych
i zasobów kulturowych dla rozwoju turystyki;

» rozszerzenie i polepszenie bazy noclegowej 
i gastronomicznej;

• rosnąca rola samorządu włączającego się 
w sferę ochrony dziedzictwa;

® rozwój działalności gospodarczej 
o charakterze turystycznym na bazie 
dziedzictwa kulturowego;

® zatrzymanie degradacji substancji 
zabytkowej i poprawa estetyki miejscowości;

• zwiększenie technologicznych możliwości 
prezentowania i promowania oferty 
kulturalnej miasta w otoczeniu.

• nadmierna komercjalizacja zabytków, 
która oddala je od społeczeństwa 
lokalnego;

• bliskość aglomeracji Łódź - Warszawa 
(migracja mieszkańców);

• presja inwestorów na przebudowę 
{często niewłaściwą ze stanowiska 
konserwatorskiego) i zmianę funkcji 
zespołów i obiektów zabytkowych;

• klęski i zdarzenia losowe;

• zanieczyszczenie środowiska związane ze 
zwiększoną liczbą pojazdów;

• niewystarczający nadzór nad zabytkami 
ze strony instytucji do tego powołanych;

• tworzenie strategii bez mechanizmów ich 
efektywnego wdrażania;

• brak dostatecznych środków na skuteczną 
ochronę zabytków i zabezpieczenie 
zabytków oraz edukację w tej dziedzinie;

• pogarszający się stan techniczny ze 
względu na wysokie koszty prac 
konserwatorskich;

® niewłaściwe prowadzenie prac 
budowlanych, konserwatorskich, 
niezgodnie ze sztuk budowlaną.

źródło: opracowanie własne
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7. Założenia programowe oraz zasady oceny realizacji Powiatowego programy 
opieki nad zabytkami

Ustawa z dnia 23 iipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wytycza 
w artykule 87 cele dla wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów opieki nad 
zabytkami nie różnicując celów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 
w następujący sposób:
1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej.
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania.
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opieką nad zabytkami,
6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków.
7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 
z opieką nad zabytkami.

POnZ jest programem kierunkowym, uwzględniającym także założenia ogólnych 
planów i opracowań strategicznych, dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego 
Powiatu Łowickiego. Wyznacza w zamierzeniu cele, których realizacja powinna doprowadzić 
w przyszłości do zmiany wizerunku powiatu.

Wyznaczone priorytety, kierunki działań oraz zadania sformułowane są 
w perspektywie wieloletniej i wykraczają często poza 4 - Setni okres obowiązywania POnZ. 
Możliwy jest podział realizacji zadań na podokresy w powiązaniu z ustawowym obowiązkiem 
złożenia po 2 latach przez władze powiatu sprawozdania z częściowego wykonania POnZ. 
Wykonanie takiego sprawozdania, powinno być poprzedzone oceną poziomu realizacji POnZ, 
która powinna uwzględniać: wykonanie zadań, które zostały przyjęte do realizacji 
w czteroletnim okresie obowiązywania POnZ oraz efektywność ich wykonania. Sposób 
weryfikacji ze zrealizowanych zadań został ujęty w ostatniej kolumnie w Tabeli nr 13 i 14. 
W związku z wyznaczonymi celami głównymi samorząd w kwestii dziedzictwa kulturowego 
powinien kierować się następującymi priorytetami:

PRIORYTET 1. BADANIE 1 DOKUMENTACJA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO OjRAŻ PROMOCJA 1 EDUKACJA SŁUŻĄCA
BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI 
POWIATU ŁOWICKIEGO.

KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW

PliiORYTET fH. OCHRONA i  
KULTURÓWEOCK

KSZTAŁTOWA NIE',;;-KGAi OBRAZU

75



Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021

Tabela nr 13. Kierunki i zadania w ramach Priorytetu nr I
PRIORYTET I: Badanie i dokumentacja dz 

:b ;^
ZADANIA SPOSÓB WERYFIKACJI

1.1.1. Wydawanie materiałów, publikacji, folderów 
dotyczących zabytków w powiecie oraz wspieranie 
wydawania niekomercyjnych niskonakładowych 
wydawnictw (katalogów, przewodników, albumów, 
widokówek, kalendarzy i innych wydawnictw 
prezentujących środowisko kulturowe powiatu.

ilość wydanych 
materiałów, w jakiej 
postaci, czego dotyczyły, 
z kim współpracowano

1.1.2. Upowszechnianie wiedzy o zasobach 
kulturowych i przyrodniczych powiatu, a także 
ojego walorach turystycznych na stronie 
internetowej powiatu oraz w innych dostępnych 
środkach masowego przekazu.

jak upowszechniano 
wiedzę, gdzie, czy i co 
zamieszczono na stronie 
www, ilość odsłon

1.1.3. Nagłaśnianie i informowanie lokalnej 
społeczności o ważnych odkryciach 
konserwatorskich i archeologicznych w celu 
budowania tożsamości historycznej oraz kreowania 
właściwych zachowań wobec dziedzictwa 
kulturowego.

w jaki sposób 
informowano, z kim 
współpracowano, czego 
dotyczyły działania

S.1.4. Naniesienie lokalizacji obiektów 
zabytkowych, ułatwiającej dotarcie do wszystkich 
elementów dziedzictwa kulturowego na portalu 
mapowym - http://lowicki.e-mapa.net/, poprzez 
dodanie nowej warstwy - zabytki.

czy naniesiono obiekty, 
ilość poniesionych 
środków, ilość odsłon

1.2.1. Rozwijanie działalności edukacyjnej poprzez 
współdziałanie z samorządami, organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami, popularyzującej 
ochronę zabytków, kulturę, regionalne tradycje.

forma współpracy, 
pomocy, z kim 
współpracowano jakie 
działania zaplanowano/ 
rozpoczęto/zrealizowano, 
czego dotyczyły

L2.2. Popularyzacja dobrych realizacji 
konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach 
oraz dobrych praktyk projektowych przy zabytkach.

czy były popularyzowano, 
w jakiej formie, ile razy, 
czego dotyczyły

1.2.3. Organizacja imprez z zakresu kultury 
propagujących historię i tradycję oraz 
upowszechnianie kultury w trybie ustawy
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie.

ilość zorganizowanych 
imprez/akcji, ich zakres, 
ilość poniesionych 
środków

1.2.4. Wprowadzanie tematyki opieki nad 
zabytkami i historii regionu do zajęć szkolnych 
poprzez organizowanie lekcji popularyzujących 
historię powiatu oraz zabytki znajdujące się na jego 
terenie.

co zaplanowano/ 
zrealizowano, gdzie, ilość 
szkół i dzieci objętych

1.2.5. Aktywna współpraca z mediami i innymi 
podmiotami w celu promocji zabytków oraz

forma współpracy, 
pomocy, z kim

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunek 1: 
Szeroki dostęp do 
informacji 
o dziedzictwie 
kulturowym 
powiatu.

Kierunek 2. 
Edukacja
i popularyzowanie 
wiedzy
o regionalnym 
dziedzictwie 
kulturowym 
powiatu.
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upowszechniania działań związanych z opieką na 
zabytkami.

współpracowano jakie 
działania zaplanowano/ 
rozpoczęto/zreallzowano, 
czego dotyczyły

1.2.6. Wspieranie aktywności lokalnej mającej na 
celu ochronę zabytków, wspieranie działań oraz 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w sferze ochrony zabytków.

1.2.7. Propagowanie podejmowanego przez gminy 
z terenu powiatu zagospodarowania miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, m.in. szlaków 
kulturowych, ścieżek edukacyjnych, tras 
rowerowych itp.

forma wsparcia, czego 
dotyczyło, ilość 
powstałych szlaków, tras

1.2.8. Promowanie istniejących szlaków 
turystycznych i ścieżek rowerowych 
przebiegających w pobliżu obiektów zabytkowych.

gdzie, jak i co promowano

Kierunek 3:
Dostęp do 
informacji na temat 
źródeł finansowania 
ochrony zabytków.

1.3.1. Wspieranie właścicieli i dysponentów 
obiektów zabytkowych w procesie korzystania 
z funduszy Unii Europejskiej w zakresie opieki nad 
zabytkami, poprzez bieżące zamieszczanie na 
stronie internetowej powiatu dostępnych 
samorządowi informacji dot. możliwości 
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, 
ułatwiających właścicielom oraz zarządcom 
obiektów zabytkowych terminowe i prawidłowe 
składanie stosownych wniosków.

forma wsparcia, ilość 
osób zainteresowanych, 
ilość złożonych wniosków, 
wysokość otrzymanych 
funduszy, na co 
przeznaczono fundusze

źródło: opracowanie własne

Tabela nr 14. Kierunki i zadania w ramach Priorytetu nr 11
|jPR!QRYTET li: Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.

KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA SPOSÓB WERYFIKACJI

Kierunek 1: 
Zahamowanie 
procesu degradacji 
zabytków
i doprowadzenie do 
poprawy stanu ich 
zachowania.

11.1.1. Ustanawianie przez Starostę na wniosek 
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
społecznych opiekunów zabytków, prowadzenie 
listy społecznych opiekunów zabytków, wydawanie 
osobom fizycznym legitymacji społecznego 
opiekuna zabytków, wydawanie zaświadczeń 
osobom prawnym lub innym jednostkom 
organizacyjnym nie posiadającym osobowości 
prawnej, pełniącym funkcję społecznego opiekuna 
zabytków.

czy wyznaczono 
opiekunów, ilu, ilość 
wydanych zaświadczeń, 
czego dotyczyły

11.1.2. Umieszczanie przez Starostę w porozumieniu 
z Łódzkiem Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, na obiekcie zabytkowym nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków, znaku 
informującego o tym, że zabytek ten podlega 
ochronie.

czy umieszczono znaki, ile 
i gdzie

II. 1.3. Opracowanie Powiatowego planu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

czy opracowano Plan
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i szczególnych zagrożeń.
11.1.4. Stały monitoring oraz aplikowanie o środki 
z programów wspierających rewitalizację obiektów 
zabytkowych oraz ochronę dziedzictwa 
kulturowego.

czy aplikowano o środki, 
na co, czy pozyskano 
fundusze i ile

Kierunek 2:
Podejmowanie
działań
umożliwiających 
tworzenie miejsc 
pracy związanych 
z opieką nad 
zabytkami.

li.2.1. Podnoszenie poziomu wyszkolenia 
pracowników Starostwa Powiatowego 
zatrudnionych w sferze ochrony dziedzictwa 
kulturowego, poprzez przeprowadzanie 
odpowiednich szkoień.

ilość przeprowadzonych 
szkoleń dla pracowników, 
ilość osób
uczestniczących, czego 
dotyczyły szkolenia

11.2.2. Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie 
prowadzenia bieżących prac pielęgnacyjnych, 
porządkowych i zabezpieczających na terenach 
objętych ochroną.

czy współpracowano, 
w jakim zakresie

źródło: opracowanie własne

Poza wymienionymi działaniami w ramach przyjętych priorytetów, Powiat planuje 
następujące inwestycje w obiektach zabytkowych:
1. Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

W ramach inwestycji planowane jest w 2018 r. ocieplenie stropu nad ostatnią 
kondygnacją poprzez ułożenie izolacji paroszczelnej z folii polietylenowej oraz izolacji 
termicznej z dwóch warstw wełny mineralne. Środki zabezpieczone na realizację inwestycji 
w budżecie Powiatu Łowickiego to kwota 40 000,00 zł.

2. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP nr 2 RCKUiP 
w Łowiczu, ul. Blich 10.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 
zbierającej wody opadowe z terenu kompleksu szkolnego, w tym również z terenu zabudowy 
folwarcznej (Zespołu 6-ciu budynków Szkoły Rolniczej - zespół obiektów wpisany jest do 
rejestru zabytków). W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. 
Środki zabezpieczone na realizację inwestycji w budżecie Powiatu Łowickiego to kwota 
148 556,00 zł.

Po opracowaniu dokumentacji, planowane jest wystąpienie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z wnioskiem o przyznanie 
środków finansowych na realizację zadania. Planowany termin realizacji robót budowlanych 
to 2019 r.

3. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - ZSP nr 1 w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30 (dawny kościół i klasztor OO. Dominikanów).

W 2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie 
przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem m.in.:
- wymianę więzby dachowej,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
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- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, termin realizacji robót przypada na 
2019 r. Szacowany koszt inwestycji to kwota około 2 500 000,00 zł.

4. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - budynek A 
w zespole Domu Pomocy Społecznej „Borówek".

W 2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie 
przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem m.in.:
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, termin realizacji robót przypada na 
2019 r. Szacowany koszt inwestycji to kwota około 600 000,00 zł.

8. instrumentarium realizacji Powiatowego programu opieki nad zabytkami

W realizacji POnZ wykorzystane zostaną instrumenty, określone w programach 
rządowych i wojewódzkich, w tym w Krajowym Programie Opieki nad Zabytkami oraz 
winnych dokumentach o charakterze planistycznym i strategicznym, a także narzędzia 
i środki własne Starostwa Powiatowego oraz partnerów uczestniczących w realizacji POnZ, tj. 
m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, państwowych i samorządowych instytucji 
kultury, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów oraz organizacji pozarządowych. 
Podstawę instrumentarium stanowią obowiązujące przepisy prawa oraz zawarte w nich 
regulacje. Regulacje te dotyczą instrumentów ekonomiczno - prawnych, społecznych oraz 
finansów publicznych. Zakłada się, że zadania określone w niniejszym POnZ będą 
wykonywane za pomocą następujących instrumentów:
- instrumenty prawne, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych:
- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.;
- ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 22 czerwca 2017 r.;
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.;
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;
- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.;
- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.;
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.;
- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991
r.;
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu;
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- instrumenty finansowe:
- udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
- korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz 
dotacje, subwencje;
- współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym w ramach 
„Partnerstwa publicznego - prywatnego” (PPP).

- instrumenty społeczne:
- prowadzenie działań z zakresu współpracy i współdziałania z właścicielami oraz 
użytkownikami zabytków (władzami kościelnymi i parafiami, osobami fizycznymi), a także 
edukacja i informacja odnośnie dziedzictwa kulturowego Powiatu Łowickiego;
- edukacja kulturowa;
- pozyskanie poparcia społecznego na rzecz ochrony środowiska kulturowego;
- informacja na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju powiatu;
- współdziałanie z organizacjami społecznymi*

- instrumenty koordynacji:
- realizacja projektów i programów powiatu, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego 
powiatu (np. strategia rozwoju, plany rozwoju lokalnego, programy rozwoju infrastruktury, 
programy ochrony środowiska przyrodniczego, programy prac konserwatorskich, studia 
i analizy, koncepcje, plany rewitalizacji);
- współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
- współpraca z sąsiednimi samorządami w celu wypracowania wspólnej polityki ochrony 
środowiska kulturowego i przyrodniczego.

- instrumenty kontrolne:
- oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym powiatu;
- sporządzanie co dwa iata sprawozdania z realizacji POnZ oraz aktualizacja POnZ związana 
z ustawowym czteroletnim okresem obowiązywania;
- monitorowanie stanu zachowania i funkcjonowania środowiska kulturowego;
- prowadzenie stałej obserwacji procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia realizacji 
POnZ;
- aktualizacja bazy zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu*
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9. Źródła finansowania Powiatowego programy opieki nad zabytkami

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dbałość 
o zabytek polega między innymi na zapewnieniu warunków do dokumentowania zabytku, 
popularyzacji wiedzy o nim, prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych oraz utrzymaniu zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie. 
Finansowanie tych działań jest obowiązkiem nie tylko właściciela zabytku, lecz także każdego 
podmiotu mającego tytuł prawny do zabytku, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, 
a więc trwałych zarządców, użytkowników wieczystych. Dla jednostki samorządu 
terytorialnego, posiadającej tego rodzaju tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest 
zadaniem własnym. Ochrona zabytków i opieka nad nimi, a także wszelkie działania związane 
ze zmianą ich funkcji w przestrzeni publicznej oraz ich popularyzacją i udostępnianiem 
społecznym, mogą być finansowane z różnych źródeł w zależności od typu działań.

Niniejszy rozdział wskazuje możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych 
środków ze źródeł pozabudżetowych. Ważne jest, by władze powiatu z własnej inicjatywy 
podjęły próbę wygospodarowania w budżecie środków przeznaczonych na realizację zapisów 
POnZ. Tym bardziej, że znaczna część źródeł zewnętrznych wymaga zapewnienia wkładu 
własnego w finansowanych przez nie projektach. Główny obowiązek związany z opieką, 
ochroną oraz finansowaniem wszelkich prac konserwatorskich lub robót budowlanych, 
spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych.

Źródła zewnętrznego finansowania można podzielić następująco:
Źródła krajowe:
- dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- dotacje wojewódzkie, powiatowe, gminne;
- dotacje Ministra Administracji i Cyfryzacji - fundusz kościelny;
- Fundusz Termomodernizacji i Remontów;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);
- programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- fundusze od fundacji;
- Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

Źródła zagraniczne:
- źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych;
- źródła z programu Polska Cyfrowa PO PC 2014 - 2020;
- źródła pozaunijne - Mechanizm Norweski i Mechanizm Finansowy EOG.

81



Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021

9.1. Dotacje

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
dotacja może zostać udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub 
innej jednostce organizacyjnej będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego 
do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja udzielana jest na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do 
przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, bądź na zasadzie refundacji 
poniesionych już nakładów przed upływem 3 lat po wykonaniu prac.

Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa szczegółowo 
wykaz działań które mogą podlegać dofinansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne 
poniesione na przeprowadzenie następujących działań:
- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 
niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 
oryginalnej substancji tej przynależności;
- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Standardowo, dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych na 
wykonanie powyższych działań. Natomiast wysokość dotacji może zostać zwiększona, nawet 
do 100% nakładów koniecznych, w wypadku jeżeli:
- zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową,
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wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem, technologicznym prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
- stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych.

Jednocześnie, łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury I ochrony 
dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący 
gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100 % 
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Dotacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Łódzki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami {t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z 2015 r. poz. 
397, 774.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 399) oraz mając na 
uwadze przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ustala kryteria i sposób naboru wniosków oraz rozdziału 
środków finansowych na cele związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami 
w ramach środków przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego, pozostających w dyspozycji 
Łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wnioski o udzielenie dofinansowania 
zadań składa się w terminach:
- do dnia 28 lutego - na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w bieżącym 
roku,
- do dnia 30 czerwca - na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

DOTACJE WOJEWÓDZKIE S POWIATOWE
Dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków odbywa się na 

podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie 
uchwały Sejmiku Województwa/Radę Powiatu w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Dotacje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - regulamin 
określający zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
województwa łódzkiego określa uchwała nr XIX/358/ll Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 20 grudnia 2011 r., dotycząca zabytków nieruchomych, ruchomych lub
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, znajdujących się 
na stałe w granicach administracyjnych i posiadających duże znaczenie dla dziedzictwa 
kulturowego województwa łódzkiego. Termin składania wniosków wyznaczony w ogłoszeniu 
o konkursie podanym do publicznej wiadomości (co najmniej trzydziestodniowy).
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Dotacje z budżetu Powiatu Łowickiego - powiat nie ma opracowanej uchwały w sprawie 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jednak powiat wspiera Muzeum w Łowiczu na 
zasadzie udzielania dotacji celowych na realizowane inwestycje. Środki finansowe na 
pozostałe zabytki zabezpieczane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

Konkurs „Zabytek Zadbany 2018"
„Zabytek Zadbany" jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator 
Zabytków. Od 2011 r. podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy 
instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami 
i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania 
obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej 
właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie 
przeprowadzanych remontów.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:
a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe};
c) Adaptacja obiektów zabytkowych;
d) Architektura i budownictwo drewniane;
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne;
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa 

stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych 
(gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele}. 
Jego beneficjentami są także osoby mieszkające w budynkach objętych programem, gdyż 
poprawia się komfort zamieszkiwania z jednoczesnym zmniejszeniem opłat za energię 
cieplną.

Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów obejmuje dwa główne moduły - wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
i wsparcie przedsięwzięć remontowych. Wprowadza on także dodatkowe wsparcie dla 
właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym. Wsparcie 
jest udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację 
przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków 
budżetu państwa.
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. 
„Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych 
parków"

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań podejmowanych 
w parkach usytuowanych na terenie województwa łódzkiego, objętych ochroną na 
podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanych dalej parkami lub 
obiektami, pod warunkiem, że są one ogólnodostępne, a wejście na ich teren jest 
nieodpłatne. Celem Programu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno - 
przyrodniczo - kulturowego wyżej wymienionych obiektów poprzez ich rewaloryzację.

Podjęte w ramach Programu działania mają jednocześnie służyć dostosowaniu 
chronionych parków do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić społeczeństwu 
korzystanie z ich walorów przyrodniczych.

Nabór wniosków odbywa się w terminach określonych w Regulaminach kolejnych 
edycji Konkursu, których ilość uzależniona jest od stopnia rozdysponowania środków 
przeznaczonych na realizację Programu.

Forma dofinansowania - Dotacja i pożyczka, przy czym otrzymanie dotacji 
warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http ://www.wfosigw. lodz.pl/kon ku rsy_na_dotacje_funduszu/article,2088,l,l.htm i.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest 

głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Wraz z wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy 
ekologicznych. W oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu 
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 
z perspektywą do 2020 r., realizuje politykę ochrony środowiska w Polsce. Służą temu 
stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy 
z beneficjentami.

Wyznaczony cel generalny Strategii działania NFOŚiGW: „Poprawa stanu środowiska 
i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne 
wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku", realizowany jest w ramach 
czterech priorytetów:
- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
- Ochrona atmosfery;
- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
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Program Dom Kultury*
Organizatorem Programu Dom Kultury* jest Narodowe Centrum Kultury. Jest on 

realizowany zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem strategicznym Programu Kultura 
- Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa 
w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie 
realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury 
w życiu społecznym.

Koncepcja programu została oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja 
podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności 
twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia 
społecznego. O wsparcie w ramach programu Kultura - Interwencje mogą ubiegać się 
zarówno samorządowe instytucje kultury {z wyłączeniem instytucji współprowadzonych 
przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe.

Finansowanie z fundacji
Kolejną możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest finansowanie 

pochodzące z fundacji. Można tu wymienić np. fundacje bankowe, Fundację LOTTO Milion 
Marzeń, Fundację Polska Miedź - KGHM, Fundację PGNiG, Fundację Orange.

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków
Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. 

o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
tworzące Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jako państwowy fundusz celowy. To jest 
pierwsze pozabudżetowe źródło ich finansowania. Fundusz początkowo zasilony zostanie 
z kar administracyjnych oraz nawiązek orzekanych przez sądy za przestępstwa popełniane 
przeciwko zabytkom. Nowelizacja zakłada wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych 
w miejsce grzywien wyznaczanych wskutek postępowań w sprawach o wykroczenia. Kary 
administracyjne są nakładane przez wojewódzkich konserwatorów od 1 stycznia 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków pozwoli na szybkie dofinansowanie zabytków 
uszkodzonych, np. wskutek katastrof, jak powodzie czy pożary. Dodatkowe pieniądze 
pozwolą na pilne ratowanie zabytków, czyli naprawę uszkodzonego dachu, rynien czy 
powybijanych okien. Środkami Funduszu będzie dysponował Generalny Konserwator 
Zabytków, działający w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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9.2. Programy operacyjne Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Jednym z najważniejszych źródeł finansowania zadań związanych z ochroną i opieką 
zabytków są środki budżetu państwa będące w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który corocznie ogłasza stosowne konkursy.

Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019, Ochrona Zabytków

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa 
kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych 
i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów
zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania 
dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik 
Historii {dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku {po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz 
obszarowych).
Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków 
europejskich.

Program „Infrastruktura kultury"
Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania instytucji i obiektów 

kultury. Przedmiotem dofinansowania mogą być modernizacje i remonty obiektów 
przeznaczonych na działalność kulturalną i edukacyjną, w zakresie kultury oraz 
przygotowanie dokumentacji technicznej do inwestycji.

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania archeologiczne
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji na badania archeologiczne 

zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na 
badania archeologiczne.

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na:
1) badania archeologiczne prowadzone ze względu na planowane albo realizowane:
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a) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub 
objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
b) roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym 
znajdują się zabytki archeologiczne, co może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia 
zabytku archeologicznego.
2) wykonanie dokumentacji badań archeologicznych, o których mowa w pkt. 1.

Dotację na przeprowadzenie badań archeologicznych otrzymać może osoba fizyczna 
lub jednostka organizacyjna zamierzająca realizować te działania, w przypadku gdy koszt 
planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów 
planowanych do przeprowadzenia działań. Zasady udzielania określone są w art. 82a i 82b 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania 
archeologiczne.
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93, Środki europejskie

Poza podstawowymi źródłami finansowania jakimi są środki publiczne pochodzące 
z budżetu państwa oraz budżetów samorządów, finansowanie ochrony zabytków odbywa się 
również przy znaczącym udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020
Obecnie trwa przygotowanie trzech typów programów: transgranicznych,

transnarodowych i międzyregionalnego na lata 2014 - 2020. Zasadniczą różnicą między 
trzema typami współpracy jest zakres terytorialny, w ramach którego można realizować 
wspólne przedsięwzięcia:
- obszary przylegające do granic państwowych, w przypadku programów współpracy 
transgranicznej. Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących 
społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja ma na celu wzmocnienie współpracy 
poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, 
rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży;
- duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw w ramach 
programów współpracy transnarodowej;
- wszystkie regiony UE w zakresie współpracy międzyregionalnej. Projekty, oparte na 
współpracy z partnerami zagranicznymi mogą dotyczyć między innymi kultury, sztuki, 
turystyki i promocji regionu.

Kreatywna Europa
Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe 

dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany 
wiatach 2014 - 2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część 
międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Nowe priorytety, które 
pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury 
w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: 
budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na 
poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru 
europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa skierowaną do 
instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. 
Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów 
i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, 
rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych 
do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.
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Program Europa dla Obywateli 2014 - 2020
Powyższy Program jest kolejnym programem wspólnotowym skierowanym na 

realizację „miękkich" działań projektowych, między innymi w tematyce dziedzictwa 
kulturowego, którego celem jest zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji 
europejskiej oraz pomoc w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływu na życie codzienne 
obywateli państw członkowskich.

Celami ogólnymi Programu są:
- rozwijanie obywatelstwa europejskiego przez umożliwienie współpracy i uczestnictwa 
w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo, otwartej na świat Europy;
- rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii 
i kulturze, umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli;
- pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy.

Cele ogólne realizowane są na poziomie ponadnarodowym za pomocą celów 
szczegółowych, do których należy:
- gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, 
opinii i wartości;
- wspieranie działań, debat i refleksji na temat obywatelstwa europejskiego i demokracji przy 
współpracy z europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
- przybliżanie Europy obywatelom przez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć 
z zachowaniem pamięci o jej historii;
- zachęcanie obywateli i organizacji obywatelskich we wszystkich krajach do wzajemnych 
kontaktów, umacniających dialog międzykulturowy (jedność w różnorodności), budowanie 
więzi między „starymi" a nowymi członkami UE.

Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: Pamięć i Obywatelstwo 
europejskie oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, które są 
uzupełnione przez działanie horyzontalne nazwane „waloryzacją", sprowadzające się do 
analizy, rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektów dofinansowanych 
z Programu „Europa dla Obywateli". Minimalna kwota dofinansowania projektu to 60 000 
euro, maksymalna 600 000 euro. Wsparcie finansowe Unii nie może przekroczyć 70% 
całkowitego budżetu. Wnioski mogą składać organizacje badające europejską politykę 
publiczną (ośrodki analityczne) lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które przez 
swoje stałe i regularnie prowadzone działania wnoszą konkretny wkład w realizację celów 
programu Europa dla Obywateli, a ponadto spełniają wszystkie następujące wymagania:
- posiadają osobowość prawną co najmniej od czterech lat,
- działają na poziomie europejskim,
- nie są nastawione na zysk,
- mają siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE, krajach EFTA i innych, jeśli podpisały 
one w 2014 r. protokół ustaleń z Komisją Europejską.
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Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014 - 2020
Program infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 to największy program finansowany 

z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary, na które 
zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska,
przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 
ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro 
z Funduszy Europejskich {FE), czyli ok. 115 mld zł.

Priorytet nr 8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego - alokacja z FE 467,3 min 
euro: inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. 
instytucji kultury, szkół artystycznych.

Polska Cyfrowa PO PC 2014 - 2020
Projekt programu operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowały Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program został przyjęty 
przez rząd 8 stycznia 2014 r., 5 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską. Celem tego 
programu jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Ministerstwo 
Administracji wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych 
technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania 
kompetencji cyfrowych Polaków.

W ramach programu planuje się realizację czterech osi priorytetowych:
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - alokacja UE - 1 020 222 652 
EUR.
Cel szczegółowy 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Oś priorytetowa II. E - Administracja i otwarty rząd - alokacja UE 949 604 018 EUR,
Ce! szczegółowy 2. Wysoka dostępność i jakość e - usług publicznych.
Cel szczegółowy 3.Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.
Cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.
Oś priorytetowa Ili. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa - alokacja UE 145 000 000 EUR,
Ce! szczegółowy 5. Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, 
w tym e-usług publicznych.
Cel szczegółowy 6. Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia 
zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.
Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna - alokacja UE 57 668 000 EUR.
Cel szczegółowy 7. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu.
Cel szczegółowy 8 Informacja, promocja i doradztwo.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
W latach 2009 - 2014 działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymały 

wsparcie w wysokości około 60 000 000 euro w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego dzięki Mechanizmowi Norweskiemu oraz Europejskiemu Obszarowi 
Gospodarczemu przez priorytet dotyczący promowania różnorodności kulturowej 
i artystycznej. Z udostępnionych przez Punkt informacyjny Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju nt. funduszy norweskich i EOG wynika, że kolejne środki w ramach tego funduszu 
będą dostępne na podobnych - do istniejących - zasadach i priorytetach wsparcia.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (RPO WŁ 
2014 - 2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
opracowany został w grudniu 2014 r. Jest to program operacyjny finansowany zarówno ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak i Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS}. Zarząd Województwa Łódzkiego 5 lutego 2016 r. przyjął 
jednolity tekst Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, 
spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym 
wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy 
pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności 
inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie 
atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na 
obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

RPO WŁ na lata 2014-2020 składa się z dwunastu monofunduszowych osi 
priorytetowych:
- Oś priorytetowa i Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy;
- Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
- Oś priorytetowa III Transport;
- Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna;
- Oś priorytetowa V Ochrona środowiska;
- Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - zakłada wspieranie 
działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i zwiększenia partycypacji w kulturze 
na terenie województwa łódzkiego, a także wykorzystania walorów przyrodniczych 
i kulturowych regionu dla rozwoju gospodarki turystycznej i kompleksowej rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych.
- Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych;
- Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie;
- Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne;
- Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
- Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;
- Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna.

Całkowita alokacja środków Unii Europejskiej na realizację RPO WŁ na lata 2014- 
2020 wynosi 2 256 049 115 EUR, z tego 1621433 387 EUR (71,87%) to środki EFRR, 

a 634 615 728 EUR (28,13%) - EFS, Uwzględniając szacunkowe zaangażowanie środków 
krajowych (publicznych i prywatnych), wynoszące 398 126 320 EUR, ogółem w ramach 
Programu zostaną sfinansowane przedsięwzięcia o wartości 2 654 175 435 EUR. Na Oś 
priorytetową nr VI przeznaczono 279 125 837 EUR z funduszu EFRR.
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Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
Głównym celem ustawy jest zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru 

działań rewitalizacyjnych, a także ich kompleksowości i wprowadzenia mechanizmów 
koordynacji. Ustawa określa programowanie, koordynację i tworzenie warunków do 
realizacji procesu rewitalizacji przez jej interesariuszy jako fakultatywne zadanie własne 
gminy. Głównymi adresatami ustawy są organy samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy 
gmin, na terenie których znajdują się obszary zdegradowane i w których prowadzone będą 
działania rewitalizacyjne.

Obecnie ważnym źródłem finansowania działań rewitalizacji, pokrywającym się 
z pierwszym okresem obowiązywania ustawy, będą środki europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych {głównie EPS, EFRR oraz dodatkowo środki FS). Umowa 
Partnerstwa, czyli główny dokument ustanawiający ramy wdrażania środków unijnych 
w perspektywie budżetowej 2014 - 2020, wskazuje „miasta i dzielnice miast wymagające 
rewitalizacji" jako jeden z pięciu tzw. obszarów strategicznej interwencji. Zgodnie 
z dokonanymi szacunkami, na działania rewitalizacyjne w ramach wybranych priorytetów 
inwestycyjnych przeznaczona zostanie co najmniej równowartość 25 mld zł. Środki te będą 
głównie dotyczyć regionalnych programów operacyjnych (RPO). Do tej kwoty należy także 
doliczyć wkład własny beneficjentów.

10. Realizacja i finansowanie przez powiat łowicki zadań z zakresu ochrony 
zabytków

Zgodnie z ustawą z dnia 23 llpca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
na każdym właścicielu i posiadaczu zabytku spoczywają obowiązki, wynikające z zasad 
sprawowania opieki nad zabytkami. Dbanie o stan zabytku, tym samym ponoszenie 
nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane spoczywa na 
właścicielu i posiadaczu obiektu zabytkowego, dysponującego tytułem prawnym do zabytku. 
W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, prowadzenie i finansowanie 
wspomnianych prac i robót jest zdaniem własnym. Pełna realizacja zadań z zakresu ochrony 
zabytków przez samorząd powiatowy powinna przebiegać dwutorowo, uwzględniając 
poniższe priorytety:
1) opieka nad zabytkowymi obiektami i obszarami, których właścicielem lub 
współwłaścicielem jest Powiat Łowicki;
2) kształtowanie przestrzeni publicznych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym 
krajobrazu kulturowego) na całym obszarze Powiatu Łowickiego.

Powiat Łowicki jest właścicielem {posiada tytuł prawny) 8 obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków. Szczegółowy wykaz został przedstawiony w tabeli poniżej {Tabela nr 15). 
Powiat jako właściciel tych zabytków jest ustawowo zobligowany do opieki nad tymi 
obiektami, utrzymywania w dobrym stanie technicznym, przeprowadzania remontów 
i bieżących konserwacji. Niezależnie od zapisów legislacyjnych władze powiatu powinny 
dołożyć wszelkich starań, aby stan zabytków, jak i całej przestrzeni publicznej, wpływał 
pozytywnie na jakość życia mieszkańców, a turystów zachęcać do dłuższych pobytów.
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Tabela nr 15, Obiekty wpisane do rejestru zabytków, których Powiat Łowicki jest 
właścicielem
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT
1 Borówek (gmina Bielawy) Dom Pomocy Społecznej Borówek (budynek tzw. „dwór")
2 Stanisławów (gmina Bielawy) Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji (budynek tzw. „dwór")
3 Łowicz, u!. Podrzeczna 30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Pułku Piechoty 

(zespół klasztorny dominikanów: kościół i klasztor)
4 Łowicz, ul. Blich 10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 
Kościuszki (zespół budynków: mieszkalny z warsztatem 
szkolnym, budynek mieszkalny, magazyn zbożowy, 
chlewnia, obora i stajnia)

5 Łowicz, ul. Świętojańska 5/7 ob. siedziba ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa)

6 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3 ob. siedziba NZOZ-ów
7 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30 siedziba Starostwa Powiatowego
8 Maurzyce (gmina Zduby) skansen - teren

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Powiat planuje wspierać finansowo prace konserwatorskie i remonty zabytków 
również w latach obowiązywania Powiatowego programu opieki nad zabytkami. Zaleca się, 
aby finansowe wsparcie powiatu w latach 2018 - 2021 przy zadaniach z zakresu opieki 
i ochrony dziedzictwa kulturowego, w miarę możliwości, z każdym kolejnym rokiem 
systematycznie wzrastało do pewnego, stałego poziomu finansowania (np. procentowego 
udziału w corocznie uchwalanym budżecie). Pozwoli to potencjalnym beneficjentom na 
zaplanowanie inwestycji w perspektywie kilkuletniej (np. gdy w ciągu jednego roku nie jest 
możliwe zakończenie prac).

W ostatnich latach (2014 - 2017) na inwestycje realizowane przy obiektach 
zabytkowych należących do Powiatu Łowickiego wydano 2 127 109,11 zł (Tabela nr 16):
- 2014 r. -177 056,25 zł,

- 2015 r. - 962 577,44 zł,
- 2016 r. - 475 911,45 zł,
-2017 r. - 511 563,97 zł.
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Tabela nr 16. Inwestycje realizowane przy obiektach zabytkowych należących do Powiatu 
Łowickiego w latach 2014 - 2018

NIERUCHOMOŚĆ
/POŁOŻENIE, NR WPISU DO 

REJ. ZABYTKÓW
ZAKRES PRAC

KOSZT INWESTYCJI 
OGÓŁEM

KOSZT
BEZPOŚREDNI

ROBÓT
BUDOWLANYCH 
WYKONANYCH 
W BUDYNKU

TERMIN
REALIZACJI

Dawny klasztor 
Misjonarzy - dawny 

ogród, obecnie 
skansen 

934 z dnia 
25.10.1993 r.

Wykonanie wymiany pokrycia 
dachowego na obiektach 
zlokalizowanych w mini skansenie 
przy Muzeum w Łowiczu - wymiana 
pokrycia dachowego z eternitu na 
strzechy w czterech obiektach 
skansenu

142 300,00 zł 
brutto

142 300,00 zł 
brutto

2017 r.

Brama Wjazdowa 
610/179 z dnia 
24.08.1967 r.

Renowacja bramy przy
ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu.
Zadanie obejmowało swym zakresem:
-wykonanie tynków
-wykonanie obróbek blacharskich
z blachy cynkowo-tytanowej
-wykonanie dwóch gazonów
zwieńczających bramę
-czyszczenie i malowanie elementów
metalowych

22 090,00 zł 
brutto

19 999,00 zł 
brutto

2015 r.

Dom
Stary Rynek 17

Rozbudowa wewnętrznej instalacji 
gazowej - podłączenie gazu ziemnego 
do lokalu gastronomicznego 
znajdującego się na parterze budynku

6 273,00 zł 
brutto

5 658,00 zł 
brutto

2016 r.

Dom
Stary Rynek 17

Przebudowa kotłowni w budynku 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu - 
wykonanie dokumentacji projektowej

7 000,00 zł 
brutto

0,00 2016 r.

Zespół 6-ciu 
budynków Szkoły 

Rolniczej/magazyn 
zbożowy 

634 z dnia 
29.08.1983 r.

Remont spichlerza z przeznaczeniem 
na edukację kulturalną młodzieży
- II etap 
Zakres robót:
- rozebranie istniejących ścian 
działowych, murowanie ścian 
działowych, wykonanie schodów oraz 
przebudowa stropu drewnianego,
- tynki, posadzki,
-wewnętrzna instalacja wodno - 
kanalizacyjna,
- wykonanie przyłączy grzewczego 
i kanalizacyjnego,
- remont instalacji elektrycznej oraz 
przebudowa związana z instalacjami

125 386,00 zł 
brutto

84 900,00 zł 
brutto

2014 r.
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elektrycznymi w nowych 
pomieszczeniach w budynku 
spichlerza

Zespół 6-ciu 
budynków Szkoły 

Rolniczej/magazyn 
zbożowy 

634 z dnia 
29.08.1983 r.

Remont spichlerza z przeznaczeniem 
na edukację kulturalną młodzieży 
- łil etap
Wykonanie nowego pokrycia 
dachowego z dachówki ceramicznej 
karpiówki, wykonanie części tynków 
nad połaciami dachowymi, montaż 
obróbek blacharskich, rynien, rur 
spustowych, montaż instalacji 
odgromowej

216 733,29 zł 
brutto

206 893,29 zł 
brutto

2015 r.

Zespół 6-ciu 
budynków Szkoły 

Rolniczej/magazyn 
zbożowy 

634 z dnia 
29.08.1983 r.

Remont spichlerza z przeznaczeniem 
na edukację kulturalną młodzieży 
- IV etap
Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej metodą 
iniekcji krystalicznej oraz izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej metodą 
naniesienia warstwy bitumicznej

81 800,00 zł 
brutto

76 100,00 zł 
brutto

2016 r.

Zespół 6-ciu 
budynków Szkoły 
Rolniczej / stajnia 

634 z dnia 
29.08.1983 r.

Opracowanie dokumentacji 
projektowej kompleksowego remontu 
budynku dawnej stajni będącego 
elementem zabudowy folwarcznej 
w Łowiczu przy ul. Blich 10

36 285,00 zł 
brutto

0,00 2017 r.

Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Przebudowa budynku 
administracyjnego siedziby Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu.
Zadanie obejmowało wymianę 15 
sztuk drzwi wewnętrznych

58 447,26 zł 
brutto

51 670,25 zł 
brutto

2014 r.
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Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Przebudowa budynku 
administracyjnego siedziby Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu - li etap 
Zakres robót:
a} roboty rozbiórkowe wraz 
z utylizacją:
- rozbiórka ścian działowych,
- rozbiórka podłóg drewn. i posadzek,
- rozbiórka części ściany 
konstrukcyjnej,
-wykucie otworów drzwiowych, 
-demontaż krat drzwiowych 
i okiennych,
- demontaż drzwiczek rewizyjnych,
- demontaż instalacji elektrycznej 
i sieci logicznej,
- demontaż drzwi i naświetli.
b) zamurowanie otworów 
drzwiowych, wnęk po szafach 
i skrzynkach insta!.,
c) wykonanie nadproży.
d) wykonanie nowych podłóg 
i posadzek.
e) wykonanie ścianek z płyt g-k
f) wykonanie wentylacji pomieszczeń 
biurowych, udrożnienie istniejących 
pionów wentylacyjnych.
g) wykonanie instalacji elektrycznej 
wraz z uporządkowaniem tablic 
instalacyjnych w holu /montaż tablicy 
maskującej/, telefonicznej oraz sieci 
logicznej z patch panelem /48 portów/ 
wraz z niezbędnymi pomiarami.
h) wykonanie i naprawa tynków 
wewnętrznych, wykonanie gładzi, 
gruntowanie i malowanie ścian.
i) wykonanie sufitów podwieszonych.
j) wymiana i renowacja stolarki 
drzwiowej.

187 953,15 zł 
brutto

177 999,99 zł 
brutto

2015 r.
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Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Przebudowa budynku 
administracyjnego siedziby Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu - lii etap 
Zakres robót:
a) roboty rozbiórkowe wraz z 
utylizacją:
~ rozbiórka ścian działowych,.
- rozbiórka podłóg drewn. i posadzek,
- rozbiórka części ściany 
konstrukcyjnej,
- wykucie otworów drzwiowych,
- demontaż krat drzwiowych i 
okiennych,
- demontaż drzwiczek rewizyjnych,
- demontaż elementów instalacji 
elektrycznej i sieci logicznej,
- demontaż drzwi i naświetli.
b) zamurowanie otworów 
drzwiowych, wnęk po szafach 
i skrzynkach instai.
c) wykonanie nadproży.
d) wykonanie nowych podłóg 
i posadzek.
e) wykonanie ścianek z płyt g-k
f) wykonanie wentylacji pomieszczeń 
biurowych, udrożnienie istniejących 
pionów wentylacyjnych.
g) wykonanie instalacji elektrycznej 
wraz z uporządkowaniem tablic 
instalacyjnych
w holu/montaż tablicy maskującej/, 
telefonicznej oraz sieci logicznej 
z patch panelem /48 portów/wraz 
z niezbędnymi pomiarami.
h) wykonanie i naprawa tynków 
wewnętrznych, wykonanie gładzi, 
gruntowanie i malowanie ścian.
i) wykonanie sufitów podwieszonych.
j) wymiana i renowacja stolarki 
drzwiowej.
(zakres robót zgodny z rokiem 
poprzednim, kolejne skrzydła budynku 
+ klatka schodowa)

303 929,85 zł 
brutto

291 998,85 zł 
brutto

2016 r.'
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Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Osuszenie ścian poprzez 
zabezpieczenie bezinwazyjną izolacją 
poziomą blokującą proces podciągania 
kapilarnego wilgoci firmy Aquapol

51 915,00 zł 
brutto

50 430,00 zł 
brutto

2016 r.

Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Renowacja budynku siedziby 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej obejmującej swym 
zakresem:
- wymianę dachu
- wymianę okien
- remont elewacji
- zagospodarowanie terenu

24 993,60 zł 
brutto

0,00 2016 r.

Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Renowacja budynku siedziby 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
Wymiana drewnianej stolarki 
okiennej, uzupełnienie 
podokienników wewnętrznych, 
wymiana parapetów zewnętrznych

166 103,97 zł 
brutto

160 322,97 zł 
brutto

2017 r.

Budynek „Nowy 
Powiat"

Stanisławskiego 30 
578/125 z dnia 
19.08.1967 r.

Wykonanie około 200 mb instalacji 
kanalizacji deszczowej i wpięcie jej do 
sieci miejskiej, odkopanie ścian 
fundamentowych budynku 
i wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej

166 875,00 zł 
brutto

152 760,00 zł 
brutto

2017 r.

Oddział Fizjoterapii 
i Rehabilitacji 

w Stanisławowie 
ZOZ w Łowiczu 

523 z dnia 
27.12.1979 r.

Roboty budowlane 
w pomieszczeniach Oddziału 
Fizjoterapii i Rehabilitacji 
w Stanisławowie 
Zakres robót:
-wymiana okładzin podłogowych, 
terakota, tarkett
-gładzie, malowanie ścian i sufitów 
-glazura w sanitariatach 
-wymiana urządzeń sanitarnych (biały 
montaż)

389 131,00 zł 
brutto

377 200,00 zł 
brutto

2015 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu
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W kolejnych latach powiat planuje przeznaczyć na inwestycje w obiektach 
zabytkowych kwotę około 3 288 556,00 zł. Powiat złożył wnioski o dofinansowanie 
projektów w obiektach zabytkowych, dlatego realizacja planowanych inwestycji zależy od 
pozytywnego rozpatrzenia tych wniosków. Zakres prac został opisany w rozdziale 7. 
Założenia programowe oraz zasady oceny realizacji Powiatowego programu opieki nad 
zabytkami.

PODSUMOWANIE
Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021 

wytycza kierunki polityki władz samorządowych w tak ważnych kwestiach jak ochrona 
i promocja lokalnych cech kulturowych.

Ważnym elementem POnZ jest rozwój i promocja walorów turystycznych powiatu, 
z wykorzystaniem w tym celu obiektów zabytkowych, bogactwa przyrody oraz regionalnej 
tradycji.

POnZ akcentuje rolę powiatu w zachowaniu unikatowych cech obiektów zabytkowych 
oraz lokalnej specyfiki budowlanej poprzez uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego zagadnień związanych z ochroną zabytków.

POnZ podkreśla rolę całej społeczności lokalnej - właścicieli i użytkowników obiektów 
zabytkowych, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych powiatu, władz 
samorządowych oraz wszystkich mieszkańców w zachowaniu miejscowego dziedzictwa 
kulturowego.
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