
POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU ŁOWICKIEGO NA LATA 2022 - 2025

98219.05.1982r.
35 Nieborów 2 aleje (Arkadia-Nieborów-Łasieczniki, Nieborów-

Piaski)
A/l 150/296 z 05.05.1980 r.

36 Patoki dom dróżnika,. 1 pół. XIX w. 614/181 224.08.1967r.
37 Patoki siup graniczny (księstwa łowickiego), 1829 r. 2723-VI-30/36 z 16.03.1961 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z WUOZ w Łodzi
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Tabela nr 9. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Zdany

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR I DATA REJESTRU
ZABYTKÓW

.GsamA.^zssmy^.

l l Bąków Górny j cmentarz rzym.-kat., XVIII w. A/359z21.12.1992 r.

(stary nr rej. 919/A)
2 l Bąków Górny | kościół par. pw. św. Mikołaj a Bpa, 1911-1928

3
I

4

12

14

15

357 z 26.07.1980 r.

(stary- nr rej. 54S/A)
Bąków Górny cmentarz prz^'koscielny 358 z 30.06.1994 r.

(stary nr rej. 970/A)
Bąków Górny kaplica wraz z murem ogrodzeniowym cmentarza

przykościeli-iego
A/360 z 20.07.2017 r.

5 j Bogoria Górna park dworski 721 z 01.06.1984 r.
6 j Maurzyce skansen (teren), 1985 r. 997 A z 23.02.1996 r.
7 I Maurzyce most spawany na rzece Słudwi, 1929 r. 1031/291 z 22.11.i 968 r.
8 |Zduny kościół par. pw. św. Jakuba Ap., XIX/XX w. 511-Az09.Gl.1979 r.
9 [Zduny kaplica, l pół. XIX w. 971-A z 30.06.1994 r.
10 IZduny cmentarz pr^kościelny 97i.Az 30.06.1994 r.
11 |Zduny cmentarz mariawicki, I poi. XIX w. 923-Az21.12.l992r.

Złaków Boro^vy zespól zabudowy wsi, I poi. XIX/XX w. 620/189 z 25.08.1967 r.
13 j Złaków Kościelny kościół, 1901 r. w zespole kościoła par. pw. Wszystkich

Świętych
761zlQ.08.1985r.

Złaków Kościelny plebania, k. XIX w. w zespole kościoia par. pw.
Wszystkich Świętych

773 z 21.09.1986 r.

Złaków Kościelny „Przytulisko" (dom mieszkainy) w zespole kościoła par.
pw. Wszystkich Świętych

772 z 21.09.1986 r.

16 l Złaków Kościelny cmentarz przykościelny w zespole kościoła par. pw.
Wszystkich Świętych:
- d. stróżówka

- stajnia-wozownia

- ogrodzenie

969-Az27.06.1994r.

17 Złaków Kościelny cmentarz rzym.-kat., 1829 r. 838-Azl9.32.3.991r.
IS j Złaków Kościelny | kaplica-mauzoleum

źródło: opraco-wanie -własne, na podstawie danych z WUOZ-wŁodzi
838-Az]9.12.1991 r.
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V.4.2. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków ruchomych na terenie
Powiatu

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

Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z iirzędu deeyzfę o wpisie zabytku
ruchomego do rejestm w przypadku uzasadnionej oba\vy zniszczenia, uszkodzenia lub
nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywieziema .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 oclironie zabytków i opiece nad
zabytkaini. Właściciel lub posiadacz zabytku ruchomego zobowiązany jest m.in. do:

• zapewiiienie warmików prawnych, organizacyjnych i fmansowych umożliwiającycli
trwałe zachowaiiie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzynianie;

zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;

udareniniame niszczenia i niewłaściwego korzystama z zabytków;

przeciwdziałaiiie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków
za granicę;

kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;

uwzględnianie zadaa ochronnych w planowaniu i zagospodarowamu przestrzennym
oraz przy kształtowaniu środowiska.

Jedną z podstawowych form ochrony ppoź. zabytków ruchomych jest ich ^vyposazenie w
specjalistyczne urządzenia tecłiniczne (np. systemy sygnalizacji pożaru, stałe czy półstałe
instalaeje gaśmcze, sieci hydrajnitowe). Szczególna rola przypada systeniom sygnalizaGJi
pożarowej,, bowiem ich zadaniem jest wykiycie zagrożema (pożaru) w jego wczesnej fazie.
Dzięki teniu możliwe jest szybkie podjęcie interwencji i zminimalizowaiiie strat.

Na terenie powiatu występują zabytki ruchome wpisane do rejestt-u zabytków, jednak
ze względów bezpieczeństwa nie piiblikuje się danych dotyczących tych obiektów. Wykaz
znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.

V.5. Pomnik historu

Pomnik historii to jedna z pięciu form ochrony zaby&ów wymienioflyeh
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Termmeni tym określa się
.zabytek niemchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę ponmika historii podkreśla
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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 iiznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 października
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. póz. 1239). Katedra łowicka jest zabytkiem o szczególnym
znaczeniu dla historii i kultury Polski. Świątynię fimdowali, a następnie hojme wyposażali
najwięksi dostojnicy w hierarchii kościelnej - arcybiskupi gnieźnieńscy (prymasi od XV w.).

'^~~\ Od XVI do XVIII w. ówczesna kolegiata była ich główną świątynią rezydencj analną.
Niewątpliwym walorem świątyni jest także autentyczność substancji zabytkowej obiektu.
Kościół przetrwał w niemalże niezmienionym stasie do XX w. W 1939 r. poważnemu
uszkodzeniu uległ dach, hełmy wież, oraz prospekt organowy, które po wojnie
zrekonstmowano. W XII w., decyzją Władysława Hemiana, Łowicz stał się własnością
arcybiskupów gnieźnieńskich. Jednocześme, świątynia łowicka, którą w 1433 r. podniesiono
do godności kolegiaty, staia się, obok katedry gnieźnieńskiej, najważniejszym kościołem
o nieformalnym statusie katedry i obiektem szczególnej troski prymasów. Obecna, barokowa
świątynia powstała w XVII w. w wymku przebudowy wcześniejszej - gotyckiej. Prace
rozpoczęto od wzniesienia dwóch wież w stylu póznorenesansowym w części zachodniej
świątyni. Następnie podwyższono ściany budowli, a między wieże wstawiono barokową

<^i fasadę. Wnętrze nakryto sklepieniem krzyżowym z gurtami. Stiukową moniłmentalną
dekorację architektoniczną (fiyz belkowania obiegającego nawę i prezbiterium, kapitele
pilastrów, kartusze nad arkadami).

Katedra łowicka jest trój nawową 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 sepullaalne o interesujących rozwiązaniach
architektonicznych charakterystycznych dla epok, w których powstawały. We wnętr2xi
katedry wyróżniają się także wysokiej klasy ołtarz główny, szereg ołtarzy bocznych, dzieła
malarskie oraz zespół płyt nagrobnych, nagrobków i epitafiów.
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W najbliższym otoczeniu katedry ograniczonym. murowanym ogrodzeniem,
na wschodnim jego odcinku, znajduje się klasycysfyczna dzwoimica, projektu Szymona
Bogumiła Zuga.43

Nieborów i Arkadia " zespól patacowo " ogrodowy i ogród sentymentalno -
romantyczny

Został -uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2017 r.
)z. U. z 2017 r. póz. 2187). Zespół pałacowe - ogrodowy w Nieborowie i znajdujący się

nieopodal ogród, sentymentaino - 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 la-ajii grupy autentycznych przykładów •ndej sklej
rezydencji magnackiej skupiającej w swoich granicach rozwiązania o charakterze
reprezentacyjnym, gospodarczym i przemysłowym. Mają one w^yątkowe znaczenie dla
kultury narodowej, przede wszystkim, ze względu na stan zachowania oraz związek
z wybitnymi postaciami historycznymi. Zespół pałacowa - ogrodowy posiada czytelny iikład
przestrzemiy z zachowaiiymi charakterystycznymi elementami stniktiiry ogrodu regularnego
i krajobrazowego, a także w znacznym stopniu oryginalnym tworzywem roślinnym i układem
wodnym. Jest to kompozycja zaliczana do klasycznych ogrodów foi-malnych, o SGhemacie
typowym dla rozwiązań szkoły franciiskiej XVII w., posiadająca również cechy wiążące ją
z grupą holenderskich i niemieckich teoretyków l pół. XVII w. Jego późniejsza rozbudowa
o części peryferyjne za-ealizowana przy udzdale Szymona Bogumiła Zuga (projektanta
.klasycystycznych budynków i budowli) polegała na konsekwentnym zachowaniii
pierwotaych założeń, lunożliwiającym dopełmenie wcześniejszego programu zgodnie
z dueh.ein zmieniaj ących się epok.

Początki zespołu pałacowe - 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 da-\viiy 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 właściGielanii
Nieborowa byli Towiańscy i Lubomirscy, a następnie kasztelan dobrzyński, Stanisław
Łochoeki. Znaczniejsze zmiany w rezydenci! przypadły na lata 1765 - 1774, kiedy Nieborów
najeżał do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego. W latach 1774 - 1831 dobra nieborowskie
stały się własnością Michała Hieronima Radziwiłła, miecznika Wielkiego Księst\va
Litewsldego i jego żony, Heleny z Przeździeekich.
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W 1.780 r. dobra powiększono o wieś Łupią (później Arkadia), w której już
w 1778 r. księżna wraz z S^monem. 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 ponowme
w ł 879 r. Michał Piotr Radziwiłł. Rozpoczął renowację pałacu i przekomponował niektóre
partie ogrodu. Od 1893 r. również ogród w Arkadii powrócił w ręce rodziny. Rozpoczęto
ratowanie i odbudowę zniszczonych budowli, przeprowadzono prace pielęgnacyjne.

/^ Cenniejsze rzeźby i elementy architektoniczne przeniesiono do Nieborowa. Od 1945 r. zespół
pałacowa - ogrodowy w Nieborowie i ogród romantyczny w Arkadii pozostają własnością
Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zespół pałacowa - ogrodowy w Nieborowie położony jest przy drodze powiatowej
Bolimów - Nieborów oddzielającej go od zabudowy wsi. Zespół zajmujący teren, o naiysie
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 alkierzaim, dwukondygnacyjny, z dachem mansardowym. Alkierze
o czterech kondygnacjach nakryte są hełmami. Fasada podkreślona jest ryzalitem na osi
zwieńczonym trójkątnym naczółkiem wypełnionym płaskorzeźbą. Paląc poprzedza

/^^s dziedziniec honorowy (cour d'homieur) 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 strome
zachodniej - budynek manufaktury majolikowej z 3 ćw. XVIII w. i dawna oficyna pałacowa
z l pół. XVIII w., po strome wschodniej - powój eimy budynek magazynu dzieł sztuki i dawna
piwnica pałacowa. Południową, wschodnią i zachodnią część rezydencji zajmują ogrody,
składające się z kilku, wzajemme 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 połiidniowych.
Ten wewnętrzny człon otacza z trzech stron ogród założony w 2 pół. XVIII w., stanowiący
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programowe rozgniecie wcześniejszego. Południową granicę ogrodu regularnego wyznacza

„alia", kompozycja ogrodowa przechodzi zaś w otwarty krajobmz tzw. Pól Nieborowskich.

Uzupełnieniem ogrodu regularnego jest położoay w części zachodniej park krajobrazowy

założony w XIX w. w miejscu wcześniejszego zwierzyńca. Po pó-biocnej stronie drogi

do Bolimowa, na terenie dawnego folwarku znąiduje się klasyeystyczny budynek spichlerza
zk.XVUIIw.

Pobliski ogród w Arkadii zajmuje teren o wydłużonym, nieregularnyin kształcie,

położony między drogą Łowicz-Nieborów, a rzeką Skierniewką. Jest

to wczesnokraj obrazowa kompozycja swobodiia, której istotę stano\vią osobiste, wpisane

w mit arkadyjski, przeniyślenia autorki, księżnej Heleny z Przeździeckich Ra.dziwiłłowej.

Osnowę przestrzennej kompozycji ogrodu stanowi układ wodny, którego głównym

elementem jest DUŻ}' Staw z Wyspą Ofiar. Wokół jego północno - wschodniego krańca

rozlokowane zostały najważmejsze budowle, pochodzące z różiiyGh etapów rozwoju ogrodu.
Pozostałością okresu sentymentalnego są: klasyczna w formie Świątynia Diany, będąca
centralną budowlą kompozycji, Łuk Grecki, stanowiący praede wszystkim raiiię widokową

Swiątym oglądanej od strony wschodniej, kontrastujący z bryłą Świątyni Przybytek

Arcykapłana w formie sztucznej ruiny, Grota Sybilli, skonstniowana z naturalnych głazów,

usytuowany na wzgórzu ponad nią Doiiiek Gotycki wraz z otwartą galerią z ostrołukowyeh

arkad. Dom Miu'gmbiego, oraz alcwedukt z kaskadą. W południowej części ogrodu znajdiiją

się pozostałości dawiiego Cyrku - dwie skrajne cylmdryczne „mety", obelisic centralny oraz

zrekoastiiiowany Grobowiec na Wyspie Topolowej, obecnie na brzegu rzeki Skierniewki.

Przy południowo - wschodnim narożniku ogrodu, usytuowane są tzw. Słupy Ittara,

podlcreślająGe powstałe po wybudowaniu Cyrku wejście do ogrodu,
Na terenie ogrodu zachowały się liczne elementy architektoniczne i rzeźbiarskie.44

W odniesiemu do Pomnika Historii „Nieborów-Arkadia - zespół palacowo-parkowy

i ogród sentymentalno-romantyczny" (rozporządzenie Prez>'deata RP z dnia 22. 11. 2017, Dz.

U. 2017; póz. 2274) istiiieje uzasadnieme inerytoryczne, by również zabytkową aleję (co
najmniej na odcinku Arkadia-Nieborów), podobnie jak Kościół w Nieborowie włącz}'ć
do Pomnika Historii, istnieje bowiem procedura rozszerzenia granic Pomnika Historii.
Jednakże procedura takowa wymaga deklaracji woli ze strony właścicieli zabytków
w zakresie uporządkowanej kwestii granic ochrony i prawnych, zobowiązań do iiależytej
opieki oraz wspólnych ustaleń związanych z zarządzan.iem Poninikiem Historii.
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V.6. 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 archeologiczaiych. Ws2ystkie powinny
być ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzeiuiego 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 zagospodarowaiaia przestrzeimego. Natomiast do rejestm 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 pół. XVI - l pół. XVII w.,
- AZP 60-52/1, Drogusza stan. l - dwór na kopcu z 2 pół. XVI w.,
- AZP 59-53/11, Borówek stan.4 - grodzisko stożkowate XIII - XIV w.,
- A2P 59-54/10 Borówek stan. l - dwór na kopcu XV - XVII w.,
- AZP 59-53/28, Wałewice stan.3 - grodzisko.

Gmina Koeierzew 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 - XH/XIII w.,
- AZP 59-55, Bochen stan.30 - grodzisko stożkowate XII - XV w.

Miasto Łowicz:

- AZP 59-56/54, Ruiny Zamku stan. 21 - XIII/XIV - 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 III-IV
okres epoki brązu.

Wśród zabytków archeologicznych znajdują się obiekty istotne z historycznego
punktu widzenia, które mogą być znakomitym elementem proniocyjnym, wykorzystywanym
w turystyce kulturalnej. Wymagają jednak odpowiedniego wyeksponowania w postaci
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wytyczenia szlaku oraz szczegółowego opisu historycznego i np. wizualizacji piei'wotnego
wyglądu. Przykładem turystycznego ^vykorzystania obiektu jest stanowisko nr 21 w Łowiczu
- ruiny .zamku piymasowskiego.

Wśród zabytków archeologicznych wyróżnić można dwa typy: ruehome
i memchome. Zabytki mchome to wszelkiego rodzaju przedmioty związane
z działalnością człowieka w przeszłości, zarówiio wytwory pracy ludzkiej, takie jak naczynia,
narzędzia, ozdoby, broń itp., jak i tzw. ekol:akty. Przykładem jest tzw, „skarb maurzycki" -
garnek z wypalonej gliny ze srebrnymi monetanii arabskimi z VIIJ i IX w., znaleziony
w 1936 r. we wsi Maurzyce (grn. Zduny), przekazany do Muzeum Arefaeołogicznego
w Warszawie.

Znaczaą ilość arGheologicznych 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 XIX i XX w. kolekcji Władysława Tarczyńskiego, gromadzącego
głównie obiekty z obszaru Polski środkowej, ale tez z dalszych terenów, jak Litwa czy
Ukraina. Wśród ciekawszych eksponatów wymienić można skarb ponad 90 przedmiotów
żelaznych ibrązow>'ch z Bąkowa Dolnego, datowany na 500-400 p.n.e, lub odbyty
w Mysłafcowie grób ciałopalny wojownika kultiiry przeworskiej z młodszego okresu
wpływów rzymskich (200 - 400 n.e.). Z Borówka pochodzi unikatowy żelazny naplecznik
z XIV/XV w. -pozostałość tzw. kirysu płytowego krytego.

Z puiilctu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego szczegoliiy problem stwai'zaja
nieruchome zabytki archeologiczne, czyli materialne pozostałości dawiiego środowiska
osadniczego. Ze względu na pełnione dawniej funkcje wyróżniamy ich różne rodząfe:
grodziska - pozostałości grodów, cmentarzyska, pozostóośei osad wiejskich, miast itd.
Można je podzielić na zabytki niewidoczne w krajobrazie i widoczne - zabytki o własnej
fomiie krajobrazowej: głównie są to pozostałości dawnych konstrukcji o różnorafcim
przeznaezeniu, takich jak wały kamienne, zienine, drewnian.o - ziemne, pozostałości
infrastmktury osadniczej, mostów, dróg, grobli, a także ślady związane z kulturą symboliczną
(niesmaterialną) w postaci pozostałości dawnych miejsc kultu, cmentai-zy (nasypy kzn-hanów),
itp. Stanowią one około 10% znanych stanowisk archeologicznych. One też zwykle
są. przedratótem zainteresowania zarówno turystów, jak i geografów tmystyfei oraz służb
koxiserwatorsfcich; podobnie jak stmiowiska o wyraźnej, widocznej w terenie formie
krajobrazowej. Dlatego grodziska są najczęściej wspoimnane w przewodmka.ch, jako niiejsca
atrakcyjne dla turystyki.
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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, póz. 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 mezabudowanych 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, mszczące przede wszystkim cmentarzyska

,<^ oraz pozostałości po I ezy II wojnie światowej.
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 aacięciami, zaialeziona
wSkaratkach (grn. Dommiewice). Pobyt ludzi neandertałskich na obszarze obecnego
.Mazowsza datowany jest na ciepły interglacjał eemski - ostatni okres międzylodowcowy

^~\ i niezbyt chłodną, pierwszą część finalnego zlodowacenia. Łza. na ok. 120 tyś. lat temu.
W połowie 5 tyś. p.n.e. (neolit) na Mazowszu, za sprawą grup napływających

z terenów nadduaajskich 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 (pół. 4 tyś. - pół. 3 tyś. p.n.e.) - np. stanowiska w Dzierzgowie,
w Bobrownikach (grn. Nieborów) lub w Polesiu (grn. Łyszkowice), tóóra występowała
równolegle z kulturami lendzielskimi i malickimi oraz injttymi, kontynuującymi tradycje
neolitu naddunajskiego. W 2 połowie tego tysiąclecia pojawiły się koczownicze plemiona
tzw. kultury amfor kiilistych, zajmujące się głównie hodowlą zwierząt, często zmiemające
miejsca pobytu, po których pozostały groby skrzynkowe zbudowane z kamieni z bogatym
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wyposażeniem w naczynia, narzędzia, ozdoby i szczątki zwierzęce. Inną koczowniczą kulturą
była kultura ceraimki sznurowej (pół. 3 tyś. p.n.e. - pocz. 2 tyś. p.n.e.); np. stanowisko
wBednarach (gni. Nieborów), Pozostały po niej głównie cmentarzyska, wśród których
dominuja kurhany i luźne znaleziska. Przyjmuje się, że wojownicze gromady pasterzy kultury
ceramiki sziturowej doprowadziły do zagłady miejsco\vych, starszych populacji, a ich
tradyc|e przeti'waly do wczesnej epoki brązu,

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

We wezesnyiii okresie dominowała kultura trzciniecka (1900-1000 p.n.e.)-
Charakteiyzowały ją rzadkie i małe osady, nieciekawa, ceramika, skromna liczba
przedniiotow z brązu; uważana była za „biedną" - do czasu odkrycia osady w Polesiu (grn.
Łyszkowice) (1530-1210 p.n.e.). Odkryte centrum osadnicze z zagrodami
i warsztataim ma 17 ha powierzchni. Mieszkańcy osady hodowali bydło i świnie, siali o\vies,

pszenicę i jęczaiiień. Zmarłych chowali w grobach masowych iiźytkowanych o przez dłuższy
czas, dokładając kolejnych zmaiiych po przesimięcm szkieletów poprzedników. Grób
zbiorowy z Polesia wykorzystywany był maksymalnie 250 lat. Staiiowiska archeologiczne
kultury, obecne iia terenach centralnej, południowej i wschodniej Polski (Kujawy,
Małopolska, Mazowsze, Podlasie) oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi - powodują,
ze niektórzy autora uznają pierwotny zasięg kiłltiny trzcimeckiej 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 inwentai-zem, obrządkiem pogrzebowym lub fomiami
osadnictwa. Natomiast wszystkie gmpy kultmy hiżyckiej charakteryzują się tyfli sainym
modelem gospodarki oraz względnie zbliżonym modelem struktur osadniczych. Na terenie
Powiatu Łowickiego kulturę reprezenftiją ap. stanowiska w Bobiecku (grn. Łyszkowice) -
cmentarzysko i osada kultury łużyckiej z epoki brązu, czy w Bielawach (grn. 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 umanii twarzowymi i płaskimi cmenta-zyskami, osiedlach o charakterze
otwartym oraz gospodarką opartą gfówiiiie na hodowli (grób kloszowy w ŁowGzu) i kultm-a
Przeworska ( 300 p.n.e. - 500 n.e.), która najdłużej utrzymywała się na Mazowszu. Powstała

I
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na miejscowym, podłożu kulttEry 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 M:ałe, Karsznice Duże, Niespusza - Wieś (grn. Chąśno)
(cmentarzyska kultury grobów kloszowych), Kocierzew Południowy i Róźyce (grn.
Kocierzew Południowy), Walewice i Luby Bielawskie (grn. Bielav.y), ICompina i Mysłaków
(grn. Nieborów), Zduny, Złaków Kościelny i Bąków Dolny (grn. Zduny) (nekropolia

^ w Bąkowie Dolnym jest jedną z największych i najważniejszych dla poznania fazy
schyłkowej kultury przeworskiej), Kiemozia.

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 waninki
dyktowała silniejsza strona rzymska., spowodował napływ licznych importów rzymskich.
Na obszarze obecnego Powiatu Łowickiego znajduje się znaczna liczba stanowisk
ze ziiałeziskami z tego okresu, np.: Siwica, Kompina, Nieborów, Dzierzgówek w gmmie
Nieborów, cmentarzysko w okolicach Zdun, Kocierzew Południowy, Niedźwiada w gmime
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 VII i VIII w. na obszar Mazowsza napłynęli Słowianie. Początkowo
nastąpiło znaczne pr2yspieszenie 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 - grn. Nieborów,
w Maurzycach, Zdunach - grn. Zdany, stanowisko w rejestrze zabytków, Stępowłe i Jadzieniu
- grn. Kiemozia, w Chmślinie, grn. Bielawy.

W tym okresie powstały też grody w okolicy Łowicza, których odkrycie
w nowym świetle ukazuje początki miasta. Prawdopodobnie średniowieczne miasto Łowicz
założono na peryfeńi starszej aglomeracji, zasiedlanej najpóźniej od VIII w. n.e. Można ją
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lofcalizować na gruntach dzisiejszych wsi: Bochen, Stmgienice, Maurzyce, położonych ok, 5
km na zaeh. od Łowicza. Twonzyło ją kilkanaście osiedli otwartych, w tym GO ną|maiej jedna
duża "wieś, której pozostałości odkryto na stanowisku archeołogicziiym w Bocheniu.
Pra-wdopodobnie od X w. w skład tego skupiska osiedli wchodził też gród. Jego nazwy me
przekazało żadne źródło pisai-ie, dziś grodzisko leży na gruntach wsi Boeheń (stanowisko l).
Nie można wykhiezyć, że ta warownia nosiła pierwotaie nazwę Łowicz lub była ośrodkiem
terytorium otoeślaiiego nazwą „Louiche".

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

Powyższe omówieme tematyki ax'cheologiGznej ma. charakter bardzo fragnientaryczny,
skceiitaje jednak bogactwo i różnorodność dziedzictwa archeologicznego na terenie Powiatu
Łowickiego, które jest badane pi-zez specjalistów, lecz •wiedza o nim WD.iewie.lkim stopniu
jest upowszecłmiana i wykorzystywana. Brak popularyzaeji nie służy jego zachowaaiu.45

V.7. Gminne ewidencje zabytków i Gminne programy opieki nad zabytkami na
terenie Powiatu Łowickiego

Do obowiązków saniorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na
terenie gminy. Zadania te precyzuje ai-t. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. gminy mają dbać między innymi o: „zapewnieme
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych timoźliwiających trwałe zaehowanie
ząbków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie" oraz zapobiegać „zagrożenłom ii-togacyin
spowodować uszczerbek dla wartości zabytków". Do obowiązków nalożonycfa przez iistawę
na gminę należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przesteennyin oraz przy kształtowaniu środowiska", czemu ma. służyć gmimia ewidenGJa
zabytków. W gminnej ewidencji zabytków powim-iy być iijęte:

zabytki nierachonie wpisane do rejestru;
• inne zabytki meruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
• inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (bumustrza, prezydenta miasta)

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Szczegółowe w,y-tyGzne na temat opracowania i prowadzenia gmimiej ewidencji zabytków
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdoła 26
maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i giniimej
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ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za
granice niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. póz. 56). Konsekwencją ujęcia obiektów lub
obszarów niewpisanych do rejestru zabytków w gmiiuiej ewidencji zabytków, jest obowiązek
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków planowanych przy nich działań
za pośrednictwem właściwego organu gminy lub 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 wanmkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje mwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 53. ust. 4 pkt 2, art. 60 ust.
l 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 wgmiimej 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. Gmiima ewidencja zabytków jest dokumentem otwartym. Powinna być stale
weryfikowana i aktualizowana.

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

Na terenie Powiatu ŁowicMego gminy mają w zdecydowanej większości opracowane
gminne ewidencje zabytków, co przedstawia poniższa tabela, zaś Wykazy obiektów
zamieszczonych w Gmiimych Ewidencjach Zabytków stan.owią Załącznik nr l do niniejszego

^^ Programu. Do opracowania pozostają gminne programy opieki nad zabytkami, bowiem
program taki opracowało jedyiiie miasto Łowicz. Samorządy giniime mają jednak
świadomość ciążącego na nich obowiązku sporządzenia ww. programów i na podstawie
przekazanych w poszczególnych Urzędach Gmin infonnacji, programy takie w niedalekiej
przyszłości będą opracowywane. Podobnie w przypadku Gminy Bielawy, Łowicz, Kiemozia
i Kocłerzew Płd. w opracowaniu są Gniiime Ewidencje Zabytków.
Tabela nr 10. Stan opracowanych gminnych ewidencji zabytków oraz Gminnych
program opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Łowickiego

LP. GMINA GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD
ZABYTKAMI

l JSłeIawy ^^praeEn^amu., 'SS^K.
2 ^Ql^nli fiSi^i^^i^^^iiys^. w^u
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Zgodnie z zapisami ml. 88 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawię orgaiiizacji i sposobu ochroniy zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu w roku .2006 opracowany został
Powiatowy Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z § 5 ust. l ww. Rozporządzenia rokrocznie, na podstawie informacji
przekazywanycli przez poszczególne Urzędy Gmin, Powiatowy Plan Ochrony Zabytków
na'ft'ypadek koiifliktu zbrojnego i sytuacji b-yzy sowy eh jest aktualizowany.

W lutym 2022 r. stosownym pismem wystosowanym przez Starostę Łowickiego Gminy
na trenie Powiatu Łowickiego zostały zobowiązane do dostarczema aktualnych wersji
Gmitmyeh Ewidencji. Zabytków, które stanowiły będą materiał do opracowania kolejnej
wersji Powiatowego Planii Ocl-u-ony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojiiego
i sytuacji kryzysowych. Termin jej opracowania uzależniony będzie od czasu przekazania
ww. materiałów pi'zez poszczególne Urzędy Gmin.

'^.
V-

'VI. Analiza SWOT

Analiza SWOT stanowi podstawową technikę analityczną, pozwalającą

na porządkowanie mformacji oraz diagnozowanie sytuacji w konkretnym aspekcie. Czynniki
rozwoju podzielić można - ze względu na ich pochodzenie - na wewnętrzne, aa które
społeczność lokalna ,ma wpływ (sikie i słabe strony), oraz na Gzynniki zewnętrzne -
umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szansę i zagroźema), na które
społeczność lokalna nie ma bezpośredniego wpływii. Jednocześnie czyimiki te można
podzielić według kryterium charakteru wpływu na społeczność lokalną, dzięki czemu
wyróżnić można czynniki; pozytywne, czyli atuty i szansę, oraz negatywne, czyli słabości
l zagrożenia.

Poniżej przedstawione zosta-ły wyniki analizy SWOT (Tabela m-10), skoncenti-owaiiej
wokół problematyki zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego Powiatu Łowicldego.
Analiza SWOT wykazuje duży potencjał zasobu zabytkowego Powiatu Łowickiego. Ranga
zabytków i ich stan pozwalają na podejmowanie szerokich działań promocyjnych
wpisujących się w ofertę zarówno kułturahią,, jak również tą skierowaną do turystów. Stan
zachowania i zagospodarowania obiektów wskaziye na konieczność planowego eliminowaiua
zagrożeń. Charakter zagrożeń wynikających głównie z medoboru środków, a zarazem z pręgi
inwestycyjnej, pozwala na poszukiwanie działań pośrednich - angażowanie środków
inwestycyjnycb z poszanowaniem wartości dziedzictwa. Zagrożeniem, które należy
wyeliminować w pierwszej kolejności, jest niewy starczająca świadomość wartości i potrzeby
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<^

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 imcjaty^?vy i programy
regionalne.

Dla wy korzy staiua potencjału gospodarczego i kulturowego zasobu zabytków regionu
należy nie dopuszczać do utraty poszczególnych obiektów, przez właściwe gospodarowanie,
zabezpieczanie i konsekwentne utr2ymywanie niemchomości. Władze Powiatu powumy
tworzyć zachętę dla indywidualnych właścicieli obiektów zabytkowych. Rozbudowana,
istniejąca bogata propozycja atrakcji kulturalnych i turystycznych (szlaki, muzea, obiekty
do zwiedzania, tereny rekreacyjno - przyrodnicze) powiima być rozwijana komplementamie,
by poszczególne obiekty twor2yły sieć i ,,zatr2ymywały" 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,
ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu. Priorytetem powinny być zintegrowane
działania władz samorządowych ł 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 11. Analiza SWOT
./^

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;

•koTzystae skomunikowanie powiatu. - położenie w
centrum Polski w pobliżu skrzyżowania głównych
szlaków komunikacyjnych;

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

• potencjał do rozwoju różnych fonn. turystyki;

• nieuporządkowany system własności (efekt
wyprzedaży mienia);

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

• niewystarczająco rozwinięta infrastruktura na
potaeby obsługi mchu turystycznego (m..m.
gastronomia, noclegi);

» zfy stan zachowania znacznej części obiektów
zabytkowych i postępujący proces ich niszczenia;
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•stan środowiska naturalnego - rzeka Bzura;

•walory przyrodnicze powiatu - obszary objęte
ochroną;

• waloiy turystycziie regionu (tereny chronione,
dziedzictwo histeiyczne);

• prężnN ciziatejące ośrodki kultory, w tym Muzeum w
Łowiczu, eentriim Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej;

• bogata oferta cyKIicznych imprez, wydarzeń i
uroczystości;

• silne tradycje regionalne oraz wzrastająca

świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego;

·efektyw.ne działania samorządu powiatowego mające
na celu opiekę i promocję dziedzictwa ku.lturowego
regionu.

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

• migracja i związane z tym zatracenie więzi z
regionem;

• zniekształcenie zespołów zabudowy historyc.zaej
poprzez wprowadzenie nowej zabudowy, nieliezącej
się z lokalną tradycją, architekturą i histotycznymi
uwarunkowaniami;

• niewystarczające środki finansowe w to^dżecie
powiatu na wsparcie działań z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego;

• niedostateczBa liczba wykwalifikowanej
w zakresie ochrony dziedzictwa lailturowego kadry
w gminach i powiecie. -\

SZANSĘ ZAGROŻENIA
•wzrastająca liezba właściwie przeprowadzanych prac
remontowo -budowlanych przez piywataych
właścicieli obiektów zabytkowych;

• położenie geograficzne (gleby, bliskość dużych
agłomeracji - poteBcjal.nych rynków zbytu);

• linia kolejowa wschód" zachód;

• kreatywność inwestorów tmystycznych;

• poprawa dostępności do zabytków przez
wprowadzanie nowoczesnych, bazujących na
teeteologiach mternetowych 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 rozwolu tiirystyki;

• rozszerzenie i poJepszenie bazy noclegowej i
gastroaomiczaej;

• rosnąca roła samói-ządu włączającego się w sferę
ochrony dziedzictwa;

• nadmieraa kotnercjalizacja zabytków, która oddała
je od społeczeństwa, lokalnego;

• bliskość aglomeraGJi Łódź - Warszawa (raigracja
mieszkańców);

• presja inwestorów na p.rzebydowę (często
niewłaściwą ze stanowiska konserwatorskiego) i
zi-iiianę funkcji zespołów t obiektów zabytkowycfa;

• klęski i zdarzenia losowe;

• zaitieczyszczeme środowisfca związane ze
zwiększoną liczbą pojazdów;

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

• tworzenie strategii bez mechanizmów ich
efektywnego wdrażania;

• brak dostateczayeh środków na sKuteszną ochronę
zabytków j zabezpieczenie zabytków oraz edykaeję
w tej dziedzinie;

• pogarszający się stan teclitriczny ze wzgłędB na
\vysQfcie koszty prac konserwatorskich;

• niewłaściwe prowadzenie prac budowlanych,

82



POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU ŁOWICKIEGO NA LATA 2022 - 2025

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

• zatr2ymanie degradacji substancji zabytkowej i
poprawa estetyki miejscowości;

• zwiększenie technologicznych możliwości
prezentowania i promowania oferty kulturalnej.

konserwatorskich, niezgodnie ze sztuk budowlaną.

źródło: opracowanie -własne

r~\

.^~\

VII. Założenia programowe, kierunki działań oraz zasady oceny realizacji
Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków ł opiece nad zabytkami wytycza
w arty kule 87 cele dla wojewódzkich, powiatowych l gmirmych programów opieki nad
zabytkami nie różnicując celów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego:

Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających, z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

Uwzgledniexiie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwanmkowaniami ochrony pr2yrody
i równowagi ekologicznej;

Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;

Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów to-aj obrazu kulturowego.
Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych ua opieką nad zabytkami;

Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykor2ystywaniem tych zabytków;

• Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.

PPOnZ jest programem kierunkowym, uwzględniającym założesia ogólnych planów
i opracowań strategicznych, dotyczących rozwoju społeczno " gospodarczego Powiatu

•

•

•
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Łowickiego. Wyznacza w zamierzeniu cele, których realizacja powimia doprowadzić
w przyszłości do zmiany wizerunku Powiatu.

WyzuaezoHe priorytety, kiemnki działań oraz zadania sfomiułowane
są w perspektywie wieloletniej i wykraczają często poza 4 - letni okres obowiązywania
PPOaZ. Możliwy Jest podział realizacji zadań na podokresy w powiązaniu z ustawowym.

obowią.zkiem złożenia po 2 latach przez władze powiatu sprawozdania, z częściowego
wykonania PPOnZ. Wykonanie taldego sprawozdania, powiimo być poprzedzoae oceną
poziomu, realizacji POnZ, która powimia uwzględiiiać: w>rkonanie zadań, które zostały
przyjęte, do realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania PPOnZ oraz efektywiiość ich
\vykonania. Sposób weryfikacji ze zrealizowanych zadań został ujęty w ostatniej kolumnie
w Tabeli m-. W związku z wyznaczonymi celami giówiiymi sainorząd w kwestii dziedzictwa
kulttirowego powinien kierować się następującymi priorytetami:

l Pm^IiytET''. l::: OBADANIE?'1^^
,KGL1^iy3WEGa, ,03R^ ;.:.:;PROai0CJ^,^
•;BITDQWANIG'T<3ŻSAMQŚĆI-KB3CTUR0WEJ;1^ESZKA^€S
^(yWICKCEGO.

|J|^Q^Eril.QCHRONAtKSZmł^

Tabela nr 12. Kierunki i zadania w ramach Priorytetu nr I

||||imRĄI1E||^|||||s^aaj|«|I||^te|^
||j^jjjJB||u^|Jj|ś^|||||j^^||J®|g

KIERUNKI
DZIAŁAŃ

ZADANIA SPOSÓB WERYFIKACJI

Kierunekl;

Szeroki dostęp do

informacji

o dziedzictwie

frulturowyin powiatu.

.1.1.1. Wydawanie materiałów, publikacji, folderów

dotyczącyefa zabytków w powiecie oraz wspieranie

wydawania niekoniercyjnych niskonakładowych

wydawnictw (katalogów, przewodników, albumów,

widokówek, kalendarzy i innych wydawnictw

prezentujących środowisko kulturowe powiatu.
1.1.2. Upowszechiiianie wiedzy o zasobach kulturowych
i przyrodmczych powiatu, a także o jego walorach
turystycznych na stronie intemetowej powiatu oraz w
innych dostępnych środkach masowego przefeazu.

ilość wydanych materiałów,
fomia publUtaGJi, zAres

tematyczny, partnerzy

partycypujący w

wydawnictwie

formy upowszeehnia

wiedzy, zasięg
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I

1.1.3. populai-yzacja wśród iokainej społeczności
informacji o ważnych odkryciach konserwatorskich
i arcfaeologic23iych w celu budowania tożsamości
historycznej oraz kreowania właściwych zachowań
wobec dziedzictwa kulturowego.

formy popularyzacji, zasięg
rozpowszechniania
mfonnacji

r^

Kierunek 2.

Edukacja

i popularyzowanie

wiedzy o regionalnym

dziedzictwie

kulturowym powiatu.

,/^\,

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

forma i zakres współpracy

1.2.2. Popularyzacja materiałów z realizacji prac
konserwatorskich i budowlanych przy obiektach
zabytkowych oraz dobrych praktyk projektowych

fomia i zasięg popularyzacji

1.2.3. Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych
propagujących historię i tradycję oraz upowszechnianie

kultury w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

ilość wydarzeń

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.

ilość szkół i dzieci objętych

zajęciami edukacyjnymi

1.2.5. Aktywna współpraca z mediami i innymi

podmiotami w celu promocji zabytków oraz
upowszechniania działań związanych z opieką na
zabytkami.

forma i zasięg współpracy

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 infonnacji o podejmowanych przez

gminy z terenu powiatu działaniach zmierzających do
zagospodarowania miejsc atrakcyjnych turystycznie,
m.in. szlaków kulturowych, ścieżek edukacyjnych, tras
rowerowych itp.

1.2.8. Promowanie istniejących szlaków t-arystycznych i
ścieżek rowerowych przebiegających w pobliżu
obiektów zabytkowych.

forma i zasięg informacji

fonny promocji

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 intemetowej powiatu
dostępnych samorządowi informacji dot. możliwości

forma i zasięg mfonnacji
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pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
ułatwiających właścicieiom oraz zarządcom obiektów
zabytkowych tennłnowe i prawidłowe skiądaaie
Stosownych wniosków.

źródło: opraco'wcmie własne

Tabela nr 13. Kierunki i zadania w ramach Priorytetu nr Ii

KIERUNKI
DZIAŁAŃ ZADANIA SPOSÓB WERYFIKACJI

Kieruiiek l:

Zahainowanie

procesu degradacji
zabytków

i doprowadlzenie do

poprawy stanu ich
zachowania.

1.1.1.1. Ustanawianie przez Starostę na wniosek
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
społecznych opiekunów zabytków, prowadzenie listy
społecznych opiekunów zabytków, wydawanie osobom
fizycziiym legitymacji społecznego opiekuna zabytków,
wydawanie zaświadczeń osobom prawnym Sub innym
jednostkom orgaBizacyjnyan nieposiadającym
osobowości prawnej, pehiiącym ftinkcję społecznego
opiekuna zabytków.

ilość ustanowioiiych
opiekimow

n.1.2. Umieszczanie przez Starostę w porozumieniu z
Łódzkiem Wojewódzkim Ko.nset'wratorem Zabytków, Ha
obiekcie zabytkowym nieruchoaiym wpisaflym do
rejestru zabytków, ziiaku informującego o tym, że
zabytek ten podlega ocbronie.

ilość uraieszGzonych znaków

11.1.3, Opracowanie Powiatowego planu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i szczególnych zagrożeń.

czy opracowano Plan
v

1.1.1.4. Stajy monitoriag oraz apiikowanie o środki
z programów wspierających rewitalizację obiektów
zabytlcowych oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

ilość złożonych i.

po.zytywnie zaopiniowanych
wniosków w ramach

aplikacji o środki
Kierunek 2:

Podejmowatlie
działań

utiiożUwiaj^cych
tworzenie miejsc

pracy związanych
z opieką nad

zabytkami.

11,2.1, Podnoszenie pozioinu wyszkolenia pracowników
Starostwa Powiatowego zatrudnionych w sferze ochrony
dziedzictwa kulturowego, poprzez przeprowadzame
odpowiednich szkoleń.

ilość szkołeó

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

zakres wspśip^ey

źródło: opracowanie własne
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VIII. Instrumentarium realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami

W realizacji PPOnZ wykorzystane zostaną instrumenty, określone
w programach rządowych i wojewódzkich, w tym w Krajowym Programie Opieki nad
Zabytkami oraz w innych dokumentach o charakterze planistycznym i strategicziiym, a także
narzędzia i środki własne Powiatu Łowickiego oraz partnerów uczestniczących w realizacji
PPOnZ, 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. Instrumenty prawne, wynikające z obowiązujących
przepisów prawnych, o jakie opierać się będzie realizacja zapisów PPOnZ to między innymi
zapisy ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.; o zmianie
ustawy o ochrome zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw z dnia 22
czerwca 2017 r.; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.;
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
r.; o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.; o gospodarce nieruchomosciaxni
z dnia 21 sierpnia 1997 r.; o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z dnia 25 października 1991 r. Kolejnym aspektem realizacji są instrumenty fiiiaasowe, przy
udziale których możliwymi będą prace przy obiektach zabytkowych na zasadzie wsparcia
i dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestm zabytków i ujętych w gmimiej ewidencji zabytków; korzystania z programów
uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje.
Poszczególne działania w dużej mierze odbywają się na zasadzie współpracy i koordynacji
z instytucjami, dla których płaszczyznę do działania stanowią kwestie ochrony dziedzictwa
kulturowego, jak również, z wykorzystamem mstmmentów społecznych opierających
się o współpracę z właścicielami oraz użytkownikami zabytków (władzami kościelnymi
i parafiami, osobami fizycznymi), a także edukacja i informacja odnośnie dziedzictwa
kulturowego Powiatu Łowickiego. Ostatnim elementem instrumentarium są instmmenty
kontrofaie realizowane poprzez analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym powiatu,
opracowanie sprawozdania z realizacji PPOnZ oraz aktualizacja PPOnZ związaną
z ustawowym czteroletnim okresem obowiązywania, monitorowanie stanu zachowania
i funkcjonowania środowiska kulturowego oraz aktualizację bazy zasobów dziedzictwa
kulturowego na terenie powiatu.
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IX. Źródła finansowania Powiatowego Prograniu Opieki nad Zabytkami
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad z-abytkami, dbałość

o zabytek polega między innymi na zapewnieniu warunlców do dokumentowama zabytku,
popularyzacji wiedzy o nim, prowadzeniu prac konserwatorsldch, restauratorskich i robót
budo-wlanycfa oraz uti-zymaniu zabytku i jego otoezema w jak naj{epS2ym staaie.
Finansowanie ty cli działań jest obowiązkiem nie tylko właśeieiela zabytku, lecz także
każdego podmiotu niającego tytuł prawny do zabytku, tj. osób fizycyjiych, jednostek
organizacyjnych, a więc trwałych zarządców, użytkowników wieczystych. Dla jednostki
samorządu teiytorialnego, posiadającej tego rodzaju tytuł prawny do obiektu, opieka nad
zabytkiem jest zadmiiem własnym. Ochrona zabytków i opieka nad nimi, a także wszelkie
działania związane ze zmianą ich funlccji w przestrzeni publicznej oraz ieh popularyzaeją
i udostępnianiem społecznym, mogą być finansowane z różnych źródeł w zależaości od typił
działań. Rozdział ten przedstawia zarys możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych
środków ze źródeł pozabudżetowych. Źródła zewnętrze w ziiaczącym stopniu obligują do
zapewnieiiia wkładu własnego w finansowanych przez nie projektach, stąd też istotna jest
kwestia zabezpieczema środków w budżecie stanowiących ten zasób. Główny obowiązek
związany z opieką, ochroną oraz finansowaniem wszelkich prac konserwatorskicfa lub robót
budowlaGyeh, spoczywa na właścicielach ł użytkowiiikach obiektów zabytkowych.
Źródła zewnętrznego finansowania
Spośród źródeł krajowych wymienić należy:

dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
dotacje Wojewódzkiego Wojewódzki Konserwatora Zabytków,
dotacje wojewódzkie,

Fundusz Termomodemizacji i Remontów,
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
'Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
promesa M^inistra Kultury .i Dziedzictwa Narodowego,
fundusze od ftio,dacji,

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków,
Fundusz Kościelny.

Pozostałe źródto stwarzające możliwość aplikowania :
• źródła luiijne w ramach fuaduszy strukturalnych,
• źródła spoza środków Unii Europej skiej:

88

•

•

•

•



POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POW!ATU ŁOWICKiEGO NA LATA 2022 - 2025

Mechanizm Norweski i Mechanizm Finansowy EOG.

-^^

^^

IX.1. Dotacje

Zgodnie z art. 73 ustawy 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 lub posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie lub też
będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Dotacja udzielana być może na wykonaiiie prac konserwatorskich, restaiu-atorskich lub
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 wskazuje zakres
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 zabytiku, stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zalaresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznyGh 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 okieimic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i mr
spustowych, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, w^'konane 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 pr2y zabyttaj wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków, zakup i montaż mstalaeji przedwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
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i odgioniowej. W większości zasadą jest, iż dotacja udzielana jest w wysokości do 50%
nakładów koniecznychna wykonanie powyższych działań, Wysokość dotacji może zostać
zwiększona do 100% nakładów koniecznych, w wypadku, gdy zabytek posiada wyjątkową
wartość Mstoiyczną, artystyczną lub naukową; wyniaga przepmwadzenia złożonych pod
względem, technologicznym prac konserwatorskich, restam-atorskich lub robót budowlanych,
stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac koiiser^ratorsk.ich,
restauratorskich lub robót budowlanych. Jednocześnie łączna kwota dotacji na prace
konserwatorskie, restaiiratorskie lub roboty budowlmie przy zabytku wpisanym do rejestm
lub znajdująGym się w gminnej ewideriGJi zabytków, udzielonych przez ministra właściwego
do spraw kultury ł ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków
bądź organ stanowiący gmiiiy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać
wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

O dotacje ŁódzMego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków można zabiegać zgodnie
z Zarządzeniem nr 30/2021 Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27
września 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminzi nabom -wniosków i przyztiawania
dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restam'atorskie przy zabytku wpisanym na Listę
Skarbów Dzaedzictwa oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisaiiym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Łódzkiego Konserwatora Zabytów w roku 2022. Jako termin składania wniosków wskazana
została data do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok przeprowadzema planowanych
pme, zaś planowany temiin realizacji zadania nie po^diiien przekraczać dnia 30 września
w roku, prowadzenia prac. Wniosek o udzielenie refundacji składa się do 30 czerwca roku,
w którym refundacja ma być udzielona.

Dotacje samorządowe

Z budżetu sainorządu V/ojewodztwa Łódzkiego wspierane są zadania z zakresu ochrony
i opieki nad zabytkami zgodme z obowiązującą Ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariaeie, która zobowiąziije organy adinimstracji publicznej do współpTaGy
z organizacjaini pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 Ustawy.
Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy Ustawy
z dnia 27 sierpma 2009 r. o finansach publicztiych (t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 305).86 W celu
racjonalnego wykorzystania, środków budżetu województwa na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe, wprowadzono zasady określające procedurę organizowania
otwailiych koiikursów ofert poprzedzających przyzaianie dotacji oraz zasady rozliczania
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określone zostały zapisami Uchwały D.T 11/36/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18
gmdnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa łódzkiego (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2019 r. póz. 65,
1290 i 1291).

Zarząd Województwa Łódzkiego dysponuje również środkami na wsparcie prac przy
obiektach zabytkowych w ramach realizacji programu „Mała architektura zabytkowa"
Zgłoszeń może dokonać osoba prawna, osoba fizyc22ia, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności
lokalnej min. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu,
na którym znajduje się obiekt m.aiej architektury zabytkowej. W przypadku, gdy zgłaszający
nie jest właścicielem/wspóhvłaścicielem obiektu lub jest więcej mż jeden właściciel, do
zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu. Pomoc
finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem
i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli
zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: jest wpisany do rejestm zabytków
województwa łódzkiego lub gmimiych ewidencji zabytków z obszaru województwa
łódzkiego; znaj duj esłę na obszarze województwa łódzkiego. Pomoc finansowa może być
udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

r^

IX.2. Źródła zewnętrznego finansowama - krajowe
„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 ł 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 aa popularyzacji
wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich
użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Obiekty można zgłaszać w kilku
kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej
i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), adaptacja obiektów zabytkowych,
architektura i budownictwo drewniiane, architekti.u-a przemysłowa i budownictwo
inżynieryjne, kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem..
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Fundusz Termom odernizacji i Remontów

Celem programu wsparcia remontów i termomodemizacji jest poprawa stanu, technicznego
istoiejąeych zasobów mieszkaniowych, ze szczególnyin uwzględmeniem ich
termoniodemizacji, Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych.
O wsparcie mogą się także ubiegać osoby mieszlcające w budynkach objętych prograttiem,
Prograni realizowaiiy na podstawie ustawy o wspieraniu temiomodernizaeji i remontów
obejmuje dwa zakresy: wsparcie przedsięwzięć temiomodemizacyjnych i wsparcie
przedsięwzięć remonto\vych. Wprowadza on także dodatkowe wsparcie dla właścieieli
budzików mieszkal.nych objętych w przeszłości cz)''nszem regiilowanym. Wsparde jest
udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego m realizaeję
przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywma ze środków Funduszu Termomodemizacji
i Remontów, obsłiigiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w raniach środków
budżetii państwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest główiiym źródłem
finansowania inwestycji proekologicznych. W ramach NFOSiGW realizowane
są projekty termomodemizaeji zabytkowych budyiików, których celem jest redukcja zużycia.
eaergii pierwotnej i końcowej oraz wpłyną na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej
i eiepliiej.

Program Kultura - Intei-wencje
Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Narodowe Centrum Kultury. Jest on
realizowany zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem Programu Jest tworzeaie
warmików dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w leultm'ze

na poziomie regiojaalnym, lokalnyin i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji
projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kiiltury
w życiu społecznym. Koncepcja progracau została oparta na zaiożemu,
że uczestiiietwo w kultui-ze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu
warun.ków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli
do alctywiiego udziału w różnych formach życia spolecziiego. O wsparcie w ramach programu
Kultura - Interwencje mogą ubiegać się zarówiio saiiiorządowe instytueje kultiuy (z
wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu
terytorialnego) oraz orgaiiizacje pozarządowe.
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Finansowanie z fundacji

Możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest również finansowanie pochodzące z
fandacjł np. fundacje batikowe. Fundację LOTTO Milion Marzeń, Fundację Polska Miedź -
KGHM, Fundację PGNiG, Fundację Orange.

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków to państwowy fundusz celowy. Środki funduszu
pochadzą z kar administracyjnych oraz nawiązek orzekanych przez sądy za przestępstwa
popełniane przeciwko zabytkom. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków pozwoli na S2ybkie
dofinansowanie zabytków uszkodzonych, np. wskutek katastrof w wyniku nagłych zjawisk
atmosferycznych.

,'^ Fundusz dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego
Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest
zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy
społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Fundusz Kościelny

Kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego na
konserwację ł remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej w znaczeniu
nadanym przez aktualne ustawodawstwo.

/^>
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, Ochrona Zabytków
Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane
poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków niemchomych i ruchomych oraz ich
udostepniaiiie na cele publiczne. W ramach Programu można ubiegać się Q dofinansowanie
następujących rodzajów zadań: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia
w roku udzielenia dofinansowania; prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
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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); prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowłanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok
złożenia wniosku (po wykonaiiiu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu
wydanym przez wojewódzkiego konseł-watora zabytków); prac konserwatorsfcieh,
restauratorsldch lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
pi-zeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaiiiu
wszystldch prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO oraz uziianych za Pomnik Mistorii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz
obszarowych). Do programu nie kwałifikują się zadania, które są współfmansowane
ze środków eiiropsjskieli. O dofi.nansowanie w ramach programu niogą ubiegać się podmioty
prawa polskiego, osoby fizyczne, jednostki sai-norządu terytorialnego lub inne jednostki
organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczeni zabytku wpisanego do rejestru albo
posiadąlące taki zabytek w trwałym zarządzie.

Program „Infrastruktura kultuiy"

Celem programu jest poprawa warmików fiLinkcjonowania .mstytiicji i obiektów kultury.
Przedmiotem dofinansowania mogą być modemizacje i remonty obiektów przeznaczonych na
działalność kulturalną i edukacyjną, w zakresie kultmy oraz przygotowanie dokimientacji
teehnicznej^ do inwestycji.

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badaiiia archeologtczne
Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicziiego poprzez wspieranie kluczowych
dla tego obszain zadań, obejniiijących niedestruk.cyjne rozpoznanie i dokumentację zasobów
dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych
badań archeologicznych. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowaiiie zadali
służących ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad
zabytkami: niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa
archeologicznego z ^korzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań
powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej,
skaningu laserowego; opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wymków
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przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych
w ramach tych badań zabytków.

IX.3. Źródła zewnętrznego finansowania - pozostałe
Poza podstawowymi źródłami finansowania jakimi są środki publiczne pochodzące

z budżetu państwa oraz budżetów samorządów, finansowanie ochrony zabytków może
odbywa się również przy znaczącym udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszam Gospodarczego. W 2020 r. skończył się
okres obowiązywania funduszy europejskich. Obecnie trwają prace nad konltretnymi
programami w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 z fuaduszy Unii
Europejskiej

Program Kultura, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2014-2021

Program Kultura wdrażany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako
Operatora Programu, we współpracy z partnerami z państw darc2yńców: Norweska Rada
Sztuki i Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego. Prograni jest kontynuacją
programów z obszaru wsparcia kultury wdrażaiiych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji
Funduszy nonveskicb i BOG. Program koncentruje się na roli, jaką kultura i dziedzictwo
kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku
na zatmdnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe. Program
powinien •uwzględniać działaniai inicjatywy w sztuce i kulturze, które promują włączenie
inniejszości etnicziiych i narodowych. O wsparcie w rainach umchamianego Programu mogą
ubiegać się m.in. publiczne instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i publiczne
uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy
kościoły i związki wyznaniowe. Dofinansowanie projektów może sięgać do 85% ich
wartości.

If

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2021-2027 - Priorytet VIII
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury"

W ramach tego priorytetu, możliwa jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego,
zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje będą miały
na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści
społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokahiym.
Wsparcie będzie dotyczyło prac związanych z renowacją, konserwacją, rewaloryzacją
i restauracją obiektów zabytkowych , jak również przebudowy i rozbudowy obiektów
zabytkowych. Możliwy będzie również m.in. zakup urządzeń chroniących obiekt przed
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kradzieżą i zniszczeniem, a także zakup w^^posażenia do prowadzenia działalności
kiiltura.lnej.

X. Realizacja i finansowanie przez Powiat Łowicld zadań z zakresu ochrony
zabytków

Zgodnie z iistawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad .zabytkami,
na każdym właśeieielu 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. właśeicielu
l posiadaczu obiektu zabytkowego, dysponującego tytułem prawQyni do zabytku.
W przypadku jedaostki samorządu terytorialnego, prowadzenie i JEinansowanie
wspomnianych prac i robót jest zdan.i.e.m własnym. Pełna realizaGja zadań z zakresu ochrony
zabytków przez samorząd powiatowy powinna przebiegać dwutorowo, uwzględiiiając
poiiiźsze prioiytety:

opieka nad zabytkowynii obiektami i obszaraim, których właścicielem lul?
współwłaścicielem jest Powiat Łowicki;

kształtowanie przestrzeni publicznych oraz ochrona dziedzictwa kiditurowego
(w tym krajobrazu kulturowego) na całym obszarze Powiatu Łowickiego.

Powiat Łowicki jest właścicielem (posiada tytuł prawny) 8 obiektów wpi.sanycli
do rejes.ti'u zabytków. Szczegółowy wykaz został przedstawiony w tabeli poniżej (Tabela nr
13). POwiai jako właściciel tych zabytków jest ustawowo zobligowany do opieki nad tymi
obiektami, utrzymywania w dobrym stanie tecłmieznym, pi-zeprowadzai-iia remontów
i bieżących konserwacji. Niezależnie od zapisów łegislacyjnyeh władze powiatu powimiy
dołożyć wszelkich starań, aby stmi zabytków, jak i całej przestrzeni publiczn.ej, wpływał
poz}?tywnie na jakość życia mieszkańców, a tutystów zachęcać do dłuższych pobytów.
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Tabela nr 14. Obiekty wpisane do rejestru zabytków, których Powiat Łowicki jest
właścicielem

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT

l Borówek (gmina Bielawy) Dom Pomocy Społecznej Borówek (budynek tzw.
j „dwór")

2 Stanisławów (gmina Bielawy) Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji (budynek tzw.
„dwór")

3 Łowicz, ul. Podrzeczna 30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr l im. Pułku
Piechoty (zespół klasztorny dominikanów: kościół i
klasztor)

4 Łowicz, ul. Blich 10 Zespół Szkół Ponadgiiimazjalnych nr 2 Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im.
Tadeusza Kościuszki (zespół budynków: mieszkalny z
warsztatem szkolnym, budynek inieszkalny, maga2yn
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 j Łowicz, ul. Stanisławskiego
130

siedziba Starostwa Powiatowego

8 Maiir2yce (gmina Zduny) skansen - teren

źródło: opracowanie własne

Powiat planuje wspierać finaiisowo prace konserwatorskie i remonty zabytków
również w latach obecnego obowią^waiiia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
W dużym stopniu zakres prac przy obiektach zabytkowych uzależniony będzie
od możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, które uzupełnione o wymagany wkład
własny, pozwolą na realizację inwestycji. Minione lata, również obowiązującej wersji
PPOnZ, dowodzą, iż Powiat w skuteczny sposób zabiega o pozyskanie środków
pozabudżetowych na zadania związane z pracami przy obiektach zabytkowych. W latach
2018— 2021 na inwestycje realizowane przy obiektach zabytkowych należących do Powiatu
Łowickiego wydano 5 639 086,69 zł (Tabela nr 14):

2018 r.- 42 300,00 zł

2019 r.-411 549,79 zł
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2020 r.-4992 169,20 zł

2021 r.-l 93 067,70 zł

Łata 2Q18-2021 to okres realizacji szeregu inwestycji w obiektaefa zabytkowych
staaowiących własność Powiatii Łowickiego. W czasie tym podejmowane były jednak
również inne działania zwi.ązane z opieką i ochroną wskazanych obiektów. W roku 2021,
Powiat zgodnie z art. 12 ust. l ustawy z diiia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz,U. z 2021 r. póz. 710) podjął działama, w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Koiiserwatorein Zabytków w Łodzi, zmierzające do uniieszezenia znakił, iż obiekt podlega
ochfonie na zabytkach nieruehomych wpisanych do rejestru zabytków, w myśl zapisów
Rozporzadzexiia M^inistra Kultury z dn. 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku
mfomiacyjnegQ (Dz.U. z 2004 r. Nr 30, póz. 259). Na wszystkich obiektach staiiowiących
własność Powiatu znak taki został umieszczony. W dniu 29 lipca 2021 r. w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu przedłożony zostai również wiiiosek Muzeum Narodowego
w Warszawie Oddział w Nieborowie i Arkadii o umieszczeniu na poniżej wskazanych
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znaku iDfomiująGego,
iż zabytek podlega ochrome; Zespół pałacowo-ogrodowy w Nieborowie: Park, pałac, Oficyna
pałacowa, d. Browar (Maniifaktura n-tajoliki), d. Dom Oficjalisty pn. Dom OfiGjalisty pd.
Oraiiżeria I (Nowa Oranżeria), Oranżeria II (Stara Oranżeria), d. Stajnia, d. Wozownia,
Budyiiek gospodarczy (Domek Ogrodnika z Lodownią), Spichlerz; Ogród seatymentalno-
romantyczny w Arkadii: Park, Świątynia Diany, Dom Arcykapłana (Przybytek Arcykapłana),
Dom Mtirgrabiego, Łuk Gotycki, Domek Gotycki, Galeria z ostrołukowych arkad, Jasldna
Sybilli, Akwedukt, Braiiia Cyrku; Adres zabytków: Zespół pałacowo-ogrodowy w
Nieborowie: ul. Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów; Ogród sentymentalno-romantyczny w
Afka.dii: wieś Arkadia 99-416 Nieborów.

Zgodnie z zapisami art. 12 ust l ustawy z 23 lipca roku o ochrome zabytków
i opiece nad zabytkaxTu (Dz. U z 2021 roku póz. 710), po uzgodiiiemu lokalizaGJi wvf. znaków
informacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, Starosta Łowieki wydał
decyzję Q iimieszczeniu znaków na ogrodzeniu przy bramie wejściowej na temn Zespołu
paIacQWo-ogrodowego w Nieborowie i na budynkii dawiiego spichlerza oraz na ogrodzeniu
przy wejściu na teren Zespołii pałacowo-ogrodowego w Atkadii.

\
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Tabela nr 15. Inwestycje realizowane przy obiektach zabytkowych należących do
Powiatu Łowickiego w latach 2018 - 2021

NIERUCHOMOŚĆ
/POŁOŻENIE, NR WPISU DO

REJ. ZABYTKÓW
ZAKRES PRAC

KOSZT
INWESTYCJI

OGÓŁEM

KOSZT
BEZPOŚREDNI

ROBÓT
BUDOWLANYCH
WYKONANYCH

W BUDYNKU

TERMIN
REAUZ
ACH

Budynek

administracyjny
Starostwa

Powiatowego
w Łowiczu

Ul. Stanisławskiego
30

99-400 Łowicz

W dniu 10 maja 2018 roku została zawarta
umowa między Powiatem Łowickim
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr
Ul 8005/17225 o umorzenie części środków
przeznaczonych na spłatę pożyczki
zaciągniętej na wykonanie odwodnienia dla
budynku siedziby Starostwa Powiatowego w
Łowiczu. Środki zostafy przeznaczone na
wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią
kondygnacją głównego budynku
administracyjnego. Zadanie obejmowało swym
zakresem ułożenie folii paroizolacyjnej oraz
dwóch warstw wełny mineralnej na stropie nad
ostatnią kondygnacją. Powierzchnia stropu
przeznaczonego do ocieplenia wynosiła 552
m2. We wrześniu 2018 roku dokonano odbioru

końcowego robót

42 300,00 zł 42 300,00 zł 2018

ł3

Budynek

administracyjny

Domu Pomocy

Społecznej

.Borówek"; Borówek

56, 99-423 Bielawy

W ramach realizacji wniosku „Poprawa jakości
powietrza poprzez przeprowadzenie prac
tennomodemizacyjnych w budynkach
użyteczności publicznej aa terenie Powiatu
Łowickiego" w budynku administracyjnym
DPS „Borówek": wymieniono okna aa
drewniane wraz z parapetami zewnętrznymi z
blachy tytanowo-cynkowej, wymieniono drzwi
wejściowych na drewniane, przeprowadzono
prace po montażu okien i drzwi tj.
uzupełnienia tynków zewnętrznych wraz z
malowaniem,

dokonano uzupełnienia tynków
wewnętrznych wraz z malowaniem,

411 549,79 zł 399 797,64zł 2019
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w>'pełnienia spoin materiałem elastycznym
pomiędzy parapetem wewnętrznym i no'\vym

oknem, zabezpieczono elementy więżby

dachowej oraz podłogi drewnianej na stropie

przed działaniem ognia, owadów, grzybów,

ocieplono sti'opy pod poddaszem części niższej

i wyższej wełną muierainą, zdemontowano

istoiejącą .mstalację centralnego ograewania,

zdemontowano w pomieszczeniu fozdzielnię

ciepła, wykonano instalację centralnego

ogrzewaiiia (montaż armatuiy, gi-zejników,

zaworów i głowic, regulacja), wykonano prace

towarzyszące przy instalacji co. tj.

iizupełnienia tynków, zaślepienia otworów po

demontażu, malowania pod grzejnikami,

izolacji, prace związane z włączeniem do

rozdzielacza, odtworzenia stanu pierwotnego

ęlemeiitów zagospodarowania terenu

naruszonych podczas wykonywania robót,

wywozy i utylizacji materiałów

z rozbiórki/demontażii, uporządkowania
terenu.

'•^,

Budynek spichlerza

przy ZSP Nr 2 CKZ

•w Łowiczu

Roboty budowlane w budynku spichlerza z

przeznaczeniem na edukację kulturalną
młodzieży ~- wymiana stolai-ki zewnętrznej
Zakres robót obejmował:
- demontaż i utylizację starej stolarki
zewnętrznej,

-montaż iłowych okien ź drzwi zewnętrznych
w całym budynku - wg. wykazu stolarki

okiennej, •wykonanych z drewna klejonego
w&rstwo'wo meranti,

- prace budowlane tował-zyszącs, m.in.

rozebranie muru z cegły, wykonanie wnęk
łukowych

na elewacji, rozebranie ścian filarów i koltunn,
poszei-zenie otworów, wykonanie nowego

227 792,10zł 225 000,00zł 2020
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i

otworu, uzupełnianie ścian zamurowanie

otworów, wykonanie nadproży i

przedsklepień,
odbicie tynków z ościeży, wykuwanie ościeży
krat,

- remont parapetów 2ewnętrznych, wykonanie

przy nowoprojektowanych oknach parapetów
zewnętrznych,

- wywóz i utylizacja gruzu,

- roboty porządkowe wewnątrz i na zewnątrz
budynku.

/^

Zespól Szkół
Ponadpodstawowych

Nr l w Łowiczu przy

ulicy Podrzecznej 30

,^\

I

W ramach realizacji wniosku „Poprawajakości | .4 764 377,10
powietrza poprzez przeprowadzenie prac
tennomodemizacyjnych w budynkach.
użyteczności publicznej na terenie Powiatu

Łowickiego" zakres inwestycji w kompleksie
ZSP nr l w Łowiczu obejmował:
l) budynek dawnego kościoła: uprzątnięcie
stropu nad ostatnią kondygiiacją z
zalegającego gruzu przed ułożeniem warstw
izolacyjnych wraz z wywozem i utylizacją,
dociepłenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
częściową wymianę stolarki okiennej,

wymianę rur spustowych, remont balustrad,

remont i malowanie elewacji, naprawę
elewacji i uzupełnienie obróbki blacharskiej
tympanonu we wschodniej części budynku.

2) budynek dawnego klasztoru: uprzątnięcie
stropu nad ostatiiią kondygnacją przed
ułożeniem warstw izolacyjnych wraz z
wywozem i utylizacją z zalegającego gruzu
oraz mebli itp., wykonanie izolacji pionowych
i poziomych ścian fundamentowych,
docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
docieplenie stropodachów pełnych, wymiana
stolarki okiennej, montaż nawietraaków
okiennych, wymiana stolarki drzwiowej

zewnętrznej, wymiana, części więźby dachowej

4742483,10 2020
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oraz wymianę części pokrycia dachowego,
wyniiana obróbek bla.charskich, remont i.
malowaiile elewacji wraz z robotami
towarzyszącymi tj. wymianą lynięn i rur
spustowych, obróbek blacharskieh i
parapetów, remont schodów oraz spoczników
przed wejściami, wymiana wyGieraczek i
balustrad balkonowych, remont zadaszeń nad
wejściami, remont istaiejących krat okiennych,
wymiana skrzynek na elewacji, remont
i malowanie kominów, demontaż i ponowny
montaż tablic informacyjnych, wykonanie
opaski obwodowej wokół budynky, wymiana
opraw oświetlenia zewnętrzaego na
elewaqjach,

3) budynek dawnego klasztoru i kościoła:
wymiana uziomu otokowego, wyinlana
instala.cji odgromowej, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania wraz z grzejmkaini,
4) zagospodarowanie terenu; wymiana
odcinka zewnętrznego wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania pomiędzy budynkiem
kotłowni oraz budyiikami dawnego kościoła i
klasztoru, wymia.na instalacji kaoalizacji
deszczowej w patio budynku dawnego
kościoła i. klasztoru.

Zespól Szkół

Ponadpodstawowycfa
Nr l wŁowiczu przy
ulicy Pod.fzec.znej 3Q

Wiedza plus sport - rozbudowa infrasti'uktui'y
edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i
wyposażeniem w placówkach oświatowych
Powiatu Łowickiego.

Roboty budowlaiie w ZSP Nr l w Łowiczu
Prace remontowo-budowlane w obrębie

pracowni fizycziiej, matematycznej, języków
obcych oraz w siłowni.

Likwidacja barier architektonicznych:

- -wyrównanie poziomów podłóg w ciągach
komiini.kacyjaych wraz z likwidacją progów,

193 067,70 188 177,70 2Q21
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zbędnych ścianek i ułożeniem terakoty

antypoślizgowej na korytarzach i klatce
schodowej oraz wymianą balustrady
schodowej

źródło: opracowanie -własne

/^

r\

Dodatkowo wymienić należy inwestycje i zakupy realizowane w Muzeum
w Łowiczu, gdzie w roku 2018 wymienione zostało poszycie dachowe na budynku
mieszkalnym w skansenie w Maurzycach - inwestycja na kwotę 50 038,96 ^ oraz
na budynku stodoły z Boczek z ok. 1930 r. - inwestycja na kwotę 56 685,17 zł. Zakupiony
został również portret Michała Radziejowskiego oraz inne eksponaty
aa łączną kwotę ponad 15 tyś. zŁ W roku 2019 wymieniony został dach nad budynkiem
magazynowym oraz poszycie dachowe na obiekcie w skansenie
w Maurzycach - inwestycja na kwotę 107 623,96 zł. Zmodernizowany został amfiteatr
w skansenie w Maurzycach — koszt inwestycji 10 869,40 zł. Zakupiono również eksponaty
za ponad 3 tyś. zł. W roku 2020 miała miejsce rozbiórka drewnianego domu koszt inwestycji
- 29 520 zł oraz zakupione zostały eksponaty. Rok 2021 to realizacja inwestycji naprawy
strzechy na chałupie „białej" - koszt 61 500 zł, zaś wartość zakupionych eksponatów wynosi
4 tyś. zł.

W kolejnych czterech latach Powiat planuje przeznaczyć na inwestycje
w obiektach zabytkowych kwotę około 2 500 000,00 zł. Między innymi w Muzeum
w Łowiczu spośród prac wskazanych przez tą jednostkę na najbliższe lata wymienić należy
remont piwnic IV skrzydła z aranżacją na salę edukacyjno- konferencyjną (osuszanie murów,
wymiana stolarki okiennej, wentylacja, oświetlenie i przebudowa kajializacji), przebudowa
kanalizacji na terenie muzeum łącznie z remontem łazienek, adaptacja pomieszczeń na
strychu III skrzydła na pracownię konserwatorską, wymiana strzech w zagrodach inim
skansenu. Natomiast odnośme skansenu w Maurzycach w najbliższych latach konieczne są
remonty i adaptacje budynków na terenie skansenu (naprawy ścian zrębowych, strzech
słomianych, nowe ekspozycje), odbudowa zniszczonych podczas nawałnicy stodół, budowa
zaplecza magazynowo — socjalnego, utwardzenie dróg i budowa parkingu na terenie
Skansenu.
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XI. Podsumowanie

Powiatowy Prograin Opieki nad Zabytkami Powiafii Łowickiego na lata 2022 - 2025
wytycza kierunki działali wiążących się z ocłu-oną dziedzietwa kulturowego Powiatu.
W odniesieniu do roli Powiatu w tej kwestii to kontyiiuacja działali nakreślonych w wersji
PPOnZ na lata 2018-2021.

Ważnym elementem PPOnZ pozostaje kwestia optymalnej proniocji walorów
turystycznych Powiatu, z wykorzystaniem w tym celu obiektów zabytkowych, bogactwa
przyrody oraz regionalnej tradycji. Powiat Łowicki, tak na kulturowej mapie, jak również pod
katem dziedzictwa materialnego, jest niiejscem wyjątkowym. Unikatowość ludowej schedy
kultiu'owej, znaiiaiemte zab}/tki zachowane w większości, dzięki właściwym staraniom,
to wielki potencjał w odmesieniu do oferty kulturalnej i turystycznej. Tym, co ważne jest
aspekt kontynuacji działań i inicjatyw zmierzających do kultywacji regionainyeli tradycji
i świadomość konieczności zabiegania o oclTuronę obiektów zabytkowych.
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