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W S T Ę P 
 
 

 
     Przyjęte założenia struktury i formy niniejszego opracowania oparte zostały na 
wytycznych określonych przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (ob. 
Narodowy Instytut Dziedzictwa) – Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik 
Metodyczny. Podstawę merytoryczną dla warstwy dokumentacyjnej związanej z historią                     
i dziedzictwem kulturowym na terenie gminy miasto Wąbrzeźno  stanowiły przede wszystkim 
ogólnodostępne publikacje, opracowania archiwalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece w 
Wąbrzeźnie, przedstawiające w wielu nieopublikowanych pracach dzieje miasta oraz jego 
zabytki oraz dokumentacje konserwatorskie przechowywane w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków.  
     Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2015-2018 
jest pierwszym dokumentem w tym zakresie powstałym dla miasta i stanowi dokument 
uzupełniający do innych aktów planowania. Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem 
polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, 
wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Działania te określone są w 
odniesieniu do całej gminy, jako jednostki podziału administracyjnego, a nie odnoszą się 
jedynie do władz gminy, których bezpośredni wpływ na działalność instytucji sprawujących 
w różnej formie opiekę nad zabytkami jest ograniczony tylko do nielicznych. 
     Program stanowi podwalinę współpracy między samorządem gminy, właścicielami 
zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Współpraca ta rozwijana w kolejnych 
latach powinna przynieść lokalnej społeczności wiele korzyści, związanych z zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki. 
     Program określa kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do 
wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych 
działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Istotnym celem 
programu jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w 
zakresie: stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie 
gminy, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu 
kulturowego. Istotnym jest, aby poprawa ta dokonywała się przy partycypacji mieszkańców 
gminy, w różnych formach ich życiowej aktywności (praca zawodowa, działalność społeczna, 
działania wynikające z prawa własności lub z użytkowania obiektów zabytkowych) 
zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Obowiązkiem władz publicznych w tym względzie 
jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie tej opieki oraz 
tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu. 
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Rozdział 1 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 
   Podstawę prawną opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 
Miasto Wąbrzeźno stanowi Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) określająca między innymi, kto i w 
jakim celu powinien opracować program. 
Art. 87 ustawy mówi:  
 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) 

A R T. 87 

ust. 1 
Zarząd województwa, powiatu lub gminy sporządza na okres 4 lat, odpowiednio, 
wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

ust. 2 

Program opieki nad zabytkami (…), ma na celu, w szczególności:  
1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 
2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 
ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

3. zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia 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 wspierania 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. 

ust. 3 
Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje 
odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

ust. 4 
Programy, o których mowa w ust. 3 są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. 

ust. 5 
Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio 
sejmikowi wojewódzkiemu, radzie powiatu lub radzie gminy. 
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Rozdział 2 

UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE 

 
     Ochrona i opieka nad dziedzictwem kulturowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest 
regulowana wieloma aktami prawnymi, które powinny być uwzględniane w opracowywaniu 
programów opieki nad zabytkami.  
 
2.1 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R. 

Na obowiązek ochrony zabytków wskazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W 
myśl:  
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 5 
 

Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia   wolność   i   prawa   człowieka,   i   obywatela    oraz    bezpieczeństwo    obywateli,  
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

Art. 6 
Rzeczypospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr 
kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju 

Art. 86 Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez siebie jego pogorszenie. 

 
 

2.2 USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 
ZABYTKAMI (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) 
 

     Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. 
zm.) stanowi główny akt prawny, regulujący zasady ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.  
   Ustawa niniejsza przede wszystkim określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki 
nad nimi, cele programów opieki nad zabytkami oraz możliwości finansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów 
ochrony zabytków. 
 
2.3 POJĘCIE ZABYTKU, PRAC I BADAŃ PRZY ZABYTKU, INSTYTUCJI KULTURALNEJ 

A R T.  3 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

P O J Ę C I E   Z A B Y T K U 

ust. 1 zabytek 

nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową; 

ust. 2 
zabytek 
nieruchomy 

nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w 
pkt 1; 

ust. 3 zabytek ruchomy 
rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których 
mowa w pkt. 1 

ust. 4 
zabytek 
archeologiczny 

zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną 
z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź 
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ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem 

ust. 12 
historyczny  
układ urbanistyczny  
lub ruralistyczny 

przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły 
budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, 
rozmieszczone w składzie historycznych podziałów własnościowych        

ust. 13 
historyczny  
zespół budowlany 

powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu 
na formę architektoniczną, styl, zachowane materiały, funkcję, czas 
powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 

ust. 14 
krajobraz 
kulturowy 

Przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy 
przyrodnicze 

ust. 15 otoczenie 

Teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego 
terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych 
zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych 

P O J Ę C I E   P R A C   I   B A D A Ń   P R Z Y   Z A B Y T K A C H 

ust. 6 
prace 
konserwatorskie 

działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 
zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz 
dokumentowanie tych działań 

ust. 7 
prace 
restauratorskie 

działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych                          
i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych 
działań 

ust. 8 roboty budowlane 
roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego 
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku 

ust. 9 
badania 
konserwatorskie 

działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, 
ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych 
technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz 
opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a 
jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich 

ust. 10 
badania 
architektoniczne 

Działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu 
rozpoznanie                  i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu 
budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń 

ust. 11 
badania 
archeologiczne 

Działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie                      
i zabezpieczenie zabytku archeologicznego 

P O J Ę C I E   I N S T Y T U C J I   K U L T U R A L N E J 

ust. 5 

instytucja kultury 
wyspecjalizowana 
w opiece nad 
zabytkami 

instytucja kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu                                
i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest 
sprawowanie opieki nad zabytkami 

 
 
 

2.3.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

A R T. 4 
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu: 

ust. 1 
zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie 

ust. 2 zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

ust. 3 udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków 
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ust. 4 
przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 
kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

ust. 5 
uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
kształtowaniu środowiska. 

ust. 6 Uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
kształtowaniu środowiska 

A R T. 5 
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w 
szczególności, na zapewnieniu warunków: 
ust. 1 naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

ust. 2 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku; 

ust. 3 zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

ust. 4 korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwale zachowanie jego wartości; 

ust. 5 popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury 

 
A R T. 6 

ust. 1 Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

 1) ZABYTKI NIERUCHOME, będące w szczególności: 

 

a) krajobrazami kulturowymi, b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi lub 
zespołami budowlanymi; c) dziełami architektury i budownictwa, d) dziełami 
budownictwa obronnego, e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, 
elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, f) cmentarzami, g) parkami, 
ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, h) miejscami upamiętnienia 
wydarzenia historycznego bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji; 

2) ZABYTKI RUCHOME, będące w szczególności: 

 

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;                               
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 
według koncepcji osób, które stworzyły te kolekcje; c) numizmatami oraz pamiątkami 
historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, 
medalami i orderami; d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami 
transportu, oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, 
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego; e) materiałami bibliotecznymi, o których 
mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 
539, z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 2001 r.; Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. nr 113, 
poz. 984); f) instrumentami muzycznymi; g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła 
oraz innymi obiektami etnograficznymi; h) przedmiotami upamiętniającymi 
wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji; 

3) ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE będące, w szczególności: 

 
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa;                     
b) cmentarzyska; c) kurhany; d) relikty działalności gospodarczej, religijnej i 
artystycznej; 

ust. 2 
Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy 
obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej 
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2.3.2 FORMY I SPOSOBY OCHRONY ZABYTKÓW 

A R T. 7 

Formami ochrony zabytków są: 

ust. 1 wpis do rejestru zabytków 

ust. 2 uznanie za pomnik historii 

ust. 3 utworzenie parku kulturowego 

ust. 4 

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji                           
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji                         
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

  
2.3.2.1 W P I S   D O  R E J E S T R U   Z A B Y T K Ó W 

A R T. 8 

Rejestr zabytków (…), dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi 
wojewódzki konserwator zabytków 

Z A B Y T K I   N I E R U C H O M E 

A R T.  9   

ust. 1 

Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku 
nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek 
nieruchomy 

ust. 2 
W trybie określonym w ust. 1, do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku 
wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku 

ust. 3 
Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego 
zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru 
wchodzących w skład tych układów lub zespołów zabytków nieruchomych 

Z A B Y T K I   R U C H O M E 

A R T.  10 

ust. 1 
Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku 

ust. 2 

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

A R T. 11 

Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład 
narodowego zasobu bibliotecznego 

 
2.3.2.2 UZNANIE ZA POMNIK HISTORII 

A R T.  15  

ust. 1 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii 
zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnej wartości 
dla kultury, określając jego granice 
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2.2.3.3   UZNANIE ZA PARK  KULTUROWY 

A R T.  16 

ust. 1 

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 
uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zachowania, wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej 

ust. 2 
Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy                              
i ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 

ust. 3 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy 

ust. 4 
W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć 
jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem 

ust. 5 
Park kulturowy, przekraczający, granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie 
zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin) na terenie, których ten park ma być utworzony 

ust. 6 
Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 

A R T. 17 

ust. 1 

Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia 
dotyczące: 
1) Prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej 
2) Zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych 
3) Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z 

ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z 
ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 

 
2.2.3.4   PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

A R T. 18 

 
ust. 1 

Ochronę i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu (…) strategii rozwoju gmin, 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

ust. 2 

W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności: 
1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, 

zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak 
najlepszego stanu; 

3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad 
zabytkami. 

A R T. 19 

ust. 1 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz                                  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności 
ochronę: 
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; 
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 
3) parków kulturowych. 
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ust. 1a 

W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę: 

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; 
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

ust. 2 W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego 
program uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 

ust. 3 
W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy 
ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują, określone ustaleniami 
planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze 
Zabytów. 

 

2.3.3 EWIDENCJA ZABYTKÓW 

A R T.  22 

Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami przez 
województwa, powiaty i gminy 

A R T.  23 

ust. 1 
Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart 
ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

ust. 2 
Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart 
ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa 

ust. 4 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie kart 
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

ust. 5 

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 
1) Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 
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 

A R T. 24 

 
ust. 1 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem 

ust. 2 Rejestr zabytków prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla poszczególnych rodzajów 
zabytków 

ust. 3 
W rozporządzeniu należy określić wzory krajowych, wojewódzkich i gminnych kart 
ewidencyjnych oraz dane jakie powinny być ujęte w poszczególnych księgach rejestru, karcie 
ewidencyjnej                          i adresowej zabytku oraz w karcie informacyjnej, a także sposobów 
gromadzenia dokumentów dotyczących zabytku. 

ust. 4 
Rozporządzenie powinno wskazywać przesłanki od spełnienia, których jest uzależnione 
włączenie kart ewidencyjnych i adresowych do ewidencji, a także ich wyłączenie z tych 
ewidencji. 

 
Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, zawartych w karcie ewidencyjnej lub adresowej 
określa: 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę, niezgodnie z prawem  
(Dz. U. Nr 113, poz. 661) 
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2.3.4 ORGANY OCHRONY ZABYTKÓW 

A R T.  89 
Organami ochrony zabytków są: 

1) Minister właściwy do spraw kultury dziedzictwa narodowego w imieniu, którego zadania                                
i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków 

2) Wojewoda w imieniu, którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki 
konserwator zabytków 

 

2.3.5 AKTY WYKONAWCZE  

Akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

PROWADZENIE PRAC I BADAŃ KONSERWATORSKICH  

1.  

Rozporządzenie   Ministra   Kultury   i   Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych 

Dz. U. Nr 165, poz. 987 

WWÓZ I WYWZÓZ ZABYTKÓW DO/Z KRAJU 

2. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny 
wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz 
potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Dz. U. Nr 50, poz. 256 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wywozu zabytków za granicę 

Dz. U. Nr 89, poz. 510 

UDZIELANIE DOTACJI DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU 

4. 
Rozporządzenie 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 

Dz. U. Nr 112, poz.940,  
z późn. zm. 

5. 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania 
archeologiczne 

Dz. U. Nr 64, poz. 396 

6. 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w 
sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad 
zabytkami 

Dz. U. Nr 124, poz. 1302 

OCHRONA ZABYTKÓW 

7. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                     
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę, niezgodnie z prawem 

Dz. U. Nr 113, poz. 661 

8. 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.                       
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

Dz. U. Nr 212, poz. 2153 

ORGANY OCHRONY ZABYTKÓW 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r.                          
w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków 

Dz. U. Nr 75, poz. 706 
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ODZNACZENIA I NAGRODY 

10. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w 
sprawie odznaki ,,Za opiekę nad zabytkami” 

Dz. U. Nr 124, poz. 1304 

11. 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r.                       
w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków 
archeologicznych 

Dz. U. Nr 71, poz. 650 

OZNAKOWANIE ZABYTKU REJESTROWEGO 

12. 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w 
sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  

Dz. U. Nr 30, poz. 259 

 

2.4 ZADANIA SAMORZĄDU GMINNEGO Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAW 
 

     Ustawowym zadaniem samorządów gminnych jest podejmowanie działań w zakresie 
szeroko pojętej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określonych przede wszystkim w: 
 

1) USTAWIE Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM  
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 

A R T.  7 

ust. 1 

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1)    
 

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej;  

9) 
 

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

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej 

18) promocji gminy 
 

2) USTAWIE Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 
ZABYTKAMI  (Dz.U.2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
 

Art. 18,19,20 
Uzyskania dla projektowanych lub aktualizowanych studiów lub planów miejscowych 
opinii lub uzgodnień przez właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  

Art. 22 ust. 4 
Prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków w formie zbioru kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych Wojewódzką Ewidencją Zabytków 
oraz innych obiektów wyznaczonych przez wójta  

Art. 32 
pkt.3, ust.2 

Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 
zabytkiem i zawiadomienie o tym fakcie, właściwy urząd ochrony zabytków  

Art. 33 
ust.1 i 2 

Przyjmowanie zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co, do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologiczny i zawiadomienie o tym 
fakcie, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  

Art. 71 
ust. 1 i 2 

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich    
i budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada gmina  
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Art. 8 
Prawo udzielania przez organ stanowiący gminy, w trybie określonym odrębnymi 
przepisami, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

Art. 87 
Ust. 1, 2, 3, 4 

Sporządzenie przez Burmistrza i przyjmowanie przez Radę Gminy na okres 4 lat 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

Art. 87 
Ust. 5 

Co dwa lata sporządzenie przez Burmistrza sprawozdania z realizacji programu                         
i przedstawienie go Radzie Gminy oraz przekazanie do wojewódzkiego urzędu 
ochrony zabytków w celu aktualizacji wojewódzkiego oraz krajowego programu 
opieki nad zabytkami  

 
 

 

2.4 INNE AKTY PRAWNE 
 

Obowiązek ochrony zabytków uwzględniono również w innych aktach prawnych takich, jak: 
 

1. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 

2. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 

3. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) 

5. 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

6. 
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenie działalności kulturalnej  
(t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

7 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

 
Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach, archiwach i w bibliotekach zostały 
określone w: 

8. 
Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  
(t. j. Dz. U. z 2012, poz. 987) 

9. 
Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  
(t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) 
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Rozdział 3 

UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE 
Z KRAJOWYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH 

 
 
     Podstawowymi dokumentami strategicznymi, na szczeblu krajowym, dotyczącymi 
ochrony dziedzictwa kulturowego są: 
 

3.1 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017  
3.2 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Uzupełnienie Narodowej 

Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020; 
3.3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 
3.4 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 

 

3.1 KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
 
     Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
najważniejszym dokumentem określającym politykę państwa polskiego w sferze ochrony i 
opieki nad dziedzictwem kulturowym , jest Krajowy Program Opieki nad Zabytkami.  
    Dnia 24 czerwca 2014 roku uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów ustanowiono ,,Krajowy 
program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” stanowiący program rozwoju w 
rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 
        Zgodnie z art. 84 i 85 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, Krajowy Program stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego. Natomiast 
na podstawie art. 90 ust.2 pkt 1 niniejszej ustawy obowiązek sporządzenia Krajowego 
Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami spoczywa na Ministrze Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, przez Generalnego Konserwatora Zabytków.  
      Celem Krajowego Programu jest stworzenie warunków niezbędnych do sprawowania 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Powinny zostać w nim określone cele i kierunki 
działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposoby 
finansowania planowanych działań oraz harmonogram ich realizacji. Zadaniem głównym 
polityki państwa w dziedzinie ochrony zabytków jest stworzenie procedur, które 
dostosowałyby tę sferę do warunków gospodarki rynkowej.  
      W uchwalonym w dniu 24 czerwca 2014 r. Krajowym Programie Ochrony Zabytków i 
Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 określono cele i kierunki działań w zakresie 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla organów i jednostek administracji publicznej.  
 
 CELEM GŁÓWNYM  Krajowego Programu jest: 
 

Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków  
wew rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków 

 
Dla realizacji celu głównego opracowano trzy cele szczegółowe: 

1) wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce, 
2) wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, 
3) tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz 

dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji. 
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KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017 
- CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA - 

CEL GŁÓWNY: 
Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków  

w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków 

Cel szczegółowy 1:  Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce 

Kierunki działania: 

1. Porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych (księgi A i C) 
2. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego 
3. Wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego w 

odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych zgodnie z 
obowiązującą doktryną konserwatorską 

4. Wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego  
5. Opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych  
6. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków 
7. Realizacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych, ze względu 

na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego. 

Cel szczegółowy 2: Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków 

Kierunki działania: 

1. Zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie 
infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach. 

2. Wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji 
pomiędzy organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w otoczeniu 
zabytków objętych ochroną.  

3. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków.  
4. Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków.  

Cel szczegółowy 3: Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na 
rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji  

Kierunki działania: 

1. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia 
dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005.  

2. Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa kulturowego 
jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych.  

3. Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu.  
4. Zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru 

społecznego.  
 
     W ramach kierunków działań zaplanowano szczegółowe zadania, mające na celu 
wypracowanie podjętych założeń na lata 2014-2017 lub w przedłużeniu na okres 
funkcjonowania, kolejnej, czteroletniej edycji Krajowego Programu. 
     Oprócz określenia celów, kierunków zadania oraz opracowania szczegółowych działań, 
jak również metod monitorowania, opracowano szczegółowy harmonogram wdrażania 
Krajowego Programu w ramach poszczególnych celów.  
 
REALIZACJA I FINANOSWANIE PROGRAMU: 
   Okres realizacji Programu ustalono na lata 2014-2017. Natomiast łączne nakłady na 
realizację Programu podsumowano na 26 668 205 zł w okresie 4 lat, w tym 26 037 205 zł z 
budżetu państwa, 6 000 zł z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i 625 000 zł z innych 
źródeł.  
   Program realizują instytucje kultury: Narodowy Instytut Dziedzictwa, narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Realizację 
Programu koordynuje oraz sprawuje nad nią nadzór minister właściwy do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego. 
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Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 został  
opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 
adresem: www.mkidn.gov.pl.  
 
 
3.2  NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY 
 
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 przyjęta została przez Radę 
Ministrów 21 września 2004r., natomiast w 2005 roku przyjęto Narodową Strategię 
Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 stanowiącą dokument uzupełniający i wydłużający 
okres ważności pierwszego opracowania. 
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury powstała, jako dokument tworzący ramy dla 
nowoczesnego gospodarowania dziedzictwem kulturowym Polski, przy jego maksymalnym 
zachowaniu, jak również wykorzystaniu w podstawowym celu, jakim jest działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju kulturowego regionów Polski. W ramach realizacji spójnych 
działań w poszczególnych regionach Polski, zostały wyodrębnione główne zadania i 
priorytety w dziedzinie kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego a w szczególności, 
ochrona i rewaloryzacja zabytków zostały wyodrębnione, jako jeden z pięciu obszarów 
strategicznych. 
     Określono kilkanaście podstawowych założeń Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z samorządami terytorialnymi:  
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY 

1. 
Wydatki publiczne (zwłaszcza w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na kulturę w Polsce powinny znacząco 
wzrosnąć.  

2. 
Minister Kultury realizuje zadania własne poprzez narodowe programy kultury, narodowe instytucje kultury, 
placówki badawczo-rozwojowe, wyspecjalizowane instytucje typu arm’s length oraz zlecanie zadań 
instytucjom samorządowym i pozarządowym.  

3. 

Budżet Ministra Kultury powinien być adekwatny do nowych działań. Ze względu na ograniczenia budżetu 
państwa winno poszukiwać się pozabudżetowych środków finansujących kulturę. W tym celu proponuje się 
uzupełnienie istniejącego modelu finansowania kultury o rozwiązania stosowane w Europie, tworzące 
fundusze celowe dla realizacji polityk w poszczególnych obszarach kultury (np. Fundusz Sztuki Współczesnej 
i jego regionalne odpowiedniki we Francji, Regionalny Fundusz Zakupu i Wykupu Muzealiów, Fundusz 
Zakupów do Bibliotek, itd.). Propozycje źródeł pochodzenia tych środków zostały przedstawione w 
niniejszej strategii.  

4. 

Państwo, w tym Minister Kultury, powinno być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego i wspólnie 
z nimi kształtować kulturę w regionach. Do tego celu, niezbędne jest zinstytucjonalizowanie platformy 
współpracy pomiędzy państwem a samorządami, a także w większym stopniu wykorzystanie możliwości 
tworzenia i prowadzenia wspólnych instytucji i wspólnych inwestycji w sferze kultury. 

5. 

Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu instytucjonalnego zaplecza dla 
rozwoju kultury, w tym do wypełniania założonych w lokalnych strategiach rozwoju celów w sferze kultury, a 
rola państwa powinna sprowadzać się do badań naukowych i monitorowania tej sfery oraz do skutecznego 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednocześnie Minister Kultury powinien posiadać odpowiednie środki 
na sprawowanie mecenatu nad działalnością instytucji kultury oraz instrumenty o charakterze motywującym, 
za pomocą których możliwa będzie realizacja polityki kulturalnej państwa w regionach.  

6. 

Zwiększyć powinna się społeczna partycypacja w sferze odpowiedzialności za kulturę, m.in. poprzez 
uspołecznienie decyzji podejmowanych w sferze kultury w regionach (lokalne strategie kulturalne, społeczne 
ciała opiniujące funkcjonowanie instytucji kultury). Wzrosnąć powinna również rola organizacji 
pozarządowych, poprzez równouprawnienie ich w dostępie do środków publicznych na zadania w sferze 
kultury.  

7. 

Praca na rzecz unowocześniania procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych jest wspólnym 
zadaniem Ministra Kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W tej sferze powinny zostać podjęte 
szeroko zakrojone działania na rzecz: doskonalenia kadr zarządzających, wyposażenia instytucji w 
odpowiedni sprzęt elektroniczny i komputerowy, zintegrowania programów łączących zdigitalizowane 
zasoby kultury w sieci wirtualne, digitalizacji zbiorów muzealnych i zasobów bibliotek w celu ułatwienia ich 
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dostępności, wspierania innowacyjnych projektów kulturalnych. 

8. 
Wszystkie zaplanowane działania zaprogramowane w strategii powinny być dostępne dla mniejszości 
narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te społeczności w celu pielęgnowania różnorodności 
kulturowej i ich tradycji jako dorobku polskiej kultury. 

9. 

Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów jest podstawą dla 
podjęcia działań w kształtowaniu zintegrowanych produktów turystycznych, wykorzystujących (i działających 
na ich rzecz) elementy dziedzictwa kulturowego, aktywność instytucji kultury oraz skoncentrowane wokół 
tych instytucji przemysły kultury. 

10. 

Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004–2013 są:  
a. promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,  
b. ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja zabytków,  
c. rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz 

unowocześnianie programów edukacji artystycznej i dostosowanie ich do rynku pracy,  
d. wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych w kreowaniu sfery kultury, 

w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,  
e. stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie instytucji 

zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.  

11. 
Zwiększenie samodzielności instytucji kultury, także w znaczeniu ekonomicznym oraz wyposażenie ich w 
odpowiednie narzędzia finansowe, wpłynie pozytywnie na ich efektywność i konkurencyjność na rynku usług 
kulturalnych oraz na samodzielność programową.  

12. 

Rolą Ministra Kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego jest motywowanie społeczności do 
partycypacji w funkcjonowaniu sfery kultury, w tym do dobrowolnego udziału w finansowaniu instytucji i 
wydarzeń kulturalnych oraz twórców za pomocą stworzonych narzędzi podatkowych. W tym celu Minister 
Kultury i samorządy powinny rozszerzyć obowiązki odpowiednich komórek swoich urzędów w zakresie 
promocji społecznej odpowiedzialności obywateli za kulturę (wspólne kampanie promocyjne, powstawanie 
społecznych paneli eksperckich i ciał doradczych związanych z możliwością pozyskania dodatkowych 
funduszy na kulturę w regionach).  

13. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w równym stopniu zadaniem Ministra Kultury, 
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury staje się pozyskanie środków na kulturę z funduszy 
strukturalnych oraz innych środków Unii Europejskiej . W tym celu Minister Kultury i jst powinny zapewnić 
odpowiednie środki na wkład własny do projektów realizowanych w sferze kultury.  

14. 

Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały poddane publicznej dyskusji z udziałem 
przedstawicieli środowisk twórczych, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych. Strategia 
została uzupełniona o wnioski z tej dyskusji i zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Radę Ministrów 
jako program działań na lata 2004–2013. Strategia zawiera działania instytucjonalne, organizacyjne, prawne, 
finansowe i kontrolne, wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację tych zadań oraz 
potrzeb finansowych Ministra Kultury do realizacji strategii i źródła ewentualnego pochodzenia pozostałych 
środków. Integralną częścią strategii są narodowe programy kultury, scharakteryzowane poniżej. 

 
 
3.2.1  NARODOWY PROGRAM KULTURY „OCHRONA ZABYTKÓW   
           I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” 
 
     Instrumentami wdrażania Narodowej Strategii Rozwoju Kultury są narodowe programy 
kultury. Jednym z kilku programów poświęconym działaniom podejmowanym w sferze 
materialnej spuścizny kulturowej Polski jest ,,Narodowy Program Kultury „Ochrona 
Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego”. Główną przesłanką do sformułowania Narodowego 
Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” jest uznanie zasobów 
dziedzictwa za podstawę rozwoju kultury i upowszechniania kultury, a także za potencjał 
regionów, służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów                              
i mieszkańców. 
 
Celem strategicznym programu jest poprawa stanu i dostępności zabytków poprzez: 

- tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze 
dokumentacji i ochrony zabytków, 

- kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele społeczne 
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- zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie 
zintegrowanych narodowych produktów turystycznych 

- promocję polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą 
- wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków 
- podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego 
- tworzenie warunków rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego 
- zabezpieczenie zabytków i archiwaliów przed nielegalnym wywozem za granicę 

 
 
3.3  KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 

 
Koncepcja Przestrzenna Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta Uchwałą nr 239 Rady 
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., stanowi najważniejszy dokument strategiczny, 
dotyczący ładu przestrzennego Polski. Celem strategicznym dokumentu jest efektywne 
wykorzystanie przestrzeni i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu.  
Do osiągnięć podstawowego celu ustanowiono sześć celów operacyjnych, z których czwarty      
i szósty najbardziej związane są z ochroną dziedzictwa kulturowego kraju.  

- Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski  
Kierunki działania:  
4.1. Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju, 
jako podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych  i krajobrazowych  
4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami europejskiej 
konwencji krajobrazowej, 

- Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego  
     W ramach realizacji niniejszych celów skoncentrowano się na objęciu ochroną prawną 
najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym krajobrazów naturalnych i 
historycznych, w tym układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz stanowisk 
archeologicznych.  
 

 

3.4 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2020 

Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 przyjęto Uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z 
dnia 26 marca 2013 roku. Wskazano między innymi w niej, na fakt, że dziedzictwo kulturowe 
stanowi (…) nie tylko przedmiot ochrony, ale jest również zasobem, który winien zostać 
wykorzystywany dla obecnego i przyszłego rozwoju. Obejmuje ono nie tylko materialne dobra 
kultury, ale także wartości artystyczne i poznawcze utrwalające naszą pamięć narodową oraz 
tworzące tożsamość.” 
 
Wśród przyjętych celów na uwagę zasługują przede wszystkim: 

- Cel szczegółowy 1: Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności 
oraz komunikacji  
Kierunki działania:  
1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych w uczeniu się innym niż formalne oraz 
upowszechnienie różnych form uczestnictwa w kulturze;  
1.2.4. Rozwijanie kompetencji społecznych liderów i animatorów  
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- Cel szczegółowy 4 Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego                        
i kreatywnego  
Kierunki działania:  
4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu;  
4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury 

     W ramach wypełnienia postanowień strategii w okresie jej wdrażania, przewidywana jest 
realizacja dwóch, kolejno następujących po sobie, Krajowych Programów, których zespolone 
efekty maja stanowić wypełnienie zapisów strategii w zakresie wyznaczonym przez 
przytoczone powyżej cele. 
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Rozdział 4 

UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKICH  

DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH 
 
     W trakcie opracowywania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto 
Wąbrzeźno na lata 2014-2018 obowiązującymi dokumentami na poziomie województwa, 
podejmującymi tematykę ochrony i opieki oraz promocji dziedzictwa kulturowego są: 
 
4.1 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA LATA 2013-2016   
 
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowi 
najważniejszy dokument określający cele i kierunki działania w zakresie zachowania 
dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa.  
     Program Opieki nad Zabytkami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-
2016 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w dniu 20 maja 2013 r.  
     W drugiej edycji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
omówiono, obok zasobu dziedzictwa kulturowego województwa i jego zmian w trakcie 
funkcjonowania wcześniejszego programu, przede wszystkim zakres działań praktycznych 
oraz usprawnień zarządzaniem materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym 
województwa. Innowacyjnym kierunkiem działań programu jest skierowanie szczególnej 
uwagi na dziedzictwo niematerialne województwa, w zakresie zachowywania 
wielowiekowych tradycji, zwyczajów i obyczajów, których istnienie świadczy o odrębności 
kulturowej i tożsamości regionalnej społeczeństwa. 
   Przyjęte w programie założenia w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym 
województwa kujawsko-pomorskiego mają na celu przede wszystkim ,,utrzymanie 
różnorodności kulturowej województwa jako świadectwa historii regionu oraz potencjału dla 
rozwoju gospodarczego, jak również: 1. Zachowanie dziedzictwa materialnego, 2. 
Zachowanie dziedzictwa niematerialnego, 3. Kultywowanie tradycji regionalnych, 4. Wzrost 
świadomości społeczeństwa dla ochrony dziedzictwa kulturowego, 5. Wzrost 
konkurencyjności regionu. 

CELE PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2013-2016 
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     W ramach, każdego z pięciu podrzędnych celów przyjęto kierunki działania, w ramach, 
których określono wykonywanie oraz wspieranie wytyczonych zadań. 
 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI   
DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2013-2016 

- CELE, KIERUNKI DZIAŁANIA, DZIAŁANIA -  

CEL I - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA MATERIALNEGO 

KIERUNKI DZIAŁAŃ D Z I A Ł A N I A  

Ochrona ustawowa 

 wspieranie starań samorządów lokalnych o nadanie tytułu pomnika historii wybranym 
zabytkom 

 wspieranie prac zmierzających do powoływania parków kulturowych 
 wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków 
 wspieranie prac przy wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie 

 współfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich, rewitalizacyjnych i 
ratunkowych przy rejestrowych zabytkach nieruchomych i ruchomych 

 wsparcie nowych i już rozpoczętych inicjatyw zmierzających do ochrony i popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego 

 wspomaganie działań rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych zdegradowanych cennych 
obiektów i obszarów o znaczeniu historycznym 

 Wspomaganie działań konserwatorsko-restauracyjnych przy zabytkowych układach 
urbanistycznych i ruralistycznych 

Edukacja 

 wspomaganie organizacji szkoleń, wykładów i konkursów związanych z ochroną 
dziedzictwa kulturowego 

 nagradzanie działań przyczyniających się do zachowania bądź przywracania 
historycznych wartości zasobów dziedzictwa kulturowego województwa 

Ład przestrzenny 

Wspomaganie przedsięwzięć zmierzających do:  
 identyfikacji zachowanych najcenniejszych krajobrazów kulturowych województwa,  
 zachowania i kształtowania ładu przestrzennego z utrzymaniem właściwej ekspozycji 

obiektów zabytkowych i dostosowywaniem nowej zabudowy do wartości historycznych 
miejsc 

Dokumentacja 
i popularyzacja 

 współfinansowanie prac badawczych i dokumentacyjnych obiektów i obszarów 
wpisanych do rejestru zabytków, jako integralnej części procesów prac konserwatorskich 
lub konserwatorsko-restauratorskich, czy budowlanych.  

CEL II - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO  

KIERUNKI DZIAŁAŃ D Z I A Ł A N I A  
Ochrona  wspieranie działań do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

Edukacja 

Wspieranie działań w zakresie: 
 edukacji o znaczeniu, wartości i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

województwa; 
 digitalizacji najcenniejszych zasobów folkloru słownego i ich udostępniania 
 organizowania konkursów związanych z kulturą niematerialną regionu 

Zachowanie 
 aktywizacja środowisk lokalnych poprzez przywracanie dawnych praktyk tanecznych i 

muzycznych 
 wspieranie i upowszechnianie ,,ginących zawodów” 

Dokumentacja 
i badania 

 wspieranie badań i tworzenie dokumentacji dotyczących zjawisk z zakresu dziedzictwa 
niematerialnego 

CEL III – KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNYCH  

KIERUNKI DZIAŁAŃ D Z I A Ł A N I A  
Rekonstrukcja, 
konserwacja i 
zabezpieczenie 

 wspomaganie działań z zakresu rekonstrukcji, konserwacji i zabezpieczania zabytkowych 
strojów i rekwizytów, służących do kultywowania zwyczajów ludowych na terenie 
województwa 

Dokumentacja 
 wspieranie przedsięwzięć zmierzających do dokumentowania zjawisk i zwyczajów 

ludowych, ze względu na ich wyjątkowa wartość (…) oraz unikatowość w skali 
ogólnopolskiej 
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Edukacja i 
popularyzacja 

 wspomaganie organizacji konkursów dotyczących tradycji oraz zajęć edukacyjnych 
prowadzonych w gwarze lokalnej 

 wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie skansenów 
 wspomaganie digitalizacji najcenniejszych zasobów folkloru słownego i jego 

udostępniania 
 aktywizacja środowisk lokalnych poprzez organizowanie warsztatów i zajęć z nauki 

rękodzielnictwa, budowania instrumentów czy nauki gry na instrumentach tradycyjnych  

Pielęgnacja tradycji 

 propagowanie idei organizowania konkursów architektonicznych na obiekty nowe, 
wprowadzane w tkance historyczną lub projekty adaptacji zabytków  

 wspieranie i promocja twórczości ludowej 
 wspieranie działań zmierzających do realizacji projektów ukierunkowanych na promocję 

tradycji lokalnych 

CEL IV – WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

KIERUNKI DZIAŁAŃ D Z I A Ł A N I A  

Popularyzacja wiedzy o 
znaczeniu i 
konieczności ochrony 

 wspieranie organizowania konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony dóbr 
kultury 

 wspieranie działań popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych związanych z opieką i 
ochrona dziedzictwa kulturowego 

 wspieranie działań podnoszących świadomość społeczna w zakresie ochrony i opieki nad 
dziedzictwem kulturowym 

 wspieranie działań służących propagowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez 
środki przekazu elektronicznego i massmedia 

Edukacja 
 kontynuacja działań związanych z konkursami wiedzy o regionie i zabytkach regionu 
 generowanie współpracy różnych podmiotów do tworzenia interdyscyplinarnego 

zaplecza działań edukacyjnych 

CEL V – WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU  

KIERUNKI DZIAŁAŃ D Z I A Ł A N I A  

Ochrona 
 generowanie współpracy różnych podmiotów dla tworzenia kompleksowych opracowań 

ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego, możliwych do adaptacji w 
działaniach turystycznych i popularyzatorskich 

Promocja 

 prowadzenie działań w zakresie imprez i wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe 
regionu 

 udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych 
 wspomaganie przedsięwzięć promujące najcenniejsze zabytki, szlaki kulturowe czy 

markowe produkty turystyczne 
 współpraca przy tworzeniu publikacji promujących dziedzictwo kulturowe województwa 
 wspieranie mechanizmów umożliwiających działania związane z promocja lokalnego 

dziedzictwa kulturowego poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne, formy widowiskowe i 
rekonstrukcyjne 

 popularyzacja pomnika historii oraz parków kulturowych 

Edukacja 

 wsparcie organizacji prelekcji, spotkań, publikacji związanych z ukazaniem możliwości 
rozwoju małego biznesu, wraz z wojem infrastruktury, w powiązaniu z obszarami o 
walorach kulturowych 

 upowszechnianie informacji na temat dostępnych stypendiów, grantów i innych form 
wsparcia działań poza konserwatorskich, związanych z opieką , ochroną, edukacją i 
popularyzacją dziedzictwa kulturowego regionu 

Zagospodarowanie 

 wspieranie rozwoju turystyki bazującej na kulturowych dziedzictwie regionu 
 Wspomaganie tworzenia tras turystycznych i produktów turystycznych w oparciu o 

zasoby dziedzictwa 
 wspomaganie działań w zakresie kompleksowego zagospodarowania szlaków 

kulturowych 
 wspieranie i kształtowanie rozwoju turystyki kulturowej o charakterze religijnym, 

sentymentalnym czy tematycznym 
 wykorzystanie tożsamości kulturowej regionu jako czynnika marketingowego 
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     Wymienione powyżej działania w ramach poszczególnych kierunków działań zostały 
przytoczone hasłowo. W celu szczegółowego zapoznania się zakresem działań należy odnieść 
się do Programu Opieki nad Zabytkami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2013-1016 opublikowanego na stornie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl. 
 
 
4.2 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 
LATA 2007-2020 
 
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020 przyjęta 
została w dniu 12 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.  
     Problematyka ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz opieki nad zabytkami w 
województwie kujawsko-pomorskim została ujęta w niniejszym dokumencie, jako jedne z 
podstawowych kierunków działań w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w ramach 
jednego z dwóch głównych priorytetów:  
1. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu.  
     W dokumencie podkreślono , że ,,dziedzictwo kulturowe, najczęściej postrzegane jako 
świadectwo przeszłości, bywa znaczącym czynnikiem rozwoju w przyszłości.”, natomiast 
,,…zróżnicowane dziedzictwo kulturowe występujące w województwie kujawsko-pomorskim, 
ze względu na unikalność niektórych jego zasobów, staje się znakiem rozpoznawczym 
regionu, jest czynnikiem przyciągającym  turystów, a więc także jest  czynnikiem rozwoju 
gospodarczego.’’  
     W celu spełnienia powyższych założeń zabytki nieruchome, ruchome, jak również 
dziedzictwo niematerialne powinny mieć odpowiednią, w pełni ukazującą ich walory 
prezencję.  
Przyjęte w strategii kierunki działań w zakresie Promocji dziedzictwa kulturowego obejmują:  
 

2.5.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego  

 

,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu w jak najlepszym stanie i z zamiarem 
jego wielokierunkowego użytkowania, wymaga zróżnicowanych ze względu na 
bogactwo form działań konserwatorskich (remontowych, rekonstrukcyjnych, innych). 
Jednym z takich działań, umożliwiającym właściwą ochronę i jednocześnie 
udostępnienie licznych obiektów dziedzictwa kulturowego jest ich multimedialna 
prezentacja przy wykorzystaniu technik informatycznych (digitalizacji). Za ich 
pośrednictwem, liczne unikalne eksponaty zbiorów muzealnych i bibliotecznych, mogą 
być bezpośrednio dostępne w celach informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych i 
innych.” 

2.5.2 Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych 

 

,,Dziedzictwo kulturowe, w szczególności zaś obiekty zabytkowej architektury 
przeznaczone w przeszłości do określonego użytkowania, mogą, winny być adaptowane 
do spełniania nowych funkcji. Mogą one służyć dla ekspozycji obiektów, być 
wykorzystywane, jako pomieszczenia prezentacji twórczości artystycznej, dla 
aktywności rekreacyjnej, w tym nawiązującej to tradycji historycznej itp. Tego rodzaju 
adaptacje przybliżą te obiekty ludziom współczesnym, ożywią je i fragmenty osiedli, w 
których się znajdują, mogą stać się źródłem dochodów, które będzie można przeznaczać 
na przykład na ich należyte utrzymanie.” 
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4.3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO 2007-20013 
 
     Program przyjęty został Uchwałą nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. Dokument ten stanowi podstawowy instrument 
realizacji celów przyjętej Strategii rozwoju województwa na lata 2007-2020. Podstawowym 
celem strategicznym programu jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności 
społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.  
   W ramach realizacji polityki ochrony i wykorzystania zasobów kulturowych, określono 
działania w ramach osi priorytetowych: 

1) Rozwój infrastruktury społecznej  
- przez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na poprawę stanu technicznego obiektów lub zespołów 
zabytkowych, ich przystosowanie do świadczenia nowych funkcji np. 
kulturalnych. Natomiast dla wzmocnienia pozycji kulturalnej regionu, planowane 
są działania wspierające inwestycje rozwoju infrastruktury kultury o znaczeniu 
regionalnym, będących znakiem rozpoznawczym dla województwa, 

- wsparcie rozwoju turystyki, 
- przez wzrost znaczenia turystyki, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego 

poprzez lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jak 
również wspieranie działań zwiększających efektywność wykorzystania 
niniejszych zasobów. 

2) Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających ochrony  
- przez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz odnowie infrastrukturalna oraz 

architektoniczno-urbanistyczną zdegradowanych terenów, w ramach wspierania 
działań rewitalizacji obszarów z cennymi zabytkami architektury, 
ukierunkowanymi n poprawę społeczno-gospodarczą, przy jednoczesnym 
zachowaniu bądź przywróceniu wartości kulturowych i historycznych tych 
terenów. 

 

4.4   PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO 
 
     Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego będący 
najważniejszym dokumentem planistycznym województwa został przyjęty uchwałą Nr 
XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2003 r.  
     Celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa jest „zbudowanie 
struktur funkcjonalno – przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość życia 
mieszkańców”. Natomiast głównym kierunkiem działań planistycznych odnoszących się do 
środowiska przyrodniczego i kulturowego jest ich ochrona i zachowanie, w jak najlepszym 
stanie, dla przyszłych pokoleń.  
     W ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa określono w 
układzie sfer: 
 

Kierunki rozwoju sieci osadniczej, 

 
mające przede wszystkim na celu: 
 wzmocnienie potencjału głównych ośrodków miejskich,  
 podniesienie jakości życia mieszkańców,  
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 wykorzystanie walorów turystycznych  
 ochronę dziedzictwa kulturowego jednostek osadniczych, poprzez:  

o rewaloryzację zabytkowych układów urbanistycznych o dużym znaczeniu 
kulturowym i historycznym,  

o ochronę zasobów kulturowych miast poprzez eliminację ruchu 
samochodowego z ich zabytkowych centrów,  

o konserwację oraz szerokie turystyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego ruin zamków. 

Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

 

mające na celu ich ochronę i zachowanie, w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń 
poprzez: 
 kontynuowanie działań w zakresie ochrony walorów krajobrazu kulturowego poprzez: 

o ochronę obszarów o wysokich wartościach środowiska przyrodniczego                         
i kulturowego 

o ochronę zasobów kulturowych związanych z osadnictwem holenderskim w dolinie 
Wisły 

o ochronę zasobów średniowiecznej urbanistyki oraz architektury obronnej Ziemi 
Chełmińskiej 

o ochronę zasobów kulturowych związanych z początkiem Państwa Polskiego w 
Inowrocławiu, Kościelcu Kujawskim, Kruszwicy, Mogilnie, Strzelnie i Kałdusie. 

 dla podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu podjęcie działań prowadzących do 
zachowania i pełnego wykorzystania turystycznych walorów poprzez: 

o pełne wykorzystanie walorów rejonów turystycznych 
o zagospodarowanie turystyczne istniejących i projektowanych zbiorników wodnych 

oraz naturalnych wód powierzchniowych dla prowadzenia sportów wodnych 
o poprawę zagospodarowania istniejących szlaków turystycznych w niezbędne 

urządzenia z zakresu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
o rozwój agroturystyki w istniejących i nowych gospodarstwach rolnych na terenie 

województwa na bazie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 
o przywrócenie ładu przestrzennego i wyposażenie w pełny zakres sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na terenach 
przeinwestowanych 

o poprawę czystości wód powierzchniowych 
Podjęte działania mają wpływać ,,korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców,       
a poprzez zwiększenie ogólnej atrakcyjności turystycznej województwa, przyśpieszyć rozwój 
aktywności związanych z obsługą ruchu turystycznego.”  

 
W celu zachowania dziedzictwa kulturowego województwa określono wymóg przestrzegania 
następujących zasad: 

 zachowania dziedzictwa kulturowego w stanie umożliwiającym jego przetrwanie dla 
przyszłych pokoleń; 

 harmonijnego kształtowania krajobrazu kulturowego 
 dbałość o integralność zabytkowych struktur urbanistycznych i ruralistycznych 

 
     W planie zagospodarowanie przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego nie 
określono żadnych szczegółowych wniosków w stosunku do dziedzictwa kulturowego Gminy 
Kowalewo Pomorskie. 
     Aktualnie realizowane są prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa, zgodnie z Uchwałą Nr VII/91/07 przyjętą przez Sejmik Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 kwietnia 2007 r. 
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4.3.1 ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO – OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 
 
     Opracowanie powstało na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz 
zgodnie z powyżej wspomnianą Uchwałą Nr VII/91/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Opracowaniem objęto cały teren województwa, a 
jego podstawowym celem było scharakteryzowanie poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, w celu określenia wniosków zmian.  
     W ramach omówienia walorów kulturowych regionu wyróżniono pięć obszarów o 
specyficznych cechach kulturowych: 

1) 
obszar historyczny Ziemi Chełmińskiej charakteryzujący się nasyceniem gotycką 
architekturą sakralną i warowną; 

2) 
obszar związany z dziedzictwem Piastów i zabytkami sakralnej architektury romańskiej 
oraz osadnictwa prehistorycznego; 

3) obszar Pałuk i Kujaw;  

4) 
obszar dawnego osadnictwa holenderskiego (mennonickiego) XVI i XVII w. w Dolinie 
Wisły 

5) 
pozostałe obszary wyróżniane jak obszary specyficznych kompozycji krajobrazu 
fizjograficznego i cennych walorów kulturowych, odznaczających się wyjątkową 
wartością obiektów zabytkowych np. Dolina Drwęcy. 

      Niniejsze opracowanie szczegółowo przede wszystkim omawia zasób zabytków 
archeologicznych, jednocześnie określa ich sposób ochrony i opieki nad nimi poprzez: 

- zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków na terenach stanowisk archeologicznych wpisanych do 
rejestru zabytków, 

- zakaz jakiejkolwiek ingerencji w substancję grodzisk, 
- ochrona stanowisk nieposiadających ekspozycji terenowej, polegająca na ich 

dostępności do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnego 
zakresu prac archeologicznych zapewniających odpowiednie warunki ochrony 
konserwatorskiej. Zakres badań archeologicznych na stanowiskach dopuszczonych do 
inwestycji określa Wojewódzki Konserwator Zabytków, w zależności od charakteru 
planowanych inwestycji, 

- w rejonie stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne można wykonywać po 
uzgodnieniu i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

     W ramach przedstawionych wniosków do projektu zmiany wojewódzkiego planu 
zagospodarowania przestrzennego, określono następujące wytyczne w ramach ochrony 
dziedzictwa kulturowego: 
 

1) 
należy chronić wszystkie obiekty zabytkowe, w szczególności obiekty wpisane do 
rejestru zabytków.  

2) 
zakaz zabudowy obowiązuje na terenie stanowisk archeologicznych eksponowanych w 
terenie i w ich otoczeniu, 

3) 
na terenie stanowisk archeologicznych nieeksponowanych w terenie zainwestowanie 
jest możliwe po przeprowadzeniu szczegółowych badań archeologicznych, 

4) 
z uwagi na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe obszaru 
metropolitalnego zabudowa powinna cechować się wysokimi walorami 
architektonicznymi i estetycznymi, nie wprowadzając dysharmonii w krajobrazie 
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4.5  STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 
   Opracowanie zostało przyjęte przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 
nr XXV/3003/04 w dniu 31 sierpnia 2004 r.  
     Podstawowym celem Strategii jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności 
turystycznej województwa, między innymi przez podjęcie działań dotyczących: 

 dbałości o zasoby środowiska kulturowego i przyrodniczego, odzwierciedloną w 
renowacji zabytków o szczególnym znaczeniu dla turystyki; 

 rozwoju produktu turystycznego województwa, poprzez wzmacnianie funkcji 
kulturalnej miast oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia ruchu 
krajoznawczego. 
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Rozdział 5 

UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE  
Z POWIATOWYCH DOKUMENTÓW  

STRATEGICZNYCH, PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH 
 

 

     Powiat wąbrzeski nie posiada opracowanego Powiatowego Programu Opieki nad 
Zabytkami. Nieliczne wzmianki o ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego powiatu 
odnaleźć można jedynie w dokumentach strategicznych tj.: 
 
 
5.1  STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2013-2020  
 
Strategia rozwoju powiatu wąbrzeskiego na lata 2013-2020 została przyjęta przez Radę 
Powiatu Wąbrzeskiego Uchwałą nr XXV/142/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku. W planie 
strategii określone zostały cztery cele strategiczne w ramach, których określono cele 
operacyjne i działania na lata 2013-2020. 

1. Rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnego rolnictwa; 
2. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz sportu i rekreacji; 
3. Wzrost aktywności i integracji mieszkańców; 
4. Poprawa warunków życia. 

     
   W ramach drugiego celu strategicznego: Rozwój turystyki, agroturystyki oraz sportu                          
i rekreacji, określono dwa cele operacyjne bezpośrednio związane z ochroną i promocją 
dziedzictwa kulturowego powiatu za pomocą następujących działań: 

1. Oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych na terenie powiatu; 
2. Promocja działalności turystycznej i agroturystycznej; 
3. Promocja walorów turystycznych powiatu; 
4. Promocja i rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych. 
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Rozdział 6 

UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE  
Z GMINNYCH DOKUMENTÓW  

STRATEGICZNYCH, PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH 
 
     Podstawowymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi i programowymi na szczeblu 
gminnym, są: 
 

6.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
6.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno 
6.3 Strategia Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030 
6.4 Strategia Kreacji i Promocji Marki Miasta Wąbrzeźno na lata 2012-2017 
6.5 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Wąbrzeźno na lata 2009-2015 
6.6 Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla 
     miasta Wąbrzeźno. 

 
6.1  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
       PRZESTRZENNEGO MIASTA WĄBRZEŹNO 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno 
przyjęte zostało przez Radę Miejską w Wąbrzeźnie uchwałą nr X/93/99 w dniu 6 grudnia 
1999 roku. 
Opracowanie stanowi dokument planistyczny określający politykę rozwoju przestrzennego 
miasta.  
   W studium omówiono szeroko historię i rozwój przestrzenny miasta. Przedstawiono stan 
środowiska kulturowego w formie wykazów: 

- obiektów wpisanych do rejestru zabytków,  
- obiektów postulowanych do wpisu do rejestru zabytków, 
-  obiektów architektury i budownictwa znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej 

(554 obiekty),  
- obiektów monumentalnych i dominant architektonicznych, 
-  cmentarzy, 
-  Założeń zieleni chronionej, 
-  wykaz stanowisk archeologicznych. 

   W ramach ochrony wartości kulturowo-krajobrazowych miasta, jako podstawowy kierunek 
działania przyjęto zachowanie, wyeksponowanie oraz harmonijną adaptację struktur                         
i elementów historycznych w dalszym procesie rozwoju miasta.  
Bezwzględną ochronę substancji zabytkowej ukierunkowano na zachowanie: 

1) Struktury historycznej osadnictwa miejskiego, tzn. miasta lokacyjnego oraz 
historycznego układu urbanistycznego z późniejszymi regulacjami wraz z wszystkimi 
historycznymi elementami zabudowy mieszczańskiej i systemu obronnego. Ochroną 
objęto wszystkie elementy historycznego układu przestrzennego tj. rozplanowanie 
(sieć ulic, linie zabudowy, podziały wewnętrzne), charakter zabudowy, strukturę 
funkcjonalną i ukształtowanie terenu. Natomiast w celu ochrony sylwety miasta, 
tworzącej historyczną i krajobrazowo-kulturową panoramę, zwrócono uwagę na 
potrzebę starannego opracowania ustaleń dotyczących zagospodarowania szeroko 
rozumianego przedpola; 

2) Struktury przestrzennej z okresu nowożytnej i XIX-wiecznej rozbudowy miasta, 
których ochrona polegać powinna na: zachowaniu historycznego rozplanowania; 
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dostosowaniu nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów 
architektonicznych do istniejącej, o wartościach historycznych; odtworzeniu, w 
miejscach gdzie jest to możliwe, ciągów i zespołów zniszczonej zabudowy, z 
nawiązaniem do historycznego programu mieszkalnego i usługowego; usunięcie 
elementów dysharmonizujących, degradujących i zniekształcających historyczne 
struktury przestrzenne; 

3) Tereny zieleni parkowej, zieleni komponowanej i innej o wartości kulturowo-
krajobrazowej; 

4) Zespołów architektonicznych, obiekty i tereny o funkcji sakralnej, zwłaszcza pod 
względem zachowania istniejącego kształtu architektonicznego i utrzymania 
pierwotnej funkcji lub jej przywróceniu; 

5) Obiektów użyteczności publicznej wzniesionych przed 1939 rokiem, w większości w 
3 ćw. XIX w. i pocz. XX w. jak, budynki: poczty, starostwa, sądu, szpitala miejskiego, 
szkoły i inne o wartościach historycznych; 

6) Obiektów kolejnictwa, w rozumieniu budowli o wartościach historycznych, jak 
zabudowa dworca kolejowego, strażnice kolejowe, budynki mieszkalne kolejarzy, 
perony; 

7) Obiektów techniki i kultury materialnej tj. zespoły przemysłowe oraz budowle                         
i urządzenia komunalne podlegające ochronie, jako założenia o walorach 
przestrzennych i często architektonicznych; 

8) Stanowisk archeologicznych i obszarów obserwacji archeologicznej: 
- stanowiska archeologiczne posiadające ekspozycję terenową tj. grodziska 

podlegają bezwzględnej ochronie z zakazem jakiejkolwiek ingerencji w 
substancje zabytkową, 

- na terenach stanowisk nie posiadających ekspozycji terenowej możliwa jest 
lokalizacja obiektów i urządzeń pod warunkiem przeprowadzenia 
wykopaliskowych badań archeologicznych, poprzedzających realizację 
inwestycji, 

- na obszarach zastrzeżonych do obserwacji archeologicznej wszystkie 
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z robotami ziemnymi winny być 
prowadzone pod nadzorem archeologicznym. 

9) Świadectw kultury materialnej stanowiących dokument historyczny, zachowany w 
postaci nazw własnych ulic, placów (…). 

 
Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Wąbrzeźno określono poprzez 
wykreślenie pięciu stref ochrony konserwatorskiej: 
 
STREFA ,,A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej 

1) Zachowanie rozplanowania tj. sieci ulic i placów bez mian historycznego przebiegu, 
przekroju poprzecznego, linii zabudowy oraz wysokości ścian tzn. gabarytu 
zabudowy; 

2) Zachowanie systemu parcelacji tj. podziału na bloki zabudowy i działki w obrębie 
bloków, który winien być utrwalony zarówno w elewacjach i bryłach budynków, jak                    
i w obrębie wnętrz bloków; 

3) Zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych, kształtujących sylwetę całego 
zespołu oraz jego fragmentów, szczególnie ,,oprawy” placów i ulic; 

4) Zachowanie i konserwacja historycznego ukształtowania terenu (fosy, nasypy etc.) 
ewentualnie usunięcie elementów zniekształcających założenie; 
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5) Na dostosowaniu nowej zabudowy plombowej do historycznej kompozycji 
urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, 
proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązaniu form współczesnych do 
lokalnej tradycji architektonicznej; 

6) Na dostosowaniu współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i obiektów, 
w przypadku obiektów o znacznej wartości kulturowej projekt adaptacji do 
współczesnych potrzeb należy poprzedzić badaniami architektonicznymi; 

7) Restauracja i modernizacja techniczna obiektów z maksymalnym zachowaniem 
struktury budowli, detalu architektonicznego oraz wystroju wnętrz.  

W strefie ,,A” wszelkie remonty, prace ziemne, modernizacje, adaptacje, projekty 
uzupełniające zabudowę  etc. należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  

 
STREFA ,,B” – ochrony struktur przestrzennych o wartości kulturowej poza zespołem 
staromiejskim 
Strefą ,,B” objęto tereny w różnych częściach miasta, nie łączących się często bezpośrednio 
ze sobą. 
Ochronę elementów historycznych struktury przestrzennej w tej strefie ustalono na: 

1) Zachowaniu zasadniczych elementów planu, szczególnie historycznego przebiegu ulic 
oraz ich przekroju poprzecznego; 

2) Zachowaniu historycznych linii zabudowy oraz wysokości ścian; 
3) Na restauracji i modernizacji technicznej budynków z maksymalnym zachowaniem 

struktury budowli, detalu architektonicznego oraz wystroju wnętrz; 
4) Na dostosowaniu współczesnych funkcji do wartości zabytkowych obiektów; 
5) Na dostosowaniu nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali i bryły, podziałów 

architektonicznych do już istniejących o wartościach kulturowych; 
6) Na usunięciu lub odpowiedniej przebudowie obiektów dysharmonizujących, 

kolidujących usytuowaniem, skalą i charakterem z historyczną strukturą przestrzenną; 
7) Utrzymaniu, podkreśleniu i utrwaleniu zasadniczych elementów planu tj. kształtu 

placów i przebiegu dróg; 
8) Zachowaniu zabudowy o wartościach kulturowych z XIX i pocz. XX w.; 
9) Uzupełnieniu zabudowy i zagospodarowania w formie otuliny dawnych traktów                                      

i dostosowaniu nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali i bryły do istniejącej 
zabudowy. 

 
STREFA ,,OW” – obserwacji archeologicznej 
Strefą ,,OW” objęto obszary poddawane obserwacji archeologicznej, na których obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) Wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi. 
Prace ziemne związane z budową infrastruktury technicznej podziemnej muszą być 
prowadzone pod nadzorem archeologicznym; 

2) W przypadku stwierdzenia reliktów kultury materialnej, teren winien być udostępniony 
do badań archeologicznych. Obok terenów wskazanych strefami ,,OW’, obserwacji 
archeologicznej podlegają tereny zewidencjonowanych stanowisk nieeksponowanych, 
które występują na całym obszarze miasta i poza jego bezpośrednimi granicami.  
 

STREFA ,,K” – ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego miasta 
Strefą ,,K” objęto tereny naturalnego i komponowanego krajobrazu, integralnie związanego z 
zespołem historycznym i współtworzącego kompozycję przestrzenną o wysokich walorach 
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kulturowo-krajobrazowych. Strefa tą objęto obszar wyznaczony strefami: A, B2, B3, i B4. 
Ochronę w niniejszej strefie określoną na: 
 
STREFA ,,E” – ochrony ekspozycji 
Strefą ,,E” objęto tereny naturalnego i komponowanego krajobrazu, integralnie związanego z 
zespołem historycznym miasta i współtworzącego kompozycje przestrzenną o wysokich 
walorach kulturowo-krajobrazowych 
 
 
6.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
WĄBRZEŹNO 
 
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno przyjęto uchwałą                                
nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie dnia 24 czerwca 2004 roku.  Plan 
opracowano zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.  
     Podobnie jak, w studium, w planie miejscowym również wyznaczono strefy ochrony 
konserwatorskiej. Określając kierunki oraz szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego.  
 
1) STERA ,,A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej: 

a) zachowanie rozplanowania tj. sieci ulic i placów bez zmiany historycznego przebiegu, 
przekroju poprzecznego, linii zabudowy oraz wysokości ścian  
tzn. gabarytu zabudowy, 

b) zachowanie systemu parcelacji tj. podziału na bloki zabudowy i działki  
w obrębie bloków, który winien być utrwalony zarówno w elewacjach i bryłach 
budynków, jak i w obrębie wnętrz bloków, 

c) zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych, kształtujących sylwetkę całego 
zespołu oraz jego fragmentów , szczególnie „oprawy” placów i ulic, 

d) zachowanie i konserwacje historycznego ukształtowania terenu (fosy, nasypy etc.) 
ewentualne usunięcie elementów zniekształcających założenie, 

e) dostosowanie nowej zabudowy plombowej do historycznej kompozycji urbanistycznej 
w zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni 
muru i otworów oraz nawiązanie form współczesnych do lokalnej tradycji 
architektonicznej, 

f) dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu  
i poszczególnych obiektów a nie odwrotnie; w przypadku obiektów o znacznej 
wartości kulturowej projekt adaptacji do współczesnych potrzeb należy poprzedzić 
badaniami architektonicznymi, 

g) restaurację i modernizację techniczną obiektów z maksymalnym zachowaniem 
struktury budowli, detalu architektonicznego oraz wystroju wnętrz, 

h) wymiana stolarki w istniejącej zabudowie powinna mieć charakter odtworzeniowy 
względem historycznego, 

i) na obszarze objętym strefą „A” wszelkie prace ziemne, prace związane z 
gospodarowaniem zielenią, remonty, modernizacje, adaptacje, projekty uzupełnienia 
zabudowy, reklamy etc. należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

j) na obszarze objętym strefą „A” obowiązuje zakaz lokalizacji wielkogabarytowych 
nośników reklamowych, 

k) sposób kształtowania przestrzeni w rejonie jezior powinien być zgodny z zasadami, 
określonymi dla strefy „E” ochrony ekspozycji. 
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2)  STREFA „B” ochrony konserwatorskiej: 
a) zachowanie zasadniczych elementów planu, szczególnie historycznego przebiegu ulic 

oraz ich przekroju poprzecznego, 
b) zachowanie historycznych linii zabudowy oraz wielkości ścian, 
c) restaurację i modernizację techniczną obiektów z maksymalnym zachowaniem 

struktury budowli, detalu architektonicznego oraz wystroju wnętrz, 
d) dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych obiektów a nie 

odwrotnie, 
e) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali i bryły, podziałów 

architektonicznych do już istniejącej o wartościach kulturowych, 
f) usuniecie lub odpowiednią przebudowę obiektów dysharmonizujących, kolidujących 

usytuowaniem, skalą i charakterem z historyczną strukturą przestrzenną, 
g) utrzymanie, podkreślenie, i utrwalenie zasadniczych elementów planu  

tj. kształtu placów i przebiegu dróg, 
h) zachowanie zabudowy o wartościach kulturowych z XIX i początku XX w., 
i) uzupełnienie zabudowy i zagospodarowania w formie otuliny dawnych traktów i 

dostosowanie nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali i bryły do istniejącej, 
j) na obszarze objętym strefą „B”, wszelkie przedsięwzięcia w tym reklamy oraz prace 

związane z gospodarowaniem zielenią  w odniesieniu do chronionych terenów, 
elementów rozplanowania i obiektów o wartości kulturowej należy opiniować z  
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

k) sposób kształtowania przestrzeni w rejonie jezior powinien być zgodny z zasadami, 
określonymi dla strefy „E” ochrony ekspozycji. 
 

3)   STREFA „K” ochrony krajobrazu kulturowego: 
a) określenie sposobu użytkowania terenów na przedpolu panoramy miasta, 
b) ograniczenia wznoszenia znaczniejszych obiektów kubaturowych i przysłon  

z zieleni wysokiej na przedpolu zabudowy o wysokiej wartości kulturowej oraz na 
charakterystycznych osiach widokowych, 

c) utrzymanie charakterystycznego dla danej partii miasta klimatu związanego  
z otoczeniem obiektów o wysokiej wartości kulturowej, nazw własnych, miejsc i 
wydarzeń z nimi związanych a także tradycyjnego wyposażenia przestrzeni 
historycznej, czytelnej w krajobrazie miejskim do dziś, 

d) projektowanie nowych elementów zabudowy i wyposażenia miasta dostosowanych do 
tradycji miejsc, jego otoczenia oraz odpowiednich dla całego zespołu historycznego 
miasta, 

e) zachowanie odrębności terytorialnej historycznego zespołu urbanistycznego Starego 
Miasta – utrzymanie rozplanowania tj. linii regulacyjnych ulic i placów, linii 
zabudowy i podziałów parcelacyjnych, 

f) sposób kształtowania przestrzeni w rejonie jezior powinien być zgodny z zasadami, 
określonymi dla strefy „E” ochrony ekspozycji, 
- utrzymanie, podkreślenie i utrwalenie przebiegu historycznych traktów 

komunikacyjnych: 
- drogi w kierunku Chełmna (ul. Chełmińska), 
- drogi w kierunku Chełmży i Torunia (ul. Mikołaja z Ryńska), 
- dawnej drogi w kierunku Kowalewa i Torunia (ul. Wolności), 
- dawnej drogi w kierunku Golubia (ul. Pruszyńskiego), 
- dawnej drogi w kierunku Brodnicy (droga na Myśliwiec), 
- dawnej drogi w kierunku Radzynia i Grudziądza (ul. Jastrzębia), 
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- utrzymanie linii regulacyjnych i linii zabudowy wzdłuż dróg historycznych, 
podziałów parcelacyjnych oraz uzupełnienie pierzei w formie zabudowy zwartej / 
szczególnie na odcinkach w obrębie stref A i B /. 
 

4)   STREFA ,,E” ochrony ekspozycji: 
a) uporządkowanie substandardowej zabudowy, wytworzenie przestrzennych przesłon 

małogabarytowych odkrytych tyłów zabudowy od strony jezior, 
b) uczytelnienie układu starego miasta na styku z terenami zielonymi wzdłuż brzegów 

jezior, 
c) określenie sposobu użytkowania terenów na przedpolu ekspozycji panoramy miasta z 

uwzględnieniem zakazu wznoszenia obiektów o większych kubaturach. 
 

5)  STREFA ,,OW” obserwacji archeologicznych: 
a) wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami 

archeologicznymi, prowadzonymi za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; prace ziemne związane z budową infrastruktury technicznej podziemnej 
musza być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, prowadzonym z 
zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; wymienione powyżej prace 
inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
zgodnie z regulującymi to przepisami, 

b) ustalenia dotyczące strefy „OW” wymienione w pkt. 1 stosuje się do obszaru 
stanowisk archeologicznych nie eksponowanych, zamieszczonych w wykazie w pkt. 8 
i na rysunku planu, 

c) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem archeologicznym należy go zabezpieczyć i oznakować miejsce jego 
znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
 

   Oprócz wyznaczenia stref ochrony konserwatorskiej, w miejscowym planie 
zagospodarowania przedstawiono, w formie wykazu (na 2004 r.), zabytki wpisane do rejestru 
zabytków oraz zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wskazując 
na sposoby ich ochrony: 

1. Zabytki wpisane do rejestru zabytków 
- bez zgłoszenia i uzyskania zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków nie wolno zabytków przerabiać, odnawiać, rekonstruować, 
zabudowywać, odbudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać 
żadnych innych zmian. Wszelkie zmiany dotyczące obiektu i jego otoczenia mogą 
być wykonywane na podstawie projektu koncepcyjnego zaakceptowanego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2.  Zabytki architektury i budownictwa znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków  
- bez zgłoszenia i uzyskania opinii właściwego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, nie wolno zabytków przerabiać, odnawiać, rekonstruować, 
zabudowywać, odbudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać 
żadnych innych zmian; 
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- spis zabytków architektury i budownictwa na obszarze objętym planem, stanowi 
integralną część tekstu planu.  Ewentualne zmiany aktualizacyjne wykazu 
zabytków nie naruszają ustaleń planu i nie wymagają zmiany uchwały; 
 

3. Stanowiska archeologiczne 
- w zasięgu stanowisk archeologicznych wszelkie działania realizacyjne, w 

szczególności związane z robotami ziemnymi, muszą być zgłaszane właściwemu 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków; 

4. Założenia zieleni projektowanej  
- założenia zieleni podlegają ochronie, jako obiekty o wartości kulturowej, 

przyrodniczej, ekologicznej oraz dużych walorach krajobrazowych. Ochroną 
objęte są wszystkie elementy struktury przestrzennej, tj. kompozycja, drzewostan, 
układ drożny, wody, historyczne zabudowania i mała architektura (ogrodzenia, 
schody i inne); 

- na terenie ww. założeń zieleni obowiązuje zakaz parcelacji; 
- rewaloryzacja parków może być wykonywana w oparciu o specjalistyczną 

dokumentację projektową, akceptowaną przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu; 

5. Zabytkowe cmentarze 
- cmentarze, czynne, nieczynne i zlikwidowane są chronione, jako obiekty o 

wybitnej wartości  zabytkowej i walorach krajobrazowych, jako miejsca pamięci i 
pomniki historii, 

- wszelkie prace modernizacyjne - budowa, rozbudowa ogrodzeń cmentarzy 
czynnych podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

- projekt alei cmentarnych na obszarze czynnych cmentarzy podlegają uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 

     Od 2004 roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno 
wprowadzono wiele zmian przyjętych indywidualnymi uchwałami.  
 

6.3 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA WĄBRZEŹNO NA LATA 2011-2030 
 
Strategię Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030 przyjęto uchwałą nr V/18/11 
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku. Biorąc pod uwagę położenie i 
potencjał, a także główne bariery rozwojowe Wąbrzeźna, ustalono trzy cele strategiczne: 

1. Stworzenie warunków sprzyjających do rozwoju bazy ekonomicznej miasta 
2. Poprawa warunków życia poprzez rozwój podstawowej infrastruktury i odpowiednie 

planowanie przestrzenne 
3. Lepsza jakość kapitału ludzkiego  

   W ramach drugiego i trzeciego celu strategicznego wyznaczono kierunki działań, które 
bezpośrednio mają wpływ na ochronę, opiekę oraz promocję dziedzictwa kulturowego 
poprzez: 

- kompleksową rewitalizacje starej tkanki urbanistycznej miasta Wąbrzeźno obejmująca 
polepszenie organizacji ruchu drogowego w mieście, 

- inwestycje w infrastrukturę bazy rekreacyjno-turystycznej wykorzystującej potencjał 
przyrodniczy i kulturowy miasta; 

- rewitalizacja rynku i starej tkanki urbanistycznej miasta Wąbrzeźno 
- udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego i zagospodarowanie przestrzeni 

miejskiej z myślą o poprawie ich dostępności dla turystów (wyznaczenie szlaków 
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turystycznych i restauracja/renowacja materialnych obiektów dziedzictwa 
kulturowego leżących na tych szlakach, ścieżkach rowerowych, 

- ochrona, odnowa i zagospodarowanie obszarów stanowiący miejsca wypoczynku                    
i rekreacji (poprawa czystości wód i jezior, uporządkowanie parków, zieleńców) 

- wspieranie popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
   W ramach przyjętych w strategii, kluczowych zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 
2011-2016, na szczególna uwagę zasługuje inwestycja pt. Infrastruktura Góry Zamkowej. 

 

 

6.4 STRATEGIA KREACJI I PROMOCJI MARKI MIASTA WĄBRZEŹNO  
NA LATA 2012-2017 

 
Strategię Kreacji i Promocji Marki Miasta Wąbrzeźno na lata 2012-2017 opracowano w 
lipcu 2012 roku. W ramach charakterystyki zasobu historyczno-kulturowego w strategii 
szeroko omówiono historię miasta oraz jego zabytki. Jednakże oprócz tego nie podjęto próby 
większego powiązania ochrony, opieki i promocji nad zabytkami z kreacją i promocją marki 
miasta Wąbrzeźno. 
 

 

6.5 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA WĄBRZEŹNO  
      NA LATA 2009-2015 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Wąbrzeźno powstał w 2006 roku. Pierwotny 
dokument przyjęty został przez Radę Miasta w Wąbrzeźnie uchwałą nr XL/285/06 z dnia 12 
lipca 2006 roku. Pierwszą aktualizację programu przeprowadzono i przyjęto uchwałą nr 
XXXII/217/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie dnia 17 czerwca 2009 roku. Kolejną 
aktualizację programu wprowadzono i przyjęto uchwałą nr XXV/187/12 Rady Miasta 
Wąbrzeźno dnia 28 listopada 2012 roku.   
   Lokalny Program Rewitalizacji to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych 
każdego miasta. Skupia się on na obszarach miasta, dotkniętych trudną sytuacją społeczno – 
gospodarczą, które będą podlegać rewitalizacji. LPR to wielokierunkowy program 
operacyjny, zawierający identyfikację obszaru kryzysowego miasta, a także metody wyjścia z 
trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej.  
Jako cel główny LPR założono:  
Rozwój społeczno - gospodarczy i poprawa warunków życia mieszkańców Wąbrzeźna poprzez 
wielokierunkową rewitalizację zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenie miasta.  
W ramach celów szczegółowych wyróżniono:  

1. Ograniczenie zjawiska ubóstwa na terenie Wąbrzeźna,  
2. Ograniczenie przestępczości na terenie Wąbrzeźna,  
3. Poprawa organizacji ruchu z uwzględnieniem wytyczenia przejazdu samochodów 

przez plac Jana Pawła II i wydzielenie miejsc parkingowych,  
4. Przywrócenie centrum Wąbrzeźna charakteru „starego miasta",  
5. Poprawa estetyki miasta,  
6. Wzrost ruchu turystycznego na terenie Wąbrzeźna,  
7. Złamanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na obszarze starówki 

wąbrzeskiej,  
8. Pozyskanie miejsca dla integracji społecznej, np. organizacja imprez masowych,  
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9. Poprawa efektywności energetycznej budynków na obszarze rewitalizacji,  
10. Wsparcie lokalnych firm.  

 
   W trakcie konsultacji społecznych, wykreślono obszar wymagający rewitalizacji, który 
pokrył się ze strefą „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej i objął 
następujące ulice i fragmenty ulic miasta: Plac Jana Pawła II, ul. Żołnierza Polskiego, ul. 
Poniatowskiego, ul. Kościelna, ul. Toruńska, ul. Bernarda (od Placu Jana Pawła II do 
skrzyżowania z ul. Kopernika) – tj. budynki nr 1, 2, 3, 4, 6, ul. 1 Maja (od Placu Jana Pawła II 
do skrzyżowania z ul. Mestwina)- tj. budynki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ul. Pułaskiego, ul. 
Kościuszki, ul. Mestwina (do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego)- tj. budynki nr 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ul. 
Partyzanta), ul. Górna (do skrzyżowania z ul. Chełmińską)- tj. budynki nr 8, 10, 11, 13, 14, 
16. ul. Chełmińska (od Placu Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Górną)- tj. budynek nr 1a, 
ul. Gen. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Żołnierza Polskiego do Placu Jana Pawła II)-tj. 
budynki nr 2, 3, 4, 5, 7.  
   Tym samym LPR stał się podstawowym dokumentem podejmującym temat ochrony i  
opieki dziedzictwa architektonicznego miasta Wąbrzeźno, w ramach którego opracowano 
projekt ,,Rewitalizacja Placu Jana Pawła II i ulic przyległych”, jak również Studium 
Kolorystyczne dla ciągu kamienic przy Placu Jana Pawła II, ul. Poniatowskiego, ul. 1-go 
Maja, ul. Kościuszki, ul. Bernarda, ul. Pułaskiego, ul. Sikorskiego, ul. Toruńskiej”.  
 
 
 
6.6 PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO ISYTUACJI  
      KRYZYSOWYCH DLA MIASTA WĄBRZEŹNO 
 
   Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta 
Wąbrzeźno, opracowany w 2005 roku przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, zawiera 
rozmieszczenie zabytków, charakterystykę zasobów, stopień spodziewanego zagrożenia                     
i sposoby ich ochrony.  
 
   W razie wystąpienia strat i szkód w zabytkach przyjęto następujące działania: 

1) Zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją po ustąpieniu zagrożenia. 
2) Dokumentowanie zdarzeń, strat i podjętych działań (filmowanie, fotografowanie, 

kopiowanie,itp.) 
3) Informowanie właściwych organów administracji publicznej, w szczególności 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o: 
- stratach, 
- podjętych działaniach, 
- potrzebach pomocy. 

4) Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej.  
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Rozdział 7 

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO 

 
 
7.1 CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
   Miasto Wąbrzeźno położone jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego, w centralnej części Pojezierza Chełmińskiego. Wąbrzeźno leży ok. 80 km na wschód od 
Bydgoszczy, ok. 45 km na północny-wschód od Torunia i ok. 35 km na południe od Grudziądza. Do 
31 grudnia 1998 Wąbrzeźno administracyjnie wchodziło w skład województwa toruńskiego. 
Natomiast po reformie administracyjnej znalazło się w obrębie nowego woj. kujawsko-pomorskiego. 
Wtedy zostało również ponownie miastem powiatowym. W powiecie wąbrzeskim skupionych jest 5 
gmin: gmina miejska Wąbrzeźno oraz gminy wiejskie: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno. 
Powierzchnia Wąbrzeźna wynosi 853 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni powiatu. Zurbanizowane 
zostało w 47%. Duży obszar zajmują użytki rolne, które stanowią 39,5% powierzchni miasta, 3,5% 
zajmują użytki leśne i zieleń, a 10% to otwarte wody.  
 
7.2 HISTORIA MIASTA WĄBRZEŹNO 
 
   Wąbrzeźno jest jednym z najstarszych miast Pomorza Gdańskiego. W 1228 roku ziemia chełmińska 
przekazana została we władanie zakonowi krzyżackiemu, w zamian za ochronę przed atakami ze 
strony Prusów. Pierwsze zapiski wymieniające Wąbrzeźno pochodzą z 19 kwietnia 1246 roku, kiedy 
to  biskup chełmiński Heidenryk otrzymał od wielkiego mistrza Henryka von Hohenlohe 600 łanów w 
Chełmży, Wąbrzeźnie, Bobrowie i nad Drwęcą.  
   Wąbrzeźno znajdywało się na skrzyżowaniu dwóch istotnych szlaków komunikacyjnych, z ziemi 
chełmińskiej do ziemi lubawskiej i z Mazowsza nad Morze Bałtyckie. Położeni w centrum biskupstwa 
chełmińskiego wpłynęło zapewne na decyzję o wybudowaniu w Wąbrzeźnie rezydencji biskupiej, 
którą ukończono w 1321 roku. W latach 1323-1349 w gotyckim stylu wybudowany został kościół 
parafialny z kamienia i cegły, obecny kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  
Rozkwit miasta przypadł na XIV i początek XV wieku. Wzniesione zostają zamek, kościół i mury 
miejskie. Wąbrzeźno, jako miasto poddane wielkiemu mistrzowi, było najeżdżane przez wojska 
polskie w czasie wojen z zakonem krzyżackim.  
   W 1466 roku na mocy II pokoju toruńskiego Wąbrzeźno przeszło pod panowanie króla polskiego. 
Władzę nad miastem sprawował biskup chełmiński. Dnia 10 stycznia 1534 roku biskup Jan Dantyszek 
za aprobatą króla Zygmunta I Starego wystawił miastu nowy przywilej i nadał mu herb - skrzydło orła 
i pastorał. Rok później dokonano spisu inwentarzu zamku w języku polskim co w tamtym okresie było 
ewenementem. Przełom XVI i XVII wieku był okresem największej świetności miasta. Miał miejsce 
rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, lokalnego handlu oraz rzemiosła. Mimo to głównym 
zajęciem mieszkańców były rolnictwo i hodowla. W XVII wieku nastąpiła polonizacja miasta – 
wszelkie zachowane dokumenty i zapiski z tego okresu redagowane były po polsku lub łacinie. Ruchy 
reformacyjne nie przyniosły znaczących zmian w Wąbrzeźnie, które jako miasto biskupie, nie 
posiadało swobody wyznania. Z kolei postępująca kontrreformacja wywarła wpływ na ożywienie 
życia religijnego, czego najlepszym przykładem był Błażej Pęcherek, znany jako Ojciec Bernard z 
Wąbrzeźna (1575-1603), zakonnik zmarły w opinii świętości. Dalszy rozwój miasta zahamowany. 
Wąbrzeźno zostało splądrowane przez wojska szwedzkie w 1629 roku, straty zwiększyła epidemia 
dżumy w 1630 roku, jednak apogeum nieszczęść przypadło na listopad 1655 r. Podczas kolejnego 
najazdu Szwedów miasto zostało spalone, a zamek biskupi zniszczony. W 1700 r. w mieście wybuchł 
pożar, w który strawił wiele domów i kościół parafialny. Miasta nie ominęły też wojska szwedzkie i 
rosyjskie w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Zlikwidowany został handel i rzemiosło. Wpływ na 
upadek miasta miały również zarazy i nieurodzaje. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. 
Wąbrzeźno znalazło się pod władzą pruską. Według spisu podatkowego zajętych ziem miasto liczyło 
78 domów, ale żadnego budynku urzędowego. Prawa obywatelskie posiadało 77 osób. Powierzchnia 
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wynosiła 60 łanów. Działało 29 browarów i 1 gorzelnia. Rozpoczęła się ponowną germanizację tych 
ziem. W roku 1788 Prusacy zmienili polską nazwę Wąbrzeźno na Briesen, do której dodali później 
określenie Westpreussen. W roku 1792 miał miejsce ostatni z groźnych pożarów, który zniszczył 
ratusz i większość domów przy rynku. W tej sytuacji władze pruskie opracowały nowy plan zabudowy 
miasta. Likwidacja ustroju feudalnego na początku XIX wieku przyczyniła się do wzrostu znaczenia 
gospodarczego Wąbrzeźna. Stało się ono ważnym ośrodkiem rzemieślniczo -handlowym. Mieszkańcy 
Wąbrzeźna mieli swój udział w polskich walkach narodowowyzwoleńczych, co było dowodem silnej 
przynależności do narodu polskiego. Polityka zaborców wobec Polaków ulegała zaostrzeniu. Usunięto 
język polski ze szkół średnich, sądownictwa i administracji. Wykupywano polską własność, osiedlając 
na niej niemieckich kolonizatorów. Jednocześnie przełom XIX i XX wieku był okresem znacznego 
rozwoju przestrzennego i gospodarczego, na co wpływ miało powołanie w 1887 roku powiatu 
wąbrzeskiego. W tym okresie powstało wiele gmachów, urządzeń oraz zakładów produkcyjnych 
(dworzec kolejowy, gmach sądu, szkoły, poczta, nowy ratusz). W mieście powstały chodniki, park 
miejski z kortem tenisowym, aleja spacerowa nad jeziorem. Największym osiągnięciem władz miasta 
było wybudowanie wodociągów, elektrowni i bocznicy kolejowej oraz szos łączących Wąbrzeźno z 
okolicznymi miejscowościami. Sukcesy gospodarcze nie przytłumiły wśród wąbrzeźnian polskiej 
świadomości narodowej. Ważną rolę w jej podtrzymywaniu i popieraniu gospodarki polskiej odegrały 
organizacje takie jak: Bank Ludowy, Towarzystwo Przemysłowe, Spółka „Rolnik”, Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” czy Towarzystwo Naukowe. Pierwsza wojna światowa 
spowodowała spadek produkcji i zastój w handlu, ale równocześnie dała nadzieje na odzyskanie 
niepodległości . Postanowieniem Traktatu Wersalskiego (1919) przyłączono ziemię chełmińską wraz z 
Wąbrzeźnem do odrodzonej Polski. Rozpoczęła się ponowna polonizacja tych terenów. Z południa 
Polski napłynęła ludność osadnicza, przywrócono język polski we wszystkich szkołach, urzędach i 
instytucjach. Okres międzywojenny przyniósł miastu rozwój szkolnictwa i kultury polskiej poprzez 
działalność licznych organizacji społecznych i zawodowych, a także funkcjonowanie zespołów 
muzycznych, chórów. Gorzej następował rozwój miasta na płaszczyźnie gospodarczej. W Wąbrzeźnie 
w dalszym ciągu przeważało rzemiosło. Najbardziej znaczące cechy miały tu swoje zarządy. Nowo 
założone i powstałe przed I Wojną Światową przedsiębiorstwa po krótkim okresie rozwoju 
podupadały lub ulegały likwidacji w okresie kryzysu gospodarczego. Gwałtownie wzrosło bezrobocie, 
któremu przeciwdziałano zatrudniając ludzi przy budowie szos i urządzeń melioracyjnych. 
Dwudziestoletni okres wolności zakończył wybuch II Wojny Światowej. Po wkroczeniu armii 
niemieckiej rozpoczęła się eksterminacja ludności polskiej. Dążono przede wszystkim do 
wyeliminowania inteligencji. Aresztowane osoby przetrzymywano w byłej fabryce Polskiego 
Przemysłu Gumowego (obecnie Ergis S. A.). Większość z tysiąca aresztowanych rozstrzelano w 
Łopatkach k. Wąbrzeźna, a później w Kurkocinie. W czasie okupacji ponownie przeprowadzano 
proces germanizacji i kolonizacji. Nazwę miasta zamieniono na Briesen Westpreussen. W odpowiedzi 
na te działania ludność polska terenie Wąbrzeźna i powiatu tworzyła organizacje konspiracyjne, 
których celem była walka zbrojna, sabotaż i działalność wywiadowcza. Po zakończeniu II wojny 
światowej rozpoczęto reorganizację administracji państwowej, zajęto się wyżywieniem ludności, 
opieką społeczną i uruchomieniem warsztatów pracy. Według spisu ludności z 1950 roku w 
Wąbrzeźnie mieszkało 8873 osoby. Około połowy ogółu osób zatrudnionych pracowało w powstałych 
na początku lat pięćdziesiątych Pomorskich Zakładach Tworzyw Sztucznych. Obok tego dużego 
zakładu powstawały również mniejsze przedsiębiorstwa. W mieście powstawały nowe osiedla, ulice i 
ciągi spacerowe. Powstawały też nowe obiekty użyteczności publicznej. W 1975 roku w wyniku 
reformy administracyjnej zlikwidowany został powiat wąbrzeski. Początek lat 80-tych w Wąbrzeźnie, 
tak jak i w całej Polsce, należał do „Solidarności”. Struktury związku powstawały we wszystkich 
przedsiębiorstwach. W roku 1987 władze PRL zorganizowały w Wąbrzeźnie ogólnopolskie dożynki. 
Rok 1990 był początkiem nowego etapu w rozwoju Miasta Wąbrzeźno. Zgodnie z reformą 
administracji samorządowej dokonano wyboru Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i burmistrza. 
Działalność samorządu terytorialnego miała bardzo pozytywny wpływ na realizację zadań 
inwestycyjnych w mieście. Najważniejszymi zadaniami samorządu był rozwój mieszkalnictwa, 
infrastruktury komunalnej, remonty placówek oświatowych, uporządkowanie gospodarki ściekowej. 
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7.3 UKŁAD URBANISTYCZNY 
 
Obecny układ urbanistyczny Miasta Wąbrzeźno skupia się wokół prostokątnego rynku zabudowanego 
kamienicami pochodzącymi z przełomu XIX i XX wieku. Układ urbanistyczny Miasta Wąbrzeźno na 
przestrzeni wieków jego funkcjonowania ulegał ciągłym zmianom. W XIV wieku, gdy po pożarze, 
który strawił osadę zwaną Wambrez, zdecydowano lokować nowe miasto, które nazwano Friedeck. Ze 
względów obronnych powstało ono na wypiętrzeniu, naprzeciw dawnego grodziska, pomiędzy 
Jeziorami Zamkowym, Frydek i Sitno. Miasto Friedeck miało kształt owalny. Wytyczono w nim 
rynek, w południowo-zachodniej jego części wybudowano z kamienia i cegły kościół parafialny w 
stylu gotyckim. Rozpoczęto również budowę zamku na okolicznym wzgórzu. Charakter zabudowy 
miasta z tamtego okresu nie jest dokładnie znany. Opierając się na przypuszczeniach można wysnuć, 
że przeważały w nim kryte strzechą, parterowe domy wykonane z drewna lub suszonej gliny. Miasto 
otoczone było murami obronnymi. W drugiej połowie XV wieku miasto zostało zniszczone w 
pożarze, który zatarł jego pierwotny układ. Duże straty Wąbrzeźno poniosło także w czasie potopu 
szwedzkiego, a dwukrotnie pod koniec XVII i XVIII wieków. Wąbrzeźno ulegało spaleniu. Straty 
poniesione w pożarze z 1792 roku spowodowały, że postanowiono zmienić założenia urbanistyczne 
miasta. Opierając się na klasycznym charakterze, prostokątnym założeniu z rynkiem pośrodku 
wytyczono nowe położenie ulic i budynków. Kolejnym etapem w rozwoju miasta było brukowanie 
rynku i ulic, które rozpoczęto w 1845 toku. W 1858 roku w obrębie miasta znajdowało się 331 
domów, pracowało 10 wiatraków i kilka browarów. Dalsza rozbudowa miasta miała miejsce głównie 
wzdłuż dróg wylotowych. Nowe ulice powstawały także w północnej i południowej części miasta. Na 
przełomie XIX i XX wieku uległa zmianie zabudowa wokół rynku. Miejsce parterowych domów 
zastąpiły dwu- i trzykondygnacyjne kamienice. Natomiast na obrzeżach miasta przeważała zabudowa 
parterowa. W tym czasie wybudowanych zostało wiele budynków użyteczności publicznej: budynek 
miejskiego ratusza, siedziby powiatu, sądu grodzkiego, poczty, szkoły. W mieście gości przyjmowały 
dwa hotele: „Briesener Hof” przy ul. Gdańskiej (obecnie ul. Sikorskigo) oraz „Schwarzer Adler” przy 
wjeździe na rynek od strony Chełmży i Chełmna. Swoją działalność prowadziły szpital miejski i 
apteka a także nowoczesna rzeźnia miejska. Na terenie miasta istniała również synagoga żydowska. W 
1898 roku wybudowana została miejska elektrownia. W latach 1898-1902 powstała sieć 
wodociągowa, a od 1912 roku sieć kanalizacyjna. Tuż przed 1914 rokiem w Wąbrzeźnie było 650 
budynków. Działały trzy cegielnie, dwa młyny, dwa tartaki, fabryka cementu, fabryka maszyn 
rolniczych, fabryka obuwia, drukarnia, wytwórnia wódek i likierów oraz browar. Niestety I wojna 
światowa wyraźnie ograniczyła rozwój miasta. Zmiany polityczne i kryzys gospodarczy przyczyniły 
się do znaczącego zmniejszenia rozwoju urbanistycznego miasta. Władze Wąbrzeźna chcąc stworzyć 
miejsce wypoczynku dla mieszkańców, nabyły od prywatnego właściciela Górę Zamkową, gdzie 
powstał park miejski wraz z przedłużeniem promenady spacerowej nad jeziorem Frydek. W okresie 
Drugiej Wojny Światowej wykonano na terenie miasta remonty dróg i rozbudowano sieć wodno-
kanalizacyjną. Po wojnie miasto zaczęło się rozbudowywać. Powstały nowe osiedla, ulice i ciągi 
spacerowe , ruszyło także indywidualne budownictwo mieszkaniowe. 
 
 
 
7.4 ZABYTKI NIERUCHOME 
 
      Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno znajduje się wiele cennych zabytków 
nieruchomych, wśród których należy wymienić przede wszystkim zabytki: sakralne, 
budownictwa obronnego, mieszczańskiego budownictwa murowanego, zabytki techniki oraz 
zabytkowe założenia zieleni projektowanej oraz cmentarze. 
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7.4.1 ZABYTKI SAKRALNE 
 
     Do najcenniejszej grupy należą zabytki sakralne, będące przykładem średniowiecznej oraz 
XIX-wiecznej architektury sakralnej, które objęto ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru 
zabytków.   
 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO – WYKAZ ZABYTKÓW SAKRALNYCH 

LP. ULICA 
OBIEKT  

(funkcja pierwotna) DATOWANIE FORMA OCHRONY 

1. UL. GÓRNA 
Kościół parafialny  

p.w. ŚŚ. Apostołów Szymona i 
Judy 

Pocz. XIV w. 
Rejestr zabytków 

Nr A/342 
Decyzja z dnia 30.06.1987 r. 

2. PLAC JANA PAWŁA II 
Kościół ewangelicki, ob. Kościół 

parafialny p.w. Matki Boskiej 
Królowej Polski 

1835-1836 r., 
1864 – 1865 r. 

Rejestr zabytków 
Nr A/124 

Decyzja z dnia 31.12.1993 r. 

 
 
7.4.2 ZABYTKI BUDOWNICTWA OBRONNEGO 
 
      Niemniej cennym zabytkiem sztuki średniowiecznej, znajdującym się na terenie miasta 
Wąbrzeźno są ruiny zamku, które również objęto ochroną prawną: 
 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO – ZABYTKI BUDOWNICTWA OBRONNEGO 

LP. ULICA OBIEKT  
(funkcja pierwotna) DATOWANIE FORMA OCHRONY 

1. UL. PODZAMCZE Ruiny zamku XIII/XIV w. 
Rejestr zabytków 

Nr A/13/158 
Decyzja z dnia 30. 04. 1966 

 
 
7.4.3 ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA MUROWANEGO  
 
     Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno znajduje się kilkadziesiąt wysokiej klasy zabytków 
XIX-wiecznej architektury i budownictwa murowanego. Przede wszystkim są to kamienice 
wzniesione wokół rynku oraz wzdłuż głównych ulic miasta oraz gmachy użyteczności 
publicznej. Do najcenniejszych należą:  
 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO – NAJCENNIEJSZE ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

LP. ULICA  
OBIEKT  

(funkcja pierwotna) 
DATOWANIE 

1. UL. 1 – GO MAJA  38 Kamienica mieszczańska z 
oficyną 

 

1860-1870 R. 

2. UL. 1 – GO MAJA  43 Kamienica z oficyną 

 

pocz. XX w. 

3. UL. 1 – GO MAJA 61 Willa 

 

1908 R. 
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4. UL. 1 – GO MAJA 27 Poczta 

 

1892 r. 

5. UL. KOPERNIKA 3  Hotel ,,Donatol” 

 

pocz. XX w. 

6. UL. KRÓLOWEJ 
JADWIGI  9 

Prywatna Średnia Szkoła dla 
Dziewcząt 

 
 

1882 r. 

7. PL. JANA PAWŁA II 9 Kamienica 

 

1905 r. 

8. UL. WOLNOŚCI  11 Szkoła Miejska 

 

 
 

1883 r. 

9. UL. WOLNOŚCI  18 Ratusz Miejski, ob. Urząd 
Miasta 

 

1892-1893 r. 

10. UL. WOLNOŚCI  19 Gmach Sądu Grodzkiego, ob. 
Sąd Rejonowy 

 

1880 r., 1908-1914 r. 

11. UL. WOLNOŚCI 21 Willa Prezesa Sądu Grodzkiego 

 

1908-1914 r. 

12. UL. WOLNOŚCI  30 Ewangelicka szkoła miejska 

 

1912 r. 

13. UL. WOLNOŚCI 35 Pruskie Królewskie 
Progimnazjum Realne 

 

1904-1906 r. 

14. UL. WOLNOŚCI  44 
Gmach Starostwa 

Powiatowego i Wydziału 
Powiatowego 

 

1890 r., 1940 r. 
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7.4.4 ZABYTKI TECHNIKI 
 
     Kolejną grupę zabytków zasługujących na szczególną uwagę stanowią, pochodzące z 
końca XIX-go wieku lub z pocz. XX w. zabytki techniki, wśród, których odnajdujemy młyn 
parowy i motorowy, browar, rzeźnię, wodociągi, zabudowania kolejowe i inne. Do 
najciekawszych należą: 
 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO – ZABYTKI TECHNIKI 

LP. ULICA  
OBIEKT  

(funkcja pierwotna) 
DATOWANIE 

1. UL. 1 – GO MAJA  40 Spichlerz i magazyn  3 ćw. XIX w. 

2. UL. 1 – GO MAJA  60 Młyn motorowy braci Tusk pocz. XX w. 

3. UL. DĄBROWSKIEGO 2 Pomorska Fabryka Kapeluszy 1922 r. 

4. UL. GRUDZIĄDZKA  11 Browar parowy 1900 r. 

5. UL. KĘTRZYŃSKIEGO  3 Zespół wodociągów miejskich 1902 r. 

6. UL. KĘTRZYŃSKIEGO  5 Hala uboju z dawnej rzeźni miejskiej 1894 r. 

7. UL. KĘTRZYŃSKIEGO  122 Dworzec kolejowy 1871-1872 r. 

8. UL. KĘTRZYŃSKIEGO  122 Wodociągowa wieża ciśnień ze stacja pomp w zespole 
dworca kolejowego  k. XIX w. 

9. UL. MATEJKI  Wieża ciśnień - z zespołu wodociągów miejskich 1902 r. 

10. UL. MICKIEWICZA 13 Zakłady graficzne - drukarnia Pocz. XX w. 

11. UL. ŻWIRKI I WIGURY 10 Młyn parowy 1899 r. 

 
 
7.4.5 ZABYTKI ZIELENI PROJEKTOWANEJ 
 
     Obok zabytków architektury i budownictwa, znajduje się kilka zabytkowych założeń 
zieleni projektowanej. Najczęściej są to założenia pochodzące z II poł. XIX w., które w 
mniejszym lub większym stopniu zachowały pierwotny drzewostan.  
      

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO – ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA ZIELENI PROJEKTOWANEJ 

LP. ULICA NR OBIEKT  
(funkcja pierwotna) DATOWANIE 

1. UL. PODZAMCZE  Park miejski na Wzgórzu Zamkowym k. XIX w. 

2. UL. WOLNOŚCI 44 Założenie zieleni komponowanej przy Gmachu Starostwa 
Powiatowego 1890 r. 

 
 
7.4.6 ZABYTKOWE CMENTARZE 
 
     Ostatnią grupę zabytków nieruchomych stanowią cmentarze czynne i nieczynne. Na 
terenie miasta Wąbrzeźno odnaleźć można kilka typów cmentarzy. Najstarszą nekropolią jest 
przykościelny cmentarz katolicki pochodzący z XIV w. usytuowany wokół średniowiecznej 
świątyni oraz cmentarz parafialny z 1800 roku. Następną grupę stanowią cmentarze 



 

45 
 

ewangelickie z I i II połowy XIX w.  oraz cmentarz żydowski z 1820 roku. Najmłodszym 
cmentarzem w mieście Wąbrzeźno jest cmentarz komunalny i wojskowy. Niestety tylko 
cmentarze katolickie i komunalny zachowały do naszych czasów pierwotny układ działki. 
Wszystkie cmentarze ewangelickie oraz żydowski zatraciły pierwotny układ. Pozbawione 
zostały nagrobków drzewostanu, a teren został zabudowany lub rozparcelowany. Najstarsze 
nagrobki z XIX wieku odnaleźć można na cmentarzu parafialnym przy ul. Górnej. 
 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO – ZABYTKOWE CMENTARZE 

LP. MIEJSCOWOŚĆ 
OBIEKT  

(funkcja pierwotna) 
DATOWANIE 

1. UL. CHEŁMIŃSKA Cmentarz ewangelicki 1826 r. 
2. UL. GEN. ST. PRUSZYŃSKIEGO Cmentarz ewangelicki 1858 r. 
3. UL. GÓRNA Cmentarz przykościelny  XIV w. 
4. UL. GÓRNA Cmentarz parafialny rzym. -  kat. 1800 r. 
5. UL. MIKOŁAJA Z RYŃSKA Cmentarz komunalny i wojskowy 1939 (?), 1945 r. 
6. UL. MACIEJA RATAJA Cmentarz żydowski 1820 r. 

 
 
7.5 ZABYTKI RUCHOME 
 
    Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w rejestrze zabytków oraz 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno stanowią przede 
wszystkim wyposażenie kościołów lub znajdują się w zbiorach muzeów. Ze względu na ich 
bezpieczeństwo w opracowaniu nie zostają przytoczone żadne dane z tego zakresu. 
 
 
 
7.6 ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE 
 
     Na terenie miasta Wąbrzeźno znajduje się 46 stanowisk archeologicznych z 62 obiektami,., 
będących śladami materialnej działalności ludzkiej w przeszłości, które podlegają ochronie 
konserwatorskiej. W większości stanowiska archeologiczne nie są eksponowane w terenie, 
posiadają dużą wartość poznawczą, lecz w niektórych przypadkach są już zniszczone (np.: 
zabudowane). Stanowiska wyznaczone zostały na podstawie Archeologicznego Zdjęcia 
Polski (AZP) i znajdują się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Nieruchomych 
Archeologicznych. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane są na obszarze całego miasta,.  
Pod względem pełnionych funkcji obiektów zakwalifikowano je najczęściej, jako osady i 
luźne znaleziska. Odkryte znaleziska historyczne datowane są na okresy: pradzieje, epoka 
kamienia, schyłkowy neolit, epokę brązu, okres rzymski, wczesne średniowiecze, późne 
średniowiecze. Do najciekawszych znalezisk, oprócz fragmentów ceramiki i krzemieni, 
należą 2 przęśliki gliniane, topór kamienny z okresu neolitu, topór kamienny jutlandzki, 
baniaste naczynie chropowacono, kolczyki z brązu, 2 skrobacze oraz monety i naczynia 
gliniane, które zaginione. Wszystkie odnalezione zabytki znajdują się w Muzeum 
Okręgowym w  Toruniu lub Muzeum Archeologii w Poznaniu. 
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7.7  ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY 
 
     Podstawowe formy ochrony zabytków według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, art. 7 z późn. zm.) 
stanowią: 

 wpis do rejestru zabytków, 
 uznanie za pomnik historii 
  utworzenie parku kulturowego 
 ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

     Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno tylko kilkanaście zabytków objętych jest dotychczas 
prawnymi formami ochrony, w postaci wpisu do rejestru zabytków, czy poprzez ustalenia 
ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Żaden zabytek nie jest 
chroniony prawnie poprzez uznanie za pomnik historii, czy utworzenie parku kulturowego. 
 
 
7.7.1 REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 
 
     Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, art. 8 z późn. zm) rejestr zabytków prowadzi wojewódzki 
konserwator zabytków, w tym przypadku Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Toruniu.  
 Zabytek nieruchomy może zostać wpisany do rejestru z urzędu lub na wniosek właściciela 

lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym zabytek się znajduje (Dz. U. z 2003 r. nr 
162, poz. 1568, art. 9, ust. 1 z późn. zm.). Do rejestru może być wpisane otoczenie 
zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna 
tego zabytku. Wpisu dokonuje właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków wydając 
decyzję administracyjną. 

     Na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno do rejestru zabytków nieruchomych do tej pory 
wpisano 10 zabytków, w tym: 2 zabytki architektury sakralnej, 3 budynki mieszkalne –  2 
kamienice i willa, 1 gmachy użyteczności publicznej, 1 zabytek budownictwa obronnego oraz 
2 zabytek archeologiczny. 1 założenie przestrzenne w formie otoczenia gmachu i willi 
sądowej (wykaz – Załącznik nr 1).  
 

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR REJESTRU  DATA DECYZJI 

Ul. 1 – GO MAJA 38 KAMIENICA 
MIESZCZAŃSKA 

Rejestr zabytków 
A/342 

Decyzja 
 z dnia 30 czerwca 1987 r. 

 

Kamienica wzniesiona w 60-tych latach XIX wieku., w stylu neorenesansowym 
Usytuowana w południowej pierzei ul. 1 Maja, jako dom narożny, przylegający do 
sąsiedniej kamieniczki. Kamienica murowana dwu kondygnacyjna z dachem 
mansardowym z lukarnami, z czteroosiową elewacją frontową. Pierwsza 
kondygnacja boniowana, druga oddzielona gzymsem, ceglana, z elementami 
ozdobnymi ze sztucznego kamienia (oboknia, pozorna balustrada, lukarny). 
Elewacja wschodnia z werandą w formie portyku. Do elewacji tylnej przylega w 
formie skrzydła bocznego oficyna pięcioosiowa, dwukondygnacyjna, gładko 
tynkowana. Kamienica zachowała jednolity charakter stylu neorenesansowego w 
bryle zewnętrznej, jak i wewnątrz budynku. Pierwszym właścicielem budynku był 
Jacob Meyer, następnym w 20-tych latach XX w. kupiec Stefan Klimek. Od 1938 
roku Teofil Kliński, dyrektor straży pożarnej w Toruniu. 
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UL. WOLNOŚCI 19 GMACH SADU 
GRODZKIEGO 

Rejestr zabytków 
A/161/1-2 

Decyzja z dnia 
19 sierpnia 1991 r. 

 

Historia budynku sądowego związana jest nieodłącznie z powstaniem w Wąbrzeźnie 
siedziby powiatu wąbrzeskiego, a za tym idącym, rozwojem miasta. Gmach sądu 
grodzkiego z aresztem w podziemiach wzniesiono w 1880 roku, w stylu 
neogotyckim. W latach 1904-1906 opracowany został projekt przebudowy budynku. 
W latach 1908-1914 dobudowano od strony północnej skrzydło gmachu, na 
zapleczu od strony wschodniej areszt. Budynek sądu wraz z willą sądową otoczono z 
trzech stron ceglanym murem, a od d. ul. Kowalewskiej parkanem. Od strony 
wschodniej aresztu wydzielono dziedziniec więzienny.    

UL. WOLNOŚCI 21 WILLA SĄDOWA Rejestr zabytków 
A/161/1-2 

Decyzja z dnia 
19 sierpnia 1991 r. 

 

Willę sądową wzniesiono w latach 1908-1914, w trakcie przebudowy 
gmachu sądowego. Willa stanowi niewielki budynek o malowniczo 
ukształtowanej bryle, umieszczony w pobliżu zachodniego szczytu sądu. 
Willę przeznaczono na mieszkanie prezesa i pracowników sądu. 

UL. WOLNOŚCI 19, 21 
OTOCZENIE Z 

OGRODZENIEM SĄDU I 
WILLI SĄDOWEJ  

Rejestr zabytków 
A/161/1-2 

Decyzja z dnia 
19 sierpnia 1991 r. 

 

Czas powstania murowanego ogrodzenia gmachu sądu grodzkiego oraz willi 
sądowej związany jest z budową oraz przebudową tych budynków. 
Ogrodzenie pochodzi z 1880 roku oraz z lat 1908-1914. 

PLAC  
JANA PAWŁA II 22 

KAMIENICA   
Z OFICYNĄ 

Rejestr zabytków 
A/111 

Decyzja z dnia 
30 maja 1994 r. 

 

Kamienicę wzniesiono najprawdopodobniej przed 1903 rokiem. W 1903 roku 
dobudowano do już istniejącej kamienicy oficynę, pomieszczenie magazynu i 
przejazd. Parter kamienicy służył celom handlowym, natomiast I piętro 
mieszkalnym. W przyziemiu fasady znajdowały się dwa wejścia: do korytarza i 
sklepu. Właścicielem budynku był Alex Harris. W 20-tych latach XX w. w kamienicy 
umieszczono oddział Banku Kredytowego. Wówczas najprawdopodobniej 
zmieniono wygląd elewacji, umieszczając wejście do banku w osi wschodniej, 
oprócz wejścia do korytarza. Od 19 października 1990 r. kamienica pełni funkcję 
plebanii. 

UL. PODZAMCZE RUINY ZAMKU Rejestr zabytków 
A/13/158 

Decyzja z dnia 
30 kwietnia 1966 r. 

 

Ruiny zamku biskupiego pierwotnie usytuowanego na sztucznym wzniesieniu na półwyspie 
Jeziora Zamkowego. Poprzedzonego od północnego-wschodu przedzamczem, oddzielonym 
fosą. Zamek wzniesiono z kamienia i cegły o układzie polskim, na rzucie regularnego 
czworoboku, z prostokątnym budynkiem mieszkalnym i ośmioboczną wieżą, której 
pomieszczenie w przyziemiu przekryto głęboko wciętym ostrołukowym sklepieniem 
ośmiopolowym z kamiennymi wspornikami. Zamek biskupi wzniesiono za biskupa Hermana 
von Prinza (1303-1311), wzmiankowany w 1321 r. Został spalony w czasie wojny 
trzynastoletniej, następnie odbudowany. Służył, jako rezydencja biskupów chełmińskich. Za 
biskupa Macieja Konopackiego (1611-1613) wybudowano na zamku nowe pomieszczenia. W 
1655 roku spalony przez wojska szwedzkie. Od tego czasu zamek pozostał w ruinie. Po 1792 
roku rozpoczęto rozbiórkę zamku na materiał budowlany, w związku z odbudowa miasta. W 
1940 roku przeprowadzono badania archeologiczne, podczas których odkryto częściowo 
odsłonięto fundamenty. Ruiny zamku biskupiego – są to jedynie pozostałości muru, min. 
niewielki blok stanowiący cześć baszty zamkowej, z śladami piwnic. Jest to obiekt 
wolnostojący, wykonany z cegły – niezagospodarowany. Położony w północnej części miasta 
na wzgórzu zamkowym, otoczony wodą ( Jeziorem Zamkowym). W obrębie przedzamcza i 
zamku właściwego znajduje się park, powstały w latach 1921 – 1930. 
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UL. GÓRNA 13 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY Rejestr zabytków 
Nr A/107 

Decyzja z dnia 
28 lipca1994 r. 

 

Rejestrem zabytków objęto Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy z 
otoczeniem w granicach działki nr 20.  
Kościół gotycki, przekształcony neogotycką rozbudową. Orientowany. Murowany z 
kamienia i cegły. Pierwotnie jednonawowy z wydzielonym prezbiterium, obecnie 
trójnawowy. Z dawnego kościoła wały się: krótkie prezbiterium zamknięte 
trójbocznie z przylegającą od północy zakrystią, ściany nawy głównej przeprute 
nowszymi arkadami oraz dolna kondygnacja kwadratowej wieży od zachodu. 
Obecny kościół zbudowany został najprawdopodobniej przez biskupa Ottona (1323-
1349). W 1700 r. kościół spalił się, a następnie został odbudowany staraniem 
biskupa Teodora Potockiego. W 1779 roku wybudowano od strony zachodniej niską 
wieżę, z fundacji mieszczan. W 1881 roku kościół odnowiono. W 1902 roku 
przeprowadzono gruntowna przebudowę z dodaniem naw bocznych oraz 
nadbudową wieży.  

PLAC JANA PAWŁA II KOŚCIÓŁ 
EWANGELICKI 

Rejestr zabytków 
A/124 

Decyzja z dnia 
31 grudnia 1993 r. 

 

Kościół wzniesiono w latach 1835-1836 roku, jako zbór ewangelicki, z datków wiernych oraz 
fundacji króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Pruskiego, który ofiarował na budowę 
kościoła 2700 marek w złocie. W latach 1863-1864, staraniem pierwszego pastora parafii 
ewangelickiej księdza Wekwerth, świątynie powiększono o wieżę kościelną. Koszt budowy 
wieży oszacowano na 5000 marek w złocie, część kosztów został pokryta ze składek wiernych 
oraz darowizny Gustawa Adolfa Bereina. Kupił on również za 900 marek trzy dzwony, które 
umieszczono na wieży. W 1899 roku według planu mistrza Bode z Torunia postanowiono 
świątynie rozbudować. Kościół został również wyposażony w nowe okna witrażowe w 
prezbiterium. Jednocześnie zainstalowano nowe organy na chórze. Po 1945 roku dawny zbór 
został przejęty przez katolików i spełniał role kościoła szkolnego. Od 10 maja 1986 roku 
kościół stanowi samodzielna parafię p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Kościół orientowany. 
Murowany z cegły. O kwadratowym prezbiterium z zakrystią od południa i kruchtą od 
północy. Znacznie szersza nawą sześcioprzęsłową, podzielona na trzy nawy dziesięcioma 
słupami dźwigającymi pierwotnie empory. Od północy z otwarta do wnętrza przybudówką o 
charakterze kaplicy, od zachodu kwadratową wieżą, z przybudówkami schodkowymi po 
bokach. W prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, spływających na narożne 
półpilastry, w nawie ze stropami belkowymi, fazowanymi z poprzecznymi podciągami. Dachy 
nad prezbiterium trójspadowy, a nad nawą dwuspadowy, przekryty dachówką. Wieża w 
dolnej kondygnacji kwadratowa, w górnej ośmioboczna, zwieńczona wysmukłą murowaną 
iglicą.   

UL. CHEŁMIŃSKA GRODZISKO Rejestr zabytków 
Nr C/40 

Decyzja z dnia 
29 września 1965 r. 

 

Gród pochodzący z IX-XIII w., usytuowany na przesmyku pomiędzy jeziorami Frydek 
i Zamkowym. Pochodzący z trzech okresów kulturowych ustalonych badaniami 
archeologicznymi. W ostatniej fazie, w latach 1240-1270, grodzisko posiadało 
założenie owalne o konstrukcji drewniano-ziemnej, z budynkiem i dwiema wieżami 
z suszonej cegły. Od końca XIII w., zapewne po kolejnym najeździe pruskim, grodu 
nie odbudowano. 

UL. PODZAMCZE GRODZISKO Rejestr zabytków 
Nr C/41 

Decyzja z dnia 
28 września 1965 r. 

 

W ramach najnowszych badań sondażowych grodzisko wpisane w 1865 roku do 
rejestru zabytków, nie posiada i nie posiadało wartości zabytkowych. Teren błędnie 
określany jest, jako siedlisko. Z przesłanek wynika, że jest to usypane sztucznie 
wzniesienie, zbudowane z piasku i gruzowiska pochodzącego z pobliskiego zamku. 
W celu jednoznacznego potwierdzenia dotychczasowych przesłanek, należałoby 
przeprowadzić badania archeologiczne. 
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7.8   EWIDENCJA ZABYTKÓW 
 
     Ewidencja zabytków zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, art. 21 z późn. zm) powinna stanowić 
podstawę do sporządzenia programu opieki nad zabytkami czy to przez województwo, powiat 
czy gminę.  
     Gminną Ewidencję Zabytków na terenie gminy prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent w 
formie zbioru kart adresowych zabytków. 
Ewidencja zabytków według ustawy powinna zawierać: 

 zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 
 zabytki nieruchome niewpisane do rejestru zabytków a ujęte w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków 
 inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza w porozumieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Gminna Miasto Wąbrzeźno posiada przyjętą odpowiednim zarządzeniem Gminną Ewidencję 
Zabytków Nieruchomych oraz Gminna Ewidencję Zabytków Nieruchomych 
Archeologicznych, które pełnią funkcję dokumentów określających zasób substancji 
zabytkowej na terenie gminy. 
 
 
 
7.8.1 EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 
 
     Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno 
zostało poprzedzone sporządzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków. Ewidencję wykonano na 
podstawie: 
 

1) wykazu nieruchomych zabytków rejestrowych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno; 
2) wykazu wojewódzkiej ewidencji zabytków dla Gminy Miasto Wąbrzeźno(zabytki 

architektury i budownictwa, cmentarze, zieleń projektowana, założenia przestrzenne); 
3) wykazu zabytków ujętym w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wąbrzeźno przyjętego uchwałą nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w 
Wąbrzeźnie dnia 24 czerwca 2004 roku;  

4)  lustracji terenowej, mającej na celu sprawdzenie stanu zachowania zabytków ujętych 
w ewidencji, jak również uzupełnieniu jej o obiekty nieobjęte dotychczas żadną 
ochroną a posiadające wartości zabytkowe.  
 

    Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych dla Gminy Miasta Wąbrzeźno została 
zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków dnia 14 lutego 2014 
roku. Przyjęte zmiany w ewidencji zabytków zostały jednocześnie wprowadzone do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków Zarządzeniem nr 5 K-P WKZ z dnia 14 lutego 2014 r. w 
sprawie włączenia i wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych 
zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Miasto 
Wąbrzeźno. Z dniem 14 lutego 2014 r. zawartość wojewódzkiej ewidencji zabytków 
nieruchomych została uzupełniona o informacje i zasób obiektów przyjętych w Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Tym samym obydwie ewidencje posiadają jednobrzmiące wykazy 
zabytków.      
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     Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno zawiera 283 
zabytki, w tym 8 wpisanych do rejestru zabytków. Wśród zabytków objętych GEZ znajdują 
się: 
 

ZASÓB ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W GMINIE MIASTO WĄBRZEŹNO 

Lp.  T Y P   Z A B Y T K U WEZ REJESTR 
ZABYTKÓW GEZ 

1. Zabytki architektury i budownictwa 271 7 149 
2. Zabytkowe cmentarze 6 0 6 
3. Zabytki założeń zieleni projektowanej 4 0 4 
4. Zabytkowe układy przestrzenne 2 1 2 
 RAZEM: 275 8 283 

      
   Pełny wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno 
stanowi Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
 
     W trakcie lustracji terenowej oraz opiniowania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy 
Miasto Wąbrzeźno przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu zweryfikowano 
wykaz wojewódzkiej ewidencji zabytków, jak również wykaz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską przedstawiony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Wąbrzeźno. 
W konsekwencji z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz ,,projektu gminnej ewidencji 
zabytków” wykreślono 316 obiektów w tym: 
 

- obiekty nie posiadające wartości zabytkowych, 
- zabytki, które utraciły wartości zabytkowe, 
- zabytki, które uległy na przestrzeni lat rozbiórce, a nadal znajdowały się w ewidencji. 
- obiekty znajdujące się na terenie Gminy Wąbrzeźno 

 
OBIEKTY DO WYKREŚLENIA Z EWIDENCJI ZABYTKÓW  

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WĄBRZEŹNO 

LP. ULICA NR 
OBIEKT  

(funkcja pierwotna) 
DATOWANIE 

PRZYCZYNA SKREŚLENIA  
Z WEZ 

1 11-go Listopada 2 Dom w zagrodzie Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

2 1-go Maja 1 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
3 1-go Maja 4 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
4 1-go Maja 10 Budynek mieszkalny 1962 r. BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
5 1-go Maja 11 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
6 1-go Maja 15 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
7 1-go Maja 16 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
8 1-go Maja 24 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
9 1-go Maja 25 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
10 1-go Maja 26 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
11 1-go Maja 28 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

12 1-go Maja 32 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
13 1-go Maja 33 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
14 1-go Maja 35 Zakład rzemieślniczy 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
15 1-go Maja 37 Kamienica + oficyna 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
16 1-go Maja 39 Kasyno wojskowe Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
17 1-go Maja 40 Pawilon  UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
18 1-go Maja 44 Budynek mieszkalny 1950-1960 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
19 1-go Maja 45 Robotniczy budynek mieszkalny I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
20 1-go Maja 47 Budynek mieszkalny I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
21 1-go Maja 48 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

22 1-go Maja 56 Dom Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
23 1-go Maja 58 Budynek mieszkalny Ok. 1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
24 1-go Maja 61 Zakład rzemieślniczy Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
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25 1-go Maja 62 Kamienica XIX/XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
26 1-go Maja 65 Kamienica 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
27 1-go Maja 69 Dom Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

28 1-go Maja 71 
Budynek administracyjny firmy 
,,Hydro Vacum” 

1945 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

29 1-go Maja 77 Budynek mieszkalny I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
30 1-go Maja 78 Budynek mieszkalny Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
31 1-go Maja 80 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

32 1-go Maja 81 Budynek mieszkalny I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
33 1-go Maja 84 Budynek mieszkalny 1910-1915 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
34 1-go Maja 88 Budynek mieszkalny Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
35 1-go Maja 94 Budynek mieszkalny i gospodarczy XIX/XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

36 26-stego Stycznia 
 

Zespół domów robotniczych tzw. 
,,domki fińskie” 

Po 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

37 Chełmińska 3 Dom Ok. 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
38 Chełmińska 4 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
39 Chełmińska 8 Kamienica XIX/XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
40 Chełmińska 12 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
41 Chełmińska 14 Dom Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

42 Chełmińska 15 Dom I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
43 Chełmińska 17 Dom I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

44 Chełmińska 18 Budynek mieszkalny Ok. 1900 r. BUDYNEK NIE ISTNIEJE 

45 Chełmińska 19 Dom I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
46 Chełmińska 20 Dom + zakład rzemieślniczy Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
47 Chełmińska 21 Dom I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
48 Chełmińska 22 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
49  23 Budynek mieszkalny Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
50 Chełmińska 25 Kamienica I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
51 Chełmińska 27 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

52 Chełmińska 31 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
53 Chełmińska 32 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

54 Chełmińska 35 Budynek mieszkalny 1920-1940 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

55 Chełmińska 37 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
56 Chełmińska 39 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
57 Chełmińska 40 Dom Ok. 1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
58 Chełmińska 41 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
59 Chełmińska 42 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
60 Chełmińska 43 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
61 Chełmińska 44 Dom Ok. 1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

62 Chełmińska 45 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

63 Chełmińska 50 Dom + obora w zagrodzie 
Pocz. XX w., po 

1950 r. 
UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

64 Dolna 4 Budynek mieszkalny 1920-1939 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
65 Dolna 6 Kamienica (od ul. Nadbrzeżnej) Pocz. Xx w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
66 Dolna 10 Dom Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
67 Gen. S. Pruszyńskiego 1 Budynek mieszkalny 1907 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
68 Gen. S. Pruszyńskiego 4 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
69 Gen. S. Pruszyńskiego 8 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
70 Gen. S. Pruszyńskiego 22 Budynek mieszkalny Ok. 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
71 Gen. S. Pruszyńskiego 23 Dom 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

72 Gen. S. Pruszyńskiego 25-27 Budynek mieszkalny 1924 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
73 Gen. S. Pruszyńskiego 28 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
74 Gen. S. Pruszyńskiego 29 Budynek mieszkalny Ok. 1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
75 Gen. S. Pruszyńskiego 35 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
76 Gen. S. Pruszyńskiego 37 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
77 Gen. S. Pruszyńskiego 45 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
78 Gen. S. Pruszyńskiego 48 Dom 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
79 Gen. Wł. Sikorskiego  1 Kamienica 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
80 Górna 2 Kamienica I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
8 Górna 3 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

82 Górna 4 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
83 Górna 6 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
84 Górna 7 Budynek mieszkalny 1870-1880 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
85 Górna 8 Budynek mieszkalny Ok. 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
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86 Górna 16 Kamienica I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
87 Grudziądzka 3 Budynek mieszkalny Po 1960 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
88 Grudziądzka 5 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
89 Grudziądzka 6 Dom Ok. 1930 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
90 Grudziądzka 8 Kamienica Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
91 Grudziądzka 12 Budynek mieszkalny 1870-1890 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

92 Grudziądzka 13 
Gorzelnia, ob. budynek handlowo-
usługowy 

1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

93 Grudziądzka 14 Dom 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
94 Grudziądzka 16 Dom 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
95 Grudziądzka 17 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
96 Grudziądzka 18 Dom 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
97 Grudziądzka 19 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
98 Grudziądzka 26a Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
99 Grudziądzka 28a Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
100 Jeziorna 5 Budynek mieszkalny 1957 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
101 Jeziorna 7 Budynek mieszkalny 1940-1950 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

102 Jeziorna 8 Budynek mieszkalny Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
103 Jeziorna 11 Budynek mieszkalny Ok. 1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
104 Kętrzyńskiego 2 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
105 Kętrzyńskiego 4 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
106 Kętrzyńskiego 7 Budynek mieszkalny Po 2000 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
107 Kętrzyńskiego 13 Budynek mieszkalny 1910-1915 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
108 Kętrzyńskiego 14 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
109 Kętrzyńskiego 15 Budynek mieszkalny 1915-1920 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
110 Kętrzyńskiego 18 Dom 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
111 Kętrzyńskiego 25-27 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

112 Kętrzyńskiego 33 Budynek mieszkalny 1913 r. BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
113 Kętrzyńskiego 35 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
114 Kętrzyńskiego 53 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
115 Kętrzyńskiego 55 Budynek mieszkalny Po 1960 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
116 Kętrzyńskiego 59 Budynek mieszkalny 1904 r. BUDYNEK NIE ISTNIEJE H 
117 Kętrzyńskiego 61 Budynek mieszkalny  BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
118 Kętrzyńskiego 75 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
119 Kętrzyńskiego 85 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
120 Kętrzyńskiego 114 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
121 Kętrzyńskiego 120 Budynek mieszkalny Po 1960 r. BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

122 Kętrzyńskiego 122 
Magazyn oleju w zespole dworca 
kolejowego 

k. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

123 Kętrzyńskiego/Jasna  Budynek mieszkalny 1940 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
124 Kopernika 2 Oficyna Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
125 Kopernika  Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
126 Kopernika 8 Kamienica I ćw. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
127 Kopernika 13 Dom + zakład rzemieślniczy Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
128 Kopernika 17 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
129 Kopernika 18 Spichlerz Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
130 Kopernika 24 Budynek mieszkalny Ok. 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
131 Kopernika 26 Dom 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

132 Kościelna 4 Dom 1910-1915 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
133 Kościuszki 2 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
134 Kościuszki 4 Budynek mieszkalny 1910-1915 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
135 Kościuszki 8 Budynek mieszkalno-usługowy Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
136 Kościuszki 10 Dom 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
137 Kościuszki 22 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
138 Królowej Jadwigi 1 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
139 Królowej Jadwigi 2 Budynek mieszkalny 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
140 Matejki 3 Dom Ok. 1920 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
141 Matejki 23 Budynek mieszkalny 1860-1870 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 

142 Matejki 29 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
143 Matejki 31 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
144 Matejki 33 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
145 Matejki 35 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
146 Matejki 39 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
147 Matejki 41 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
148 Matejki 45 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
149 Matejki 47 Barak socjalny  20-lata XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
150 Matejki 49 Barak socjalny 20-lata XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
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151 Matejki 51 Barak socjalny 20- lata XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

152 Mestwina 2 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
153 Mestwina 3 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
154 Mestwina 5 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
155 Mestwina 9 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
156 Mestwina 10 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
157 Mickiewicza 1 Budynek mieszkalny Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
158 Mickiewicza 2 Budynek mieszkalny 1920-1939 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
159 Mickiewicza 6 Budynek mieszkalny Po 1960 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
160 Mickiewicza 7 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
161 Mickiewicza 9 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

162 Mickiewicza 16 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
163 Mickiewicza 18 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
164 Mickiewicza 23 Budynek mieszkalny 1950-1960 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
165 Mickiewicza 29 Budynek mieszkalny 1950-1960 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
166 Mickiewicza 31 Budynek mieszkalny 1905-1910 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
167 Mickiewicza 33 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAKWARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
168 Mickiewicza 35 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
169 Mickiewicza 37 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
170 Mickiewicza 39 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
171 Mickiewicza 39 Oficyna Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

172 Mickiewicza 41 Budynek mieszkalny 1958 r. BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
173 Mickiewicza 43 Dom 1911 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
174 Mikołaja z Ryńska 1-5 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
175 Mikołaja z Ryńska 6 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
176 Mikołaja z Ryńska 7 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
177 Mikołaja z Ryńska 8 Budynek mieszkalny Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
178 Mikołaja z Ryńska 10 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
179 Mikołaja z Ryńska 18 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
180 Nadbrzeżna 7 Kamienica z oficyną Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
181 Nadbrzeżna/Chełmińska  Budynek gospodarczy A Ok. 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

182 Nadbrzeżna/Chełmińska  Budynek gospodarczy B Ok. 1900 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
183 Niedziałkowskiego 5 Budynek mieszkalny 1930 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
184 Niedziałkowskiego 14 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
185 Ojca Bernarda 6 Budynek mieszkalny Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
186 Ojca Bernarda 11 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
187 Ojca Bernarda 10-12 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
188 Okrężna 2 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
189 Partyzanta 4 Budynek mieszkalny 1931 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
190 Partyzanta 5 Budynek mieszkalny 1933 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
191 Partyzanta 6 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

192 Partyzanta 7 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
193 Partyzanta 8 Kamienica Pocz. XX w. BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
194 Partyzanta 11 Budynek gospodarczy 1905-1910 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
195 Partyzanta 18 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
196 Pl. Jana Pawła II 8 Kamienica k. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

197 Pl. Jana Pawła II 13 Hotel ,,Czarny Orzeł” 
1897 r., 1907 r., 2 

poł. XX w. 
UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

198 Pl. Jana Pawła II 16 Kamienica k. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
199 Pl. Jana Pawła II 17 Kamienica k. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
200 Pl. Jana Pawła II 18 Kamienica k. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

201 Pl. Jana Pawła II  Pomnik Zwycięstwa 1946 r. OCHRONĘ REGULUJĄ ODRĘBNE 
PRZEPISY 

202 Podgórna 2 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
203 Podgórna 4 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
204 Podmłynik 1 Budynek mieszkalny 1901-1905 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
205 Podmłynik 9 Budynek mieszkalny 1965 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
206 Podzamcze 1 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
207 Podzamcze 9 Budynek mieszkalny 1800-1820 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
208 Podzamcze 11 Budynek mieszkalny 1800-1820 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
209 Polna 18 Dom w zagrodzie Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
210 Poniatowskiego 3 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
211 Poniatowskiego 4 Kamienica XIX/XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

212 Poniatowskiego 5 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
213 Poniatowskiego 7 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
214 Poniatowskiego 16 Budynek mieszkalny Po 1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
215 Poniatowskiego 18 Budynek mieszkalny 1880-1890 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
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216 Poniatowskiego 20 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
217 Pułaskiego 1/3 Budynek mieszkalny 1890-1900 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
218 Pułaskiego 5 Budynek mieszkalny 1950-1960 BUDYNEK NIE ISTNIEJE  
219 Pułaskiego 6 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
220 Słowackiego 2 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
221 Spokojna 4/6 Budynek mieszkalny 1956 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

222 Sportowa 1 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
223 Strażacka 2 Barak socjalny 20 lata XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
224 Strażacka 4 Barak socjalny 20 lata XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
225 Targowa 3 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
226 Targowa 4 Budynek mieszkalny 1952-1957 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
227 Targowa 5 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAKWARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
228 Toruńska 2 Kamienica 1929 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
229 Toruńska 3 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
230 Toruńska 5 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
231 Toruńska 6 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

232 Wolności 1 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
233 Wolności 2 Dom 1929 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
234 Wolności 4 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
235 Wolności 5 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
236 Wolności 6 Budynek mieszkalny Po 1960 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
237 Wolności 8 Oficyna 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
238 Wolności 9 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
239 Wolności 17 Budynek mieszkalny 1915-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
240 Wolności 27 Szpital miejski 1887 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
241 Wolności 33 Szpital Joanitów Pruskich 1899 r. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

242 Wolności 36 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
243 Wolności 39 Budynek mieszkalny 1910-1915 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
244 Wolności 40 Budynek mieszkalny 1940-1950 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
245 Wolności 41 Budynek mieszkalny 1915-1920 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
246 Wolności 45 Budynek mieszkalny 1915-1920 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
247 Wolności 46 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
248 Wolności 48 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
249 Wolności 50 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
250 Wolności 51 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
251 Wolności 51a Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

252 Wolności 52 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
253 Wolności 53 Budynek mieszkalny 1950-1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
254 Wolności 54 Budynek mieszkalny 1920-1939 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
255 Wolności 55/57 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
256 Wolności 63 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
257 Wolności 64-66 Dom Ok. 1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
258 Wolności 68 Dom Ok. 1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
259 Wolności 71 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
260 Wolności 74 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
261 Wolności 78 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

262 Wolności 96 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
263 Wolności 98 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
264 Wolności 102 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
265 Wolności 108 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
266 Wolności 100A Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
267 Żeglarska 1 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
268 Żeglarska 4 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
269 Żeglarska 5 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
270 Żeglarska 6 Budynek mieszkalny 1948-1958 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
271 Żeglarska 2/2a Dom 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

272 Żeglarska 3 Dom 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
273 Żołnierz Polskiego 3 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
274 Żołnierz Polskiego 5 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
275 Żołnierz Polskiego 7 Budynek mieszkalny Po 1960 BRAK WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
276 Żołnierz Polskiego 10 Budynek mieszkalny Po 1960 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
277 Żołnierz Polskiego 11 Budynek mieszkalny 1905-1910 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
278 Żołnierz Polskiego 12 Budynek mieszkalny 1920-1939 BUDYNEK NIE ISTNIEJE 
279 Żołnierz Polskiego 13 Budynek mieszkalny 1950-1960 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
280 Żołnierz Polskiego 15 Dom 1910-1920 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
281 Żołnierz Polskiego 17 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

282 Żołnierz Polskiego 20 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
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283 Żołnierz Polskiego 22 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
284 Żołnierz Polskiego 24 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
285 Żwirki i Wigury 1 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
286 Żwirki i Wigury 2 Kamienica Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
287 Żwirki i Wigury 3 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
288 Żwirki i Wigury 7 Dom 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

289 Żwirki i Wigury 10 
Budynek gospodarczy w zespole 
młyńskim 

2 poł. XIX w. BUDYNEK NIE ISTNIEJE 

290 Żwirki i Wigury 9-11 Budynek mieszkalny 1890-1900 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
291 Żwirki i Wigury 13 Zakład rzemieślniczy 4 ćw. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

292 Żwirki i Wigury 17 Dom Pocz. XX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
293 Żwirki i Wigury 17 Dom k. XIX w. UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
294 Żwirki i Wigury 25 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
295 Żwirki i Wigury 27 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
296 Żwirki i Wigury 33 Budynek mieszkalny 1920-1939 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 
297 Żwirki i Wigury 37 Kamienica 1908 UTRATA WARTOŚCI ZABYTKOWYCH 

 
OBIEKTY WYKREŚLONE Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO 

Z POWODU BŁĘDNIE OKREŚLONEJ PRZYNALEŻNOŚCI TERENOWEJ 

Lp. ULICA NR FUNKCJA OBIEKTU UWAGI 
298 Chełmińska 54 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

299 Chełmińska 55 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

300 Droga na Wronie A Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

301 Droga na Wronie B Zagroda TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

302 Kętrzyńskiego 34 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

303 Kętrzyńskiego 36 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

304 Kętrzyńskiego 37 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

305 Kętrzyńskiego 39 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

306 Kętrzyńskiego 41 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

307 Kętrzyńskiego 43 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

308 Kętrzyńskiego 51 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

309 Kętrzyńskiego 54 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

310 Kętrzyńskiego 56 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

311 Kętrzyńskiego 99 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

312 Kętrzyńskiego/Wałycz 33 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

313 Kętrzyńskiego/Wałycz 33 Zagroda - obora TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

314 Mikołaja z Ryńska 26 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

315 Okrężna 5 Budynek mieszkalny TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

316 Kętrzyńskiego  Cmentarz ewangelicki TEREN GMINY WIEJSKIEJ WĄBRZEŹNO 

 
   Obiekty skreślone z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie przyjęte do gminnej 
ewidencji zabytków, a objęte dotychczasową ochroną konserwatorską na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXI/133/2004 
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie dnia 24 czerwca 2004 roku, powinny zostać wykreślone z 
niniejszego planu.  Z dniem 14 lutego 2014 roku obowiązującym wykazem zabytków 
nieruchomych dla miasta Wąbrzeźno jest Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych – 
patrz Załącznik nr 2. 
 
 
 
7.8.2 EWIDENCJA NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 
 
     Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Archeologicznych (GEZNA) przyjęta 
zarządzeniem Nr OA. 0050.53.2014 Burmistrza Miasta Wąbrzeźno dnia 19 maja 2014 roku, 
stanowi zbiór kart adresowych dla zabytków archeologicznych, znajdujących się również w 
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Karty adresowe zabytków nieruchomych 
archeologicznych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno zostały sporządzone na podstawie 
wojewódzkich kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych.   
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    Przyjęta zarządzeniem GEZNA zawiera 46 stanowisk archeologicznych z 62 obiektami, 
wśród których wyróżnić można: 2 grodziska (wpisane do rejestru zabytków); 20 śladów 
osadnictwa, 24 osady, 11 znalezisk luźnych, 1 zespół staromiejski, 2 cmentarzyska, 1 osadę 
podgrodzką oraz 1 obiekt nieokreślony. Wśród wpisanych do ewidencji stanowisk, 30 z nich, 
posiada określoną lokalizację terenową, natomiast 16 z nich nie, ponieważ stanowią je 
najczęściej tzw. znaleziska luźne np. skorupy naczyń, które przechowywane są w Muzeum 
Archeologii w Poznaniu lub w Muzeum Okręgowym w Toruniu.  
 
 

Lp.  T Y P   Z A B Y T K U WEZ 
REJESTR 

ZABYTKÓW 
GEZ 

1. Zabytki nieruchome archeologiczne 44 2 46 
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Rozdział 8 

WYTYCZNE POTENCJALNYCH DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA WĄBRZEŹNO 

 
 

      Przeprowadzona lustracja terenowa w trakcie opracowywania Gminnej Ewidencji 
Zabytków dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, wykazała, że obszar miasta charakteryzuje się 
różnorodnym zasobem zabytków sakralnych i świeckich. Wśród nich wyróżnić należy takie, 
które można byłoby, ze względu na duże wartości zabytkowe, objąć szerszą ochroną prawną, 
a niestety do dzisiaj znajdują się tylko w ewidencji zabytków. 
    Podwyższenie rangi, jak również zwiększenie ochrony zabytków można uzyskać przez 
nadanie zabytkowi tytułu „pomnika historii”, powołania ,,parku kulturowego” czy wpisania 
do rejestru zabytków.  
     Poniższe propozycje stanowią wynik oceny konserwatorskiej, jednak w żadnej sposób nie 
obligują prawnie właścicieli terenów czy obiektów zabytkowych do zastosowania się do 
niniejszych postulatów. 

 
8.1 DZIAŁANIA W OBSZARZE USTAWOWYM W RAMACH OCHRONY I OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI 
 
     Działania w obszarze ustawowym w ramach ochrony i opieki nad zabytkami powinny 
polegać na prowadzeniu przez samorząd gminy polityki mającej na celu ochronę i 
promowanie najcenniejszego dziedzictwa kulturowego. Na terenie miasta Wąbrzeźno 
proponuje się podjęcie czynności związanych z ,,wpisem do rejestru zabytków” obiektów 
najcenniejszych dla dziedzictwa kulturowego gminy oraz charakterystycznych dla krajobrazu.  
Na terenie miasta Wąbrzeźno postuluje się objąć prawną ochroną zabytki: 
 

LP. ULICA NR OBIEKT DATOWANIE 
1. ul. 1-go Maja  5 Kamienica Pocz. XX w. 
2. ul. 1-go Maja 9 Kamienica Pocz. XX w. 
3. ul. 1-go Maja 21 Kamienica 1907 r. 
4. ul. 1-go Maja 27 Poczta 1892 r. 
5. ul. 1-go Maja 40 Zespół spichlerzy 3 ćw. XIX w. 
6. ul. 1-go Maja 41 Kamienica Pocz. XX w. 
7. ul. 1-go Maja 43 Kamienica z oficyną Pocz. XX w. 
8. ul. 1-go Maja 46 Kamienica 4 ćw. XIX w. 
9. ul. 1-go Maja 50 Kamienica k. XIX w. 
10. ul. 1-go Maja 61 Willa 1908 r. 
11. ul. 1-go Maja 76 Kamienica Pocz. XX w. 
12. ul. Chełmińskiej 46 Karczma 1914 r. 

13. ul. Dąbrowskiego 2 
Fabryka Kapeluszy wraz z budynkiem 
administracyjnym 

1922 r. 

14. ul. Górnej  Ogrodzenie kościoła parafialnego XVIII, XIX w. 
15. ul. Grudziądzkiej 9 Dom właściciela 1860 r. 
16. ul. Kętrzyńskiego 122 Zespół głównego dworca kolejowego 3 ćw.XIX w./ pocz. XX w. 
17. ul. Kopernika 3 Hotel ,,Donatol” Pocz. XX w. 
18. ul. Kościuszki 19 Kamienica mieszczańska 1898 r. 

19. ul. Królowej Jadwigi 9 
Prywatna Szkoła dla Dziewcząt, ob. Zespół Szkół 
Zawodowych 

1882 r. 

20. ul. Legionistów 8 Willa Pocz. XX w. 
21. ul. Matejki 12 Kamienica Pocz. XX w. 
22. ul. Matejki  Wieża ciśnień 1902 r. 
23. ul. Mickiewicza 12 Willa 1906 r. 
24. ul. Mickiewicza 17 Kamienica 1903 r. 
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25. Plac Jana Pawła II 9 Kamienica 1905 r. 
26. Plac Jana Pawła II 14 Kamienica k. XIX w 
27. Plac Jana Pawła II 23 Kamienica narożna k. XIX w. 
28. ul. Poniatowskiego 12 Kamienica Pocz. XX w. 
29. ul. Pułaskiego 2/4 Kamienica k. XIX w. 

30. ul. Wolności 11 
Szkoła Miejska, ob. Gimnazjum im. Ks. Kardynała St. 
Wyszyńskiego 

1883 r. 

31. ul. Wolności 16 Pastorówka, ob. Ochronka 1894 r. 
32. ul. Wolności 18 Ratusz Miejski 1892-1893 r. 
33. ul. Wolności 28 Kamienica k. XIX w. 

34. ul. Wolności 30 
Ewangelicka Szkoła Miejska wraz z salą gimnastyczną,  
ob. Szkoła Podstawowa nr 2 

1912 r. 

35. ul. Wolności 35 
Zespół zabudowań Pruskiego Królewskiego 
Progimnazjum Realnego, 
 ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

1904-1906 r. 

36. ul. Wolności 44 Gmach Starostwa Powiatowego 1890 r., 1940 r. 
37. ul. Wolności 88 Kamienica Pocz. XX w. 

38. 
ul. Żołnierza 
Polskiego 

16 Kamienica k. XIX w. 

39. ul. Żwirki i Wigury 10 Młyn parowy 1899 r. 
40. ul. Żwirki Wigury 13 Kamienica z oficyna 4 ćw. XIX w. 
41. ul. Żwirki i Wigury 21 Kamienica mieszczańska k. XIX w. 

 
   W związku z przesłankami o braku wartości zabytkowych postuluje się, o podjęcie 
czynności administracyjnych w zakresie wykreślenie z rejestru zabytków: 
 

LP. ULICA NR OBIEKT DATOWANIE POŁOŻENIE FORMA OCHRONY 

1. ul. Podzamcze  Grodzisko Średniowiecze AZP 36-46/1 

Rejestr zabytków 
Nr C/41 

Decyzja z dnia 
28 września 1965 r. 

 
 
8.2 OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO 
 
     Obok zabytków nieruchomych na szczególną uwagę zasługują liczne zabytki nieruchome 
archeologiczne, które niestety często nie są reprezentatywnym dziedzictwem kultury, co 
powoduje, że wiedza społeczeństwa o nich jest znikoma.  
     W ramach ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta 
należałoby, na pierwszym miejscu, wprowadzić szereg działań edukacyjnych, informacyjnych                                         
i popularyzatorskich, mających na celu zwiększenie świadomości miejscowego 
społeczeństwa o wartościach zabytkowych dziedzictwa archeologicznego, jak również 
występujących dla niego zagrożeniach. W ramach ochrony substancji zabytkowej, należy 
pamiętać o jej ochronie prawnej poprzez właściwe zapisy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnych z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).   
   Zabytki archeologiczne ekspozycyjne w terenie zaleca się odpowiednio oznakować. 
 
 
8.3 WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH 
 
   Wytyczne konserwatorskie opracowano na podstawie lustracji terenowej, wykonanej w 
trakcie opracowywania Gminnej Ewidencji Zabytków, jak również zaznajomieniu się z 
określonymi zasadami i warunkami ochrony dziedzictwa kulturowego przyjętymi w Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Planie miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno. 
     W ramach polityki przestrzennej miasta postuluje się o ujęcie poniższych zasad ochrony 
dóbr kultury: 
 
1. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

- wszystkie zabytki rejestrowe oraz ewidencyjne należy umieszczać w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 

- wszelkie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych, polegające na 
wykreśleniu lub dodaniu obiektu powinny być zaopiniowane przez właściwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

- zabytki należy utrzymać w dobrym stanie technicznym, nie dopuszczając do 
zniszczenia substancji zabytkowej 

- należy określić w planowaniu przestrzennym (miejscowym planie, decyzji o 
warunkach zabudowy) warunki i zakres ochrony w zależności od potrzeb: funkcje 
obiektów, przeznaczenie terenu, linie zabudowy, gabaryty, formy, detale 
architektoniczne oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia z uwzględnieniem 
linii zabudowy i w miarę konieczności innych wskaźników jak powierzchni 
biologicznie czynnej, szerokości elewacji frontowej” 

- wszystkie prace ingerujące w substancje zabytkowa powinny być zaopiniowane przez 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zabytki ewidencyjne) lub 
powinny uzyskać na prace pozytywną decyzje (zabytek rejestrowy) 

- prace przy zabytkach rejestrowych powinny być wykonywane pod nadzorem 
konserwatorskim 

2.  OCHRONA ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 
- prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich mających na celu zachowanie 

substancji zabytkowej lub przywrócenie pełnych wartości zabytkowych 
- ograniczenie zmian funkcji obiektów, zaleca się pozostawienie historycznej funkcji 

obiektów, budynków 
- ewentualna nowa funkcja zabytku powinna być dopasowana do niego  
- ochrona perspektywy widokowej i gabarytów dla indywidualnych obiektów 

położonych poza strefami ochrony konserwatorskiej 
- zaleca się wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

określonych zasad umieszczania reklam na elewacjach zabytkowych kamienic oraz 
ich witrynach sklepowych. Zaleca się aby reklamy umieszczano w pasie fryzowym 
nad I kondygnacją, natomiast reklamy w witrynach nie przesłaniały całego przeźrocza 
stolarki. 

- zaleca się wprowadzenie ujednoliconych zasad wymiany stolarki okiennej, zwłaszcza 
dla fasad kamienic tak, aby w konsekwencji wymiany zniszczonej historycznej 
stolarki okiennej, we wszystkich otworach okiennych znajdowała się tak samo 
wyglądająca stolarka, pod względem, podziału, detalu oraz koloru 

3. OCHRONA PARKÓW I ZAŁOŻEŃ ZIELENI KOMPONOWANEJ 
- zachowanie starodrzewia oraz odtwarzanie założeń parkowych; prace prowadzone na 

terenie zabytkowego parku lub założenia zieleni powinny być poprzedzone opinią 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dotyczy przede wszystkim 
prac związanych z wycinką drzew, nowym nasadzeniem, zmianą układu alei i ścieżek 

- tereny historycznych parków lub założeń zielni komponowanej należy pozostawiać 
bez zmiany funkcji 
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- wyznaczenie dokładnych granic zabytkowych parków i założeń zieleni powinno 
odbywać się przy udziale inspektora zabytków zieleni z właściwego Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 

4. OCHRONA ZABYTKOWYCH CMENTARZY 
- zachowanie i konserwacja zabytków architektury sepulkralnej. Prace powinny być 

zaopiniowane przez właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
- zachowanie i rewaloryzacja historycznej kompozycji założeń i układów zieleni. 

Projekt prowadzonych prac powinien być zaopiniowany przez właściwy Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków 

- ochrona układu przestrzennego, zachowanych nagrobków i drzew 
- zakaz zabudowy; utrzymanie, jako teren zieleni urządzonej; teren cmentarza nie 

powinien podlegać sprzedaży, jako przyszła własność prywatna 
- zaleca się oznakowanie miejsc po dawnych cmentarzach wpisanych do ewidencji 

zabytków 
5.  OCHRONA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 

- wskazanie lokalizacji w dokumentach planowania przestrzennego 
- prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych po przeprowadzeniu badań 

wykopaliskowych bądź przy udziale archeologa, z możliwością zmiany nadzoru 
archeologicznego na badania archeologiczne w przypadku odkrycia zachowanych 
obiektów archeologicznych i architektonicznych na zasadach przepisów ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- zachowanie w przestrzeni wyodrębnionej formy stanowisk archeologicznych 
naziemnych z własną formą krajobrazową 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Rozdział 9 

CELE, KIERUNKI DZIAŁANIA I DZIAŁANIA PROGRAMU 

 
 
 

Nadrzędnym celem  
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

dla Gminy Miasto Wąbrzeźno  
jest ochrona dziedzictwa kulturowego  

oraz wzrost wartości zabytków dla rozwoju gminy 
przez: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     W ramach osiągnięcia powyższych celów założono następujące kierunki działania: 
 
1 Kierunek działań: OCHRONA USTAWOWA 

 Działania: 
 wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków należących do właścicieli prywatnych 
 podjęcie działań prowadzących do zwiększenia liczby zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków będących własnością gminy 
 bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, poprzez okresowe przeglądy 

obiektów wpisanych do ewidencji 

2 Kierunek działań: PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE 

 Działania: 
 współfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich i ratunkowych przy 

obiektach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością 
gminy 

 prowadzenie prac remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, 
będących własnością miasta 

 wspomaganie działań rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych zdegradowanych cennych 
obiektów i obszarów o znaczeniu historycznym 

 wspieranie lub prowadzenie prac porządkowych na terenach zabytkowej zieleni 
projektowanej znajdujących się na terenie miasta, po uprzednim zaopiniowaniu 
zakresu prac i użytych metod z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu 

 wspieranie lub prowadzenie bieżących prac porządkowych na nieczynnych 
cmentarzach znajdujących się na terenie miasta, po uprzednim zaopiniowaniu zakresu 
prac i użytych metod z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu 

 wspieranie stowarzyszeń społecznych dbających o ochronę dziedzictwa kulturowego 
gminy 

 
 prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad inwestycjami ziemnymi realizowanymi 

przez gminę, a stanowiącymi zagrożenie dla zabytków archeologicznych. 

 
ZACHOWANIE 
DZIEDZICTWA 

MATERIALNEGO 

 
ZACHOWANIE 
DZIEDZICTWA 

NIEMATERIALNEGO 

WZROST 
ŚWIADOMOŚCI 

SPOŁECZNEJ DLA 
OCHRONY 

DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 

 
KULTYWOWANIE 

TRADYCJI 
REGIONALNYCH 
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3 Kierunek działań: EDUKACJA 
 

Działania: 
 wspomaganie lub organizacja konkursów, szkoleń i wykładów związanych z ochroną 

dziedzictwa kulturowego, podnoszących pozom wiedzy o zabytkach miasta wśród 
lokalnego społeczeństwa 

 nagradzanie działań przyczyniających się do zachowania bądź przywracania 
historycznych wartości obiektom zabytkowym lub miejscom historycznym 

 wspomaganie organizacji zajęć szkolnych zwiększających świadomość młodzieży o 
zabytkowych walorach miasta 

 wspieranie właścicieli obiektów przy działaniach związanych z właściwym utrzymaniem 
i użytkowaniem obiektów zabytkowych  

 informowanie właścicieli obiektów zabytkowych o możliwości pozyskiwania środków 
na odnowę zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

 merytoryczna pomoc właścicielom zabytków w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o 
przyznanie środków na odnowę zabytku z funduszy unijnych, budżetu państwa oraz 
dotacji samorządowych 

 ustalenie z właścicielami wybranych obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru 
zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, możliwości i zasady ich udostępniania dla 
celów publicznych, edukacyjnych 

 organizacja imprez, konkursów ogólnokrajowych oraz regionalnych i miejscowych w 
postaci np. plenerów w celu edukowania oraz zainteresowania zabytkami miasta 

4 Kierunek działań: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

Działania: 
  systematyczne aktualizowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w celu wprowadzania, jak najlepszej ochrony dziedzictwa kulturowego 
 egzekwowanie zapisów określonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 
 wspieranie działań planistycznych prowadzących do właściwej ekspozycji przestrzennej 

obiektów zabytkowych, jak również dostosowanie nowej zabudowy do wartości 
zabytkowych miejscowości 

 podjęcie współpracy z instytucjami wprowadzającymi dodatkowe oznakowania 
obiektów zabytkowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w celu 
informowania i ułatwiania dojazdu do tych obiektów 

5 Kierunek działań: DOKUMENTACJA I POPULARYZACJA 

 

Działania: 
 zlecanie oraz współfinansowanie prac badawczych i dokumentacyjnych obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków 
 wspieranie lub opracowanie dokumentacji zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz detalu architektonicznego zabytkowej architektury i budownictwa miasta, w celu 
jej udokumentowania i wykorzystania przy późniejszych pracach remontowych 

 

 elektroniczna publikacja wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych na stronie 
internetowej gminy, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców o zasobie 
dziedzictwa kulturowego regionu, jak również poinformowania właścicieli obiektów 
zabytkowych  
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Rozdział 10 

INSTRUMENTARIUM ORAZ MONITORING REALIZACJI I OCENY  
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 

 

    Monitoring to proces systematycznego zbierania ilościowych i jakościowych informacji na 
temat wdrażanych projektów.  
    Gminny Program Opieki nad Zabytkami powinien być monitorowany, w celu zapewnienia 
zgodności jego realizacji z przyjętymi celami i kierunkami działań oraz zadaniami. Czynności 
powyższych powinna dokonywać osoba powołana przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno.  
 
Podstawowymi czynnościami powinno być: 

1) przeprowadzanie przynajmniej, co cztery lata, lustracji terenowej zabytków 
znajdujących w Gminnej Ewidencji Zabytków, mającej na celu określenie ich stanu 
zachowania,  

2) aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków poprzez uzyskane informacje w trakcie 
lustracji terenowej oraz innych czynności, 

3) opracowanie wykazu zabytków zagrożonych wymagających działań interwencyjnych, 
4) prowadzanie działalności wykonawczej w zakresie realizacji przyjętych w programie 

celów,  
5) analiza stopnia realizacji przyjętego programu opieki nad zabytkami. 

 
W miarę rozwoju systemu monitorowania przewiduje się weryfikację sposobu oceny. 
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Rozdział 11 

FINANSOWANIE OCHRONY, OPIEKI I PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 
     Podstawowym dokumentem regulującym system finansowania opieki nad zabytkami na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                        
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), która w rozdziale 7 
szczegółowo określa zasady finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach.  
     Zgodnie z ustawą opieka nad zabytkiem, w tym finansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce 
organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku. W związku z często wysokimi kosztami 
konserwatorskich prac badawczych, projektowych i ostatecznie wykonawczych, ustawa 
umożliwia finansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru przez inne podmioty niż 
właściciel lub posiadacz zabytku, poprzez przyznawanie dotacji celowych pochodzących z 
różnych źródeł np. 

1) funduszy Unii Europejskiej związanych z programami uwzględniającymi dziedzictwo 
kulturowe  

2) budżetu państwa. 
3) Funduszu Kościelnego 
4) Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków  
5) budżetu Samorządu Wojewódzkiego 
6) budżetów organów powiatowych lub gminnych 

   W związku z powyższym ważne jest propagowanie przez organ gminy informacji wśród 
właścicieli zabytków o różnych możliwościach dofinansowywania szeroko pojętych prac 
konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
     Na samym wstępie każdy właściciel czy posiadacz zabytku ubiegający się o pozyskanie 
środków na prace przy zabytkach powinien pamiętać o sformułowaniu rzeczywistych celów 
zamierzonych działań przy zabytku, aby wybrać odpowiedni program dofinansowania                          
i przygotować prawidłowo wymagane dokumenty. Jednocześnie ubiegający się o dotacje 
beneficjent powinien pamiętać, że łączna wartość uzyskanych dotacji ze źródeł zewnętrznych 
nie może przekraczać 100% całkowitej wartości zadania. Dodatkowo powinien wiedzieć 
także, że środki z funduszy europejskich nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z 
budżetu państwa i samorządów terytorialnych.  
 
11.1 ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
 
    Finansowanie ochrony zabytków w Polsce odbywało się do 2014 r. przy znaczącym 
udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego w ramach: 
1. Funduszy strukturalnych, dystrybuowanych przez: 

- Regionalne Programy Operacyjne 
- Program Operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko” 
- Program Operacyny ,,Kapitał Ludzki” 
- Programy ,, Europejskiej Współpracy Terytorialnej” 

2. Programów regionalnych, adresowanych do konkretnych regionów kraju 
3. Programów wspólnotowych adresowanych bezpośrednio do sektora kultury: 

- Program ,,Kultura 2009-2013” 
4. Inicjatyw wspólnotowych 
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- Interreg 
- Leader + 

5. Mechanizm Finansowy EOG 
- Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
- Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach 

europejskiego dziedzictwa 
   
    W związku z tym, że powyższe programy, fundusze i mechanizmy realizowane w ramach 
środków pochodzących z Unii Europejskiej ulegają zakończeniu z końcem 2013 roku lub 
2014 rokiem należy, więc oczekiwać na informacje dotyczące ich kontynuacji bądź powstania 
nowych programów w ramach nowych perspektyw budżetowych Unii na lata 2014-2020.  
Więcej informacji o finansowaniu zabytków ze środków unijnych udziela Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

 Informacje szczegółowe: 
 Adres: Strona internetowa: 
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-

Departament Funduszy Europejskich 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
Tel. +48 22 42 10 302, Fax. +48 22 42 10 371 

www. mkidn.gov.pl 

 
 
 
11.2 ŚRODKI DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA 
 
11.2.1 PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 
     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie umożliwia dostęp do 
różnorodnych programów dofinansowujących działania na rzecz ochrony, opieki i promocji 
dóbr kultury między innymi pod hasłami programowymi:  

1) Wydarzenia artystyczne,  
2) Kolekcje,  
3) Promocja literatury i czytelnictwa,  
4) Edukacja,  
5) Obserwatorium kultury,  
6) Dziedzictwo kulturowe,  
7) Rozwój infrastruktury kultury.  

Najważniejszym programem bezpośrednio nakierunkowanych na ochronę dziedzictwa 
kulturowego jest:  PROGRAM ,,DZIEDZICTWO KULTUROWE”, w ramach którego 
corocznie ogłaszanych jest pięć priorytetów: 
 

PRIORYTET I  OCHRONA ZABYTKÓW 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  

zabytków, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania; 
 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok założenia wniosku 
Uprawnieni wnioskodawcy 

 osoby fizyczne,  
 jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub 
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posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie 

Poziom dofinansowania 
 50% - 100% kosztów kwalifikowanych, z godnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, przy czym minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł. 
Termin i nabór wniosków 

 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej: 
http:/www.mkidn.gov.pl 

PRIORYTET II WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 organizacja czasowych wystaw muzealnych i publikacji towarzyszących im katalogów 
 modernizacja stałych wystaw muzealnych 
 publikacja katalogów do wystaw muzealnych 
 konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, 

grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 
Uprawnieni wnioskodawcy 

 samorządowe instytucje kultury 
 państwowe instytucje kultury 
 organizacje pozarządowe 
 Kościoły i związki wyznaniowe 

Poziom dofinansowania 
 Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł. 
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 200 000 zł dla zadań, w przypadku których 

wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% przedstawionego we wniosku budżetu i 400 000 zł dla 
zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% przedstawionego we 
wniosku budżetu. 

Termin i nabór wniosków 
 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej: 

http:/www.mkidn.gov.pl 

PRIORYTET III OCHRONA I CYFRYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 zadania edukacyjne, w tym warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące zagadnień kultury regionalnej; 
 zadania animacyjne wspomagające lokalne społeczności w twórczych działaniach, nawiązujących do 

miejscowych tradycji 
 publikacje książkowe z zakresu kultury ludowej 
 zadania dotyczące dokumentacji, archiwizacji, udostępniania i ochrony unikalnych zjawisk kultury 

ludowej, w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości; 
 zadania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultury ludowej, w tym konkursy, przeglądy, festiwale 

sztuki i rękodzieła ludowego 
 zadania dotyczące ochrony architektury regionalnej 
 zadania o charakterze artystycznym inspirowane, sztuką i twórczością ludową; 
 zakupy obiektów oraz kolekcji dzieł sztuki ludowej w celu ich publicznego udostępnienia 
 projekty badawcze i popularyzatorskie z zakres antropologii kulturowej, etnologii i etnografii 

Uprawnieni wnioskodawcy 
 osoby fizyczne,  
 jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub 

posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie 
Poziom dofinansowania 

 50% - 100% kosztów kwalifikowanych, z godnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, przy czym minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł. 

Termin i nabór wniosków 
 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej: 

http:/www.mkidn.gov.pl 
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PRIORYTET IV OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ 

PRIORYTET V OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym 

kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcia Polski oraz weryfikacja badań 
dotychczasowych 

 nieinwazyjne badania archeologiczne, niezwiązane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, 
wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt; 

 opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań 
archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach badań zabytków 

Uprawnieni wnioskodawcy 
 samorządowe instytucje kultury 
 państwowe instytucje kultury 
 organizacje pozarządowe 
 publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie 
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
 Poziom dofinansowania 
 Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 000 zł. 
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 200 000 zł  
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania 85% środków kwalifikowalnych 

Termin i nabór wniosków 

 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej: 
http:/www.mkidn.gov.pl 

 
 
 
11.2.2 FUNDUSZ KOŚCIELNY 
 
     Fundusz Kościelny, którego dysponentem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
stanowi formę dofinansowania o bardzo mocno zawężonym zakresie prac, jak również i liście 
beneficjentów mogących z niego skorzystać.  
 

FUNDUSZ KOŚCIELNY 

Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 podstawowe prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych zabytkach 

sakralnych (w szczególności remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolacje, 
remonty i wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, 
przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.) 

Uprawnieni wnioskodawcy 
 osoby prawne Kościoła katolickiego 
 osoby prawne innych Kościołów i związków wyznaniowych, działających na podstawie ustaw o stosunku 

państwa do kościoła oraz związków wyznaniowych; 
 osoby prawne Kościoła i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru Kościołów i związków 

wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania (Dz. U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 r., z późn. zm.) 

 Poziom dofinansowania 

 środki przeznaczone na dotacje utrzymywane są na poziomie 8% całości budżetu funduszu 
Termin i nabór wniosków 

 na dofinansowanie prac przyszłych, które zostały określone we wniosku 
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11.2.3 DOFINANSOWANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW 
 
     Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o 
dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, można ubiegać się z funduszy Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. 
 

DOFINANSOWANIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków (projekty realizowane bez udziału środków europejskich) planowane do 
przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji  

 refundacja prac przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku  
Uprawnieni wnioskodawcy 

 osoby fizyczne,  
 jednostki samorządu terytorialnego  
 inne jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego 

Poziom dofinansowania 
 dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych 
 dofinansowanie w wysokości do 100% może być udzielone jedynie w przypadkach, gdy zabytek 

posiada wyjątkową wartością historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót, stan zachowania 
zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót 

Termin i nabór wniosków 

 na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w danym roku – do dnia 28 lutego 
każdego roku 

 na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok założenia 
wniosku – do dnia 30 czerwca roku, w którym dofinansowanie ma być przyznane 
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11.3 ŚRODKI WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
11.3.1 DOTACJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 
     Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

1)  udziela dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 
terenie województwa. Zasady udzielania dotacji i ich realizacji określa Uchwała Nr 
XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 
r. z późn. zm. 

DOTACJE NA PRACE PRZY ZABYTKACH 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań: 
 sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich 
 przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych 
 wykonanie dokumentacji konserwatorskich 
 opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich 
 wykonanie projektu budowlanego 
 sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz 
 zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku 
 stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 

zachowania tego zabytku 
 odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowitego odtworzenia, z 

uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki 
 odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% tej 

przynależności 
 odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych 
 modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależność; 
 wykonanie instalacji przeciwwilgociowej 
 uzupełnienie narysów ziemnych, dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych 
 działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego parku lub 

ogrodu; 
 zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, odgromowej  

Uprawnieni wnioskodawcy: 
 osoby fizyczne,  
 jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
Poziom dofinansowania: 

 dofinansowanie udzielane jest  w wysokości do 50% nakładów koniecznych  
 dofinansowanie w wysokości do 100% może być udzielone wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach 

Termin i nabór wniosków: 
 do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane są działania przy zabytku  
 w przypadku nie wykorzystania przeznaczonych środków przewiduje się drugi termin składania 

wniosków tj. do dnia 15 kwietnia roku, w którym dotacja ma być wykorzystana 
 powyższe terminy nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne 

wynikające z zagrożenia zabytku 
Informacja: 
Adres: Strona internetowa: 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
Departament Kultury i dziedzictwa Narodowego,  
Biuro Dziedzictwa Narodowego 
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 056 646 20 22 

 
www.kujawsko-pomorskie.pl 
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2) zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działaniach pożytku publicznego                              
i wolontariacie, ogłasza co roku otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych, 
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

KONKURS NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań: 
 wydarzenia artystyczne i kulturalne (festiwale, przeglądy, spektakle, wystawy) 
 dokumentacja (niekomercyjne projekty wydawnicze z wykorzystanie m różnych nośników i technik zapis, 

poświęcone problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego regionu)  
 edukacja kulturalna (warsztaty, kursy, akcje, happeningi skierowane do różnych grup społecznych) 
 dziedzictwo, tradycja, tożsamość (przedsięwzięcia związane z ochroną i popularyzacją tradycji i 

dziedzictwa kulturowego regionu kujawsko-pomorskiego, budowaniem i wzmocnieniem jego 
tożsamości, promocja zasłużonych dla regonu wybitnych postaci i wydarzeń historycznych 

Uprawnieni wnioskodawcy: 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Poziom dofinansowania: 

 zgodni z ogłoszonym konkursem w danym roku 

Termin i nabór wniosków: 
 nabór wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl  

Informacja: 
Adres: Strona internetowa: 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
Departament Kultury i dziedzictwa Narodowego,  
Biuro Dziedzictwa Narodowego 
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 056 646 20 22 

 
www.kujawsko-pomorskie.pl 
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11.3.2 DOTACJE GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO 
 
     Rada Miejska w Wąbrzeźnie, zgodnie ustawś z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), posiada prawo 
przyznawania dotacji celowych z własnych środków na prace przy zabytkach znajdujących 
się na terenie miasta Wąbrzeźno. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie miasta określa Uchwała Nr XXXIX/279/06 Rady Miejskiej w 
Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2006 roku. 
 

DOTACJE RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE 

Kryteria przyznawania dotacji:  
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 
5) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 
6) stabilizacje konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 

zachowania tego zabytku, 
7) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 

uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 
8) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 

substancji tej przynależności,  
9) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 

więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
10) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności, 
11) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
12) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku 

lub ogrodu 
13) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku 

wpisanym do rejestru  
Powyższe nakłady objęte dotacją powinny być ustalone na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Uprawnieni wnioskodawcy: 

 osoba fizyczna lub osoba prawna będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru 
zabytków, albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie znajdujący się na terenie miasta Wąbrzeźno  

Poziom dofinansowania: 
 dotacja może być udzielana w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót 

objętych wnioskiem 
 jeżeli zabytek, objęty wnioskiem posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo 

wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielana w wysokości do 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

 Wysokość środków przeznaczonych na dotacje oraz ich podział ustalany jest corocznie w budżecie miasta. 

Termin i nabór wniosków: 
 Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w 

którym dotacja ma być udzielana 
 W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można 

dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do dnia 31 lipca. 
 Wymagana treść wniosku określa & 7.1 Uchwały Nr XXXIX/279/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 

31 maja 2006 roku. 
 nabór wniosków – Urząd Miasta w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno 



Załącznik nr 1

LP. ULICA NR
OBIEKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(funkcja pierwotna) NR DZIAŁKI DATOWANIE FORMA OCHRONY

1. 1-go Maja 38
Kamienica mieszczańska z 
oficyną 

1-213 1860-1870 r.

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                         
Nr A/342                                                                                                                                                                                                                                                 

Decyzja z dnia 
30.06.1987 r.

2. Górna 13

Kościół parafialny p.w. ŚŚ. 
Apostołów Szymona i Judy z 
otoczeniem w granicach 
działki nr 20

1-20/2 XIV w, 1902 r.

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                                
Nr A/107                                                                                                                                                                                                                                                

Decyzja z dnia 
28.07.1994

3. Pl. Jana Pawła II 22 Kamienica z oficyną 1-127 k. XIX w.

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                                 
Nr A/111                                                                                                                                                                                                                                                        

Decyzja z dnia 
30.05.1994 r.

4. Pl. Jana Pawła II

Kościół ewangelicki, ob. 
rzym.-kat. p.w. Matki 
Boskiej Królowej Polski z 
działką nr 159

1-159
1835-1836 r.,                                                                                                                                                                                                                                                    

1864-65 r.

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                                
Nr A/124                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Decyzja z dnia 
31.12.1993 r.

5. Podzamcze Ruiny zamku biskupiego 2-276/4 XIII/XIV w.

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                                 
Nr A/13/158                                                                                                                                                                                                                                                                      

Decyzja z dnia 
30.04.1966

19
Gmach Sądu Grodzkiego, 
ob. Sąd Rejonowy 

1880 r.,                                                                                                                                                                                                                                                         
1908-14 r.

21
Willa Prezesa Sądu 
Grodzkiego, ob. Prokuratura 
Rejonowa

1908-1914 r.

21

Otoczenie z murem 
ogrodzeniowym Sądu 
Grodzkiego i willi Prezesa 
Sądu, ob. Sądu Rejonowego 
i Prokuratury Rejonowej 

1908-1914 r.

7. Podzamcze Grodzisko AZP 36-47/2 średniowiecze

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                              
Nr C/40                                                                                                                                                                                                                                                            

Decyzja z dnia                                                                                                                                                                                                                                                    
29 września 1965 r.

8. Podzamcze Grodzisko AZP 36-46/1 średniowiecze

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                              
Nr C/41                                                                                                                                                                                                                                                            

Decyzja z dnia                                                                                                                                                                                                                                                    
28 września 1965 r.

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH Z TERENU MIASTA WĄBRZEŹNO                                                                        
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW - STAN NA PAŹDZIERNIK 2014 r.

6. Wolności 1-538/1,2

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                            
Nr A/161                                                                                                                                                                                                                                                     

Decyzja z dnia                                                                                                                                                                                                                                                  
19 sierpnia 1991 r.



Załącznik nr 2

LP. ULICA NR
OBIEKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(funkcja pierwotna) NR DZIAŁKI DATOWANIE FORMA OCHRONY

1. Wąbrzeźno
Historyczny układ 
urbanistyczny

XIII w.- XX w.

2. 1-go Maja 2 Kamienica 1-161 4 ćw. XIX w.
3. 1-go Maja 3 Kamienica 1-152 pocz. XX w.
4. 1-go Maja 5 Kamienica 1-153 pocz. XX w.
5. 1-go Maja 6 Kamienica 1-163 4 ćw. XIX w.
6. 1-go Maja 7 Kamienica 1-154 4 ćw. XIX w.
7. 1-go Maja 8 Kamienica 1-182 XIX/XX w.
8. 1-go Maja 9 Kamienica 1-155 pocz. XX w.
9. 1-go Maja 12 Kamienica 1-186 k. XIX w.
10. 1-go Maja 13 Kamienica 1-157 4 ćw. XIX w.
11. 1-go Maja 14 Kamienica 1-187 pocz. XX w.
12. 1-go Maja 17 Kamienica 3-96 pocz. XX w.
13. 1-go Maja 18 Kamienica 1-192/11 4 ćw. XIX w.
14. 1-go Maja 19 Kamienica 3-97 4 ćw. XIX w.
15. 1-go Maja 20 Kamienica 1-194 pocz. XX w.
16. 1-go Maja 21 Kamienica 3-98/3 1907 r.
17. 1-go Maja 22 Kamienica 1-196 pocz. XX w.
18. 1-go Maja 23 Kamienica 3-99 pocz. XX w.
19. 1-go Maja 27 Poczta 3-102 1892 r.
20. 1-go Maja 30 Kamienica 1-206 pocz. XX w.
21. 1-go Maja 31 Kamienica 3-104/2 k. XIX w.
22. 1-go Maja 34/36 Kamienica 1-212, 1-211/3 pocz. XX w.

23. 1-go Maja 38
Kamienica mieszczańska z 
oficyną 

1-213 1860-1870 r.

Rejestr zabytków                                                                                                                                                                                                                                                 
nr A/342                                                                                                                                                                                                                                           
Decyzja z dnia 
30.06.1987 r.

24. 1-go Maja 40 Spichlerz 1-214/1 3 ćw. XIX w.
25. 1-go Maja 40 Magazyn przy spichlerzu 1-214/3 3 ćw. XIX w.
26. 1-go Maja 41 Kamienica 3-108 pocz. XX w.
27. 1-go Maja 42 Kamienica 1-218/4 4 ćw. XIX w.
28. 1-go Maja 43 Kamienica z oficyną 3-109 pocz. XX w.
29. 1-go Maja 46 Kamienica 1-218/7 4 ćw. XIX w.
30. 1-go Maja 49 Kamienica 3-115, 114, 113 k. XIX w.
31. 1-go Maja 50 Kamienica 1-221, 222 k. XIX w.
32. 1-go Maja 52 Kamienica 1-223 k. XIX w.

33. 1-go Maja 53
Dworzec miejskiej kolejki 
elektrycznej

3-132/9 1898 r.

34. 1-go Maja 60 Kamienica 1-409/1 XIX/XX w.
35. 1-go Maja 60 Młyn  motorowy Braci Tusk 1-409/6 pocz. XX w.

36. 1-go Maja 61 Willa 3-141/4 1908 r.
37. 1-go Maja 74 Kamienica 1-415 I ćw. XX w.
38. 1-go Maja 75 Kamienica 3-149/1 I ćw. XX w.
39. 1-go Maja 76 Kamienica 1-421 pocz.  XX w.
40. 1-go Maja 79 Kamienica 3-152 pocz. XX w.
41. 1-go Maja 82 Kamienica 1-432/6 I ćw. XX w.
42. 1-go Maja 86 Kamienica 1-440/3 I ćw. XX w.
43. Chełmińska 1 Kamienica 1-105 XIX/XX w.
44. Chełmińska 5 Kamienica 1-103 XIX/XX w.
45. Chełmińska 6 Kamienica 1-39 XIX/XX w.
46. Chełmińska 7 Kamienica 1-102 pocz. XX w.
47. Chełmińska 11 Kamienica 1-98/1, 2; 1-99 pocz. XX w.

WYKAZ GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO - 2014 r.



48. Chełmińska 13 Kamienica 1-97/1 pocz. XX w.
49. Chełmińska 16 Kamienica 1-33 1907 r.
50. Chełmińska 24 Mleczarnia 1-27 k. XIX w.
51. Chełmińska 30 Dom 6-22 ok. 1920 r.
52. Chełmińska 33 Dom 6-84 1934 r.
53. Chełmińska 46 Karczma 6-29/5 1914 r.
54. Chełmińska Cmentarz ewangelicki 6-24/4 1826 r.

55. Dąbrowskiego 2
Pomorska Fabryka Kapeluszy, 
ob.  ERGIS GROUP 

3-54/17 1922 r.

56. Dąbrowskiego 2
Budynek administracyjny 
Pomorskiej Fabryki Kapeluszy, 
ob. ERIS GROUP

3-54/33 1922 r.

57. Dolna 3 Kamienica 1-234/1 1906 r.
58. Dolna 8 Kamienica 1-230/2 pocz. XX w.
59. Dolna 12 Kamienica + oficyna 1-232 pocz. XX w.

60. Gen. S. Pruszyńskiego 3 Kamienica 1-557 1907 r.

61. Gen. S. Pruszyńskiego 5 Kamienica 1-558 pocz. XX w.

62. Gen. S. Pruszyńskiego 6 Kamienica 1-585 XIX/XX w.

63. Gen. S. Pruszyńskiego 9 Dom 1-559/1 ok. 1920 r.

64. Gen. S. Pruszyńskiego 12 Kamienica 1-590 pocz. XX w.

65. Gen. S. Pruszyńskiego 18 Dom 1-609/7 pocz. XX w.

66. Gen. S. Pruszyńskiego 26 Dom 5-36 pocz. XX w.

67. Gen. S. Pruszyńskiego Cmentarz ewangelicki
1-540/1; 1-539/4, 7- 
10

1858 r.

68. Gen. Sikorskiego 2 Kamienica 1-120 4 ćw. XIX w.
69. Gen. Sikorskiego 3 Kamienica 1-110 pocz. XX w.
70. Gen. Sikorskiego 4 Kamienica 1-120 pocz. XX w.
71. Gen. Sikorskiego 5 Kamienica 1-109 pocz. XX w.
72. Gen. Sikorskiego 6 Kamienica 1-83/1 pocz. XX w.
73. Gen. Sikorskiego 7 Kamienica 1-108 1928 r.
74. Gen. Sikorskiego 8 Kamienica 1-82 pocz. XX w.
75. Gen. Sikorskiego 10 Kamienica 1-80/1, 3 pocz. XX w.
76. Gen. Sikorskiego 12 Kamienica 1-78 pocz. XX w.
77. Gen. Sikorskiego 13 Kamienica 1-24 pocz. XX w.
78. Gen. Sikorskiego 14 Kamienica 1-52 pocz. XX w.
79. Gen. Sikorskiego 15 Kamienica 1-23 pocz. XX w.
80. Górna 1 Kamienica 1-246 1913 r.
81. Górna 9 Dom 1-238 pocz. XX w.
82. Górna 10 Kamienica 1-113 I ćw. XX w.

83. Górna 13
Plebania parafii ŚŚ. Apostołów 
Szymona i Judy

1-20/2 I ćw. XX w.

84. Górna 13

Kościół parafialny p.w. ŚŚ. 
Apostołów Szymona i Judy z 
otoczeniem w granicach działki 
nr 20

1-20/2 XIV w, 1902 r.
Rejestr zabytków Nr 
A/107 Decyzja z dnia 
28.07.1994

85. Górna 13
Ogrodzenie kościoła 
parafialnego

1-20/2 XVIII, XIX w.

86. Górna 13
Cmentarz Rzym.-kat. 
przykościelny

1-20/2 XIV w.

87. Górna
Cmentarz Rzym.-kat. 
parafialny

1-300, 1-301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1-642

XIV w., 1800 r.

88. Grudziądzka 1 Kamienica 1-11 pocz. XX w.
89. Grudziądzka 4 Kamienica 2-503 pocz. XX w.



90. Grudziądzka 9
Dom właściciela browaru nast. 
dom rzemiosła, ob. budynek 
mieszkalny

1-2/2 1860 r.

91. Grudziądzka 10 Kamienica 2-487 pocz. XX w.
92. Grudziądzka 11 Browar parowy 1-1 1900 r.
93. Grudziądzka 15 Kamienica 2-467 pocz. XX w.
94. Grudziądzka 22 Kamienica 2-478/2 1906 r.
95. Grudziądzka 24 Dom 2-477/2 pocz. XX w.
96. Grudziądzka 28 Willa 2-473 XIX/XX w.
97. Grudziądzka 30 Willa 2-471 XIX/XX w.
98. Grudziądzka 36 Kamienica 2-398/5 pocz. XX w.
99. Grudziądzka 38 Kamienica 2-398/17 pocz. XX w.
100. Grudziądzka 40 Kamienica 2-398/16 pocz. XX w.
101. Grudziądzka 42 Dom 2-398/16 pocz. XX w.

102. Kętrzyńskiego 3
Zespół wodociągów miejskich: 
budynek administracyjny z 
halą pomp i chlorownią

4-4/1 1902 r.

103. Kętrzyńskiego 3
Zespół wodociągów miejskich: 
budynek produkcyjny z halą 
maszyn; 

4-4/1 1902 r.

104. Kętrzyńskiego 5
Hala uboju zdawnej rzeźni 
miejskiej, ob.. budynek 
handlowo-usługowy

4-4/2 1894 r.

105. Kętrzyńskiego 6 Dom 5-23/9 1956
106. Kętrzyńskiego 11 Kamienica 4-10 pocz. XX w.
107. Kętrzyńskiego 16 Dom 5-228 pocz. XX w.
108. Kętrzyńskiego 31 Dom 4-26 pocz. XX w.
109. Kętrzyńskiego 57 Dom 4-47 pocz. XX w.
110. Kętrzyńskiego 65 Dom 4-55 1913 r.
111. Kętrzyńskiego 67 Dom 4-62 1913 r.
112. Kętrzyńskiego 83 Kamienica 4-93/2 1905 r.
113. Kętrzyńskiego 111 Karczma 4-118 pocz. XX w.

114. Kętrzyńskiego 112
Kolejowy budynek mieszkalny 
+ gospodarczy

4-134 pocz. XX w.

115. Kętrzyńskiego 116
Kolejowy budynek mieszkalny 
+ gospodarczy

4-137/3 pocz. XX w.

116. Kętrzyńskiego 118
Kolejowy budynek mieszkalny 
+ budynek gospodarczy 

4-137/4 pocz. XX w.

117. Kętrzyńskiego 119 Willa 4-124 pocz. XX w.
118. Kętrzyńskiego 122 Dworzec kolejowy 4-137/6 1871-72 r.

119. Kętrzyńskiego 122
Sanitariaty  + magazyn w 
zespole dworca kolejowego

4-137/6 1871-72 r.

120. Kętrzyńskiego 122
Wodociągowa wieża ciśnień ze 
stącja pomp w zespole dworca 
kolejowego 

4-137/6 1908 r.

121. Kętrzyńskiego 122
Warsztaty w zespole dworca 
kolejowego

4-137/6 k. XIX w.

122. Kętrzyńskiego 122 Dworzec towarowy 4-137/1 k. XIX w.
123. Kętrzyńskiego 122 Dróżnicówka 4-131 1871-72 r.

124. Kętrzyńskiego
Zieleń komponowana w 
zespole dworca kolejowego

4-137/6 4 ćw. XIX w.

125. Kopernika 3 Hotel ,,Donatol” 1-337/3 pocz. XX w.
126. Kopernika 4 Kamienica 1-277 pocz. XX w.
127. Kopernika 5 Kamienica 1-336/1 pocz. XX w.
128. Kopernika 6 Spichlerz 1-274/1 XIX/XX w.
129. Kopernika 7 Kamienica 1-335 pocz. XX w.
130. Kopernika 9 Kamienica 1-334/1 pocz. XX w.

131. Kopernika 10
Spichlerz ob. budynek 
mieszkalny

1-269/2 XIX/XX w.

132. Kopernika 11 Kamienica 1-320 I ćw. XX w.
133. Kopernika 12 Spichlerz 1-264 XIX/XX w.



134. Kopernika 14 Oficyna + brama 1-263 k. XIX w.
135. Kościuszki 2a Kamienica 1-149 1910 r.
136. Kościuszki 3 Kamienica 1-134 pocz. XX w.
137. Kościuszki 5 Kamienica 1-136 pocz. XX w.
138. Kościuszki 6 Kamienica 1-155 pocz. XX w.
139. Kościuszki 7 Kamienica 1-137/1 pocz. XX w.
140. Kościuszki 9 Kamienica 1-138/1 pocz. XX w.
141. Kościuszki 11 Kamienica 1-140 pocz. XX w.
142. Kościuszki 13 Kamienica 1-141/2 1904 r.
143. Kościuszki 15/17 Kamienica 1-142, 143 1890-1900
144. Kościuszki 19 Kamienica mieszczańska 1-145 1898 r.

145.
Krasińskiego/ ul. 
Mickiewicza

1, 3, 5 24, 
26

Zespół bloków robotniczych
3-60/5, 6, 7; 3-
60/3, 4

1940 r.

146. Królowej Jadwigi 3 Kamienica 1-634 1900 r.
147. Królowej Jadwigi 5/7 Internat + dom nauczyciela 1-635/13 i 14 k. XIX w.

148. Królowej Jadwigi 9
Prywatna Średnia Szkoła dla 
Dziewcząt, ob. Zespół Szkół 
Zawodowych

1-635-15 1882 r.

149. Legionistów 8 Willa 1-606/3 pocz. XX w.
150. Matejki 4 Dom 1-541/3 pocz. XX w.
151. Matejki 5 Kamienica 1-346/1 pocz. XX w.
152. Matejki 6 Kamienica 1-498 pocz. XX w.
153. Matejki 7 Kamienica 1-347/2 1910 r.

154. Matejki 9 Dom 1-348/1, 1-349/1 pocz. XX w.

155. Matejki 12 Kamienica 1-494, 1-495 pocz. XX w.
156. Matejki 21 Dom 1-372, 1-373 pocz. XX w.
157. Matejki 37 Kamienica 1-403 pocz. XX w.

158. Matejki
Wieża ciśnień - z zespołu 
wodociągów miejskich

1-359/15 1902 r.

159. Mestwina 1 Kamienica 1-166 pocz. XX w.
160. Mestwina 4 Kamienica 1-169 pocz. XX w.
161. Mestwina 6 Kamienica 1-171/3 pocz. XX w.
162. Mestwina 7 Hotel 1-172 pocz. XX w.
163. Mestwina 8 Kamienica 1-175 pocz. XX w.
164. Mickiewicza 3 Budynek mieszkalny 1-282 1920-1939
165. Mickiewicza 4 Kamienica 1-183 pocz. XX w.
166. Mickiewicza 5 Kamienica 1-280/2 1930 r.
167. Mickiewicza 8 Kamienica 3-83/1 pocz. XX w.
168. Mickiewicza 10 Kamienica 3-79 pocz. XX w.
169. Mickiewicza 11 Kamienica 1-173/2 pocz. XX w.
170. Mickiewicza 12 Willa 3-76 1906 r.
171. Mickiewicza 13 Zakłady graficzne - drukarnia 1-76/3, 1-76/4 pocz. XX w.
172. Mickiewicza 17 Kamienica mieszczańska 1-71 1903 r.
173. Mickiewicza 19 Kamienica 1-70 pocz. XX w.

174. Mickiewicza 21
Budynek banku, ob. Urząd 
Gminy Wąbrzeźno

1-68 1905 r.

175. Mikołaja z Ryńska 
Cmentarz komunalny i 
wojskowy

7-20, 7-21 [1939 r. ?], 1945 r.

176. Modrzewiowa Dom w zagrodzie 5-160/38 pocz. XX w.

177.
UL. Nadbrzeżna – 
Jezioro Frydek i Jezioro 
Zamkowe

Promenada nad Jeziorami 
Frydek i Zamkowym

Pocz. XX w.

178. Niedziałkowskiego 12 Kamienica 1-550 pocz. XX w.
179. Niedziałkowskiego 16 Kamienica 1-552 pocz. XX w.
180. Niedziałkowskiego 24 Kamienica 1-569 pocz. XX w.
181. Niedziałkowskiego 36 Dom 1-575/1 pocz. XX w.
182. O. Bernarda 3 Kamienica 1—269/1 pocz. XX w.
183. O. Bernarda 8 Kamienica narożna 1-321,132-2 pocz. XX w.
184. O. Bernarda 14 Kamienica 1-327 pocz. XX w.
185. Osiedle Robotnicze 1./6 Zespól domów robotniczych 5-2,3,4,5,6,8,12 1938 r.
186. Partyzanta 1 Kamienica 1-184 pocz. XX w.
187. Partyzanta 28 Kamienica 1-396 pocz. XX w.



188. Pl. Jana Pawła II 1
Kamienica narożna (ul. Ojca 
Bernarda)

1-265 k. XIX w.

189. Pl. Jana Pawła II 2 Kamienica 1-264 k. XIX w.
190. Pl. Jana Pawła II 3 Kamienica 1-263 k. XIX w.
191. Pl. Jana Pawła II 4 Kamienica 1-261 1897 r.
192. Pl. Jana Pawła II 5 Kamienica 1-260 k. XIX w.
193. Pl. Jana Pawła II 6 Kamienica 1-259 k. XIX w.
194. Pl. Jana Pawła II 7 Kamienica 1-257 1896 r.
195. Pl. Jana Pawła II 9 Kamienica 1-254 1905 r.
196. Pl. Jana Pawła II 10 Kamienica 1-118 1900 r.
197. Pl. Jana Pawła II 11 Kamienica 1-117 pocz. XX w.
198. Pl. Jana Pawła II 12 Kamienica 1-116 k. XIX w.

199. Pl. Jana Pawła II 14 Kamienica 1-113
k. XIXw., przeb. 20-
lata XX w.

200. Pl. Jana Pawła II 15 Kamienica 1-120
k. XIX w.,przeb. 
pocz. XX w.

201. Pl. Jana Pawła II 19 Kamienica 1-124 k. XIX w.
202. Pl. Jana Pawła II 20 Kamienica 1-125 k. XIX w.
203. Pl. Jana Pawła II 21 Kamienica 1-126/2 k. XIX w.

204. Pl. Jana Pawła II 22 Kamienica z oficyną 1-127 k. XIX w.
Rejestr zabytków rr 
A/111 Decyzja z dnia 
30.05.1994 r.

205.
Pl. Jana Pawła II/ul. 
Pułaskiego 3

23 Kamienica narożna z oficyną 1-129/1, 1-129/2 k. XIX w.

206. Pl. Jana Pawła II

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-
kat. p.w. Matki Boskiej 
Królowej Polski z działką nr 
159

1-159
1835-1836, 1864-
65

Rejestr zabytków nr 
A/124 Decyzja z dnia 
31.12.1993 r.

207. Podzamcze Ruiny zamku biskupiego 2-276/4 XIII/XIV w.
Rejestr zabytków nr 
A/13/158 Dedyzja z dnia 
30.04.1966

208. Podzamcze
Pak Miejski na Wzgórzu 
Zamkowym

2-276/4 k. XIX w.

209. Poniatowskiego 2
Kamienica narożna (ul. O. 
Bernarda 1)

1-269/1 XIX/XX w.

210. Poniatowskiego 1 Dom 1-160 1890-1900
211. Poniatowskiego 6 Kamienica 1-271/1 XIX/XX w.
212. Poniatowskiego 8 Kamienica 1-272 XIX/XX w.
213. Poniatowskiego 10 Kamienica 1-273/1 pocz. XX w.
214. Poniatowskiego 12 Kamienica 1-274/2 pocz. XX w.
215. Poniatowskiego 14 Kamienica 1-275 pocz. XX w.
216. Pułaskiego 1/4 Kamienica narożna 1-132 k. XIX w.
217. Macieja Rataja 3 Willa 3-131/3 pocz. XX w.
218. Macieja Rataja 8 Dom 3-121/2 pocz. XX w.

219. Macieja Rataja 9/11 Willa 3-127/4. 3-128/2 pocz. XX w.

220. Macieja Rataja 20
Budynek mieszkalno-
gospodarczy

3-21/23, 3-21/21 pocz. XX w.

221. Macieja Rataja 1 Cmentarz żydowski (kirkut) 3-137/ … 1820 r.
222. Słowackiego 3 Kamienica narożna 1-45 pocz. XX w.
223. Toruńska 4 Kamienica 1-249 pocz. XX w.
224. Toruńska 8 Kamienica 1-251/2 pocz. XX w.
225. Wolności 3 Kamienica 1-325 pocz. XX w.

226. Wolności 11
Szkoła Miejska, ob. Gimnazjum 
im. Ks. St. Kardynała 
Wyszyńskiego 

1-354 1883 r.

227. Wolności 12 Kamienica 1-305 pocz. XX w.
228. Wolności 13 Kamienica 1-356/11 pocz. XX w.
229. Wolności 14 Kamienica 1-306/2, 3 pocz. XX w.
230. Wolności 15 Kamienica 1-357/5 1906-7 r.

231. Wolności 16
Pastorówka, ob. Ochronka dla 
dzieci im. E. Bojanowskiego

1-307 1894 r.



232. Wolności 18
Ratusz Miejski, ob. Urząd 
Miasta

1-308/2 1892-3 r.

233. Wolności 19
Gmach Sądu Grodzkiego, ob. 
Sąd Rejonowy 

1-538/2 1880 r., 1908-14 r.
Rejestr zabytków nr 
A/161 Decyzja z dnia 19 
sierpnia 1991 r.

234. Wolności 21
Willa Prezesa Sądu 
Grodzkiego, ob. Prokuratura 
Rejonowa

1-538/2 1908-1914 r.
Rejestr zabytków nr 
A/161 Decyzja z dnia 19 
sierpnia 1991 r.

235. Wolności 21

Otoczenie z murem 
ogrodzeniowym Sądu 
Grodzkiego i willi Prezesa 
Sądu, ob. Sądu Rejonowego i 
Prokuratury Rejonowej 

1-538/1, 2 1908-1914 r.
Rejestr zabytków nr 
A/161 Decyzja z dnia 19 
sierpnia 1991 r.

236.
Wolności/ul. Gen. St. 
Pruszyńskiego

23./2 Kamienica 1-578/2 k. XIX w.

237. Wolności 24-26 Dom 1-311, 1-313 pocz. XX w.
238. Wolności 25 Kamienica 1-581 pocz. XX w.

239. Wolności 27a Internat przy szkole gospodyń 1-582/2 k. XIX w.

240. Wolności 28
Pierwotny budynek starostwa 
powiatowego, ob. KPP w 
Wąbrzeźnie 

1-315 k. XIX w.

241. Wolności 30
Ewangelicka szkoła miejska, 
ob. Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Pawła II

1-647/1 1912 r.

242. Wolności 30

Sala Gimnastyczna ze sceną 
przy Ewangelickiej Szkole 
Miejskiej, ob.Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II

1-647/1 1912 r.

243. Wolności 32 Kamienica 1-655/1 pocz. XX w.
244. Wolności 34 Kamienica 1-656/2 pocz. XX w.

245. Wolności 35

Pruskie Królewskie 
Progimnazjum Ralne, ob. 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Z. 
Działowskiego 

1-595 1904-6 r.

246. Wolności 35

Dom dyrektora Pruskiego 
Królewskiego Progminazjum 
Realnego, ob. internat Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. 
Zygmunta Działowskiego

1-595 1905-6 r.

247. Wolności 35

Sala Gimnastyczna + 
sanitariaty (ob.. bud. 
gospodarczy) Królewskiego 
Progimnazjum Realnego, ob. 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Z. 
Działowskiego

1-595 pocz. XX w.

248. Wolności 37 Kamienica 1-596/5 pocz. XX w.

249. Wolności 38
Kamienica, ob. Biblioteka 
Miejska 

1-660 pocz. XX w.

250. Wolności 44

Gmach Starostwa 
Powiatowego i Wydziału 
Powiatowego, ob. Starostwo 
Powiatowe

1-662/4 1890 r., 1940 r.

251. Wolności 44

Stajnia + wozownia oraz 
mieszkania służbowe przy 
Gmachu Starostwa 
Powiatowego, ob. garaż i 
magazyn Starostwa 
Powiatowego

1-662/4 1890 r.



252. Wolności 44
Zieleń komponowana przy 
Gmachu Starostwa 
Powiatowego

1-662/4, 1-662/5 1890 r.

253. Wolności 56 Kamienica 1-676 1907 r.
254. Wolności 58 Kamienica 1-677/2 pocz. XX w.
255. Wolności 60 Kamienica 1-678 pocz. XX w.
256. Wolności 62 Kamienica 1-686/4 pocz. XX w.
257. Wolności 65 Budynek mieszkalny 1-623/8 1910-1920
258. Wolności 72 Kamienica 1-690 pocz. XX w.
259. Wolności 76 Dom 1-692 pocz. XX w.
260. Wolności 80 Kamienica 1-712/5 1906 r.
261. Wolności 82 Budynek mieszkalny 1-713 1950-1960
262. Wolności 84 Kamienica 1-714 pocz. XX w.
263. Wolności 86 Kamienica 1-715 1910 r.
264. Wolności 88 Kamienica 1-717 pocz. XX w.
265. Wolności 90 Dom 1-718/2 I ćw. XX w.
266. Wolności 92 Dom 1-719 I ćw. XX w.
267. Wolności 94 Willa 1-720 pocz. XX w.
268. Żołnierza Polskiego 1 Kamienica 1-141/1 pocz. XX w.
269. Żołnierza Polskiego 4 Dom 1-93 pocz. XX w.
270. Żołnierza Polskiego 6 Kamienica 1-92/6 XIX/XX w.
271. Żołnierza Polskiego 8 Kamienica 1-91 pocz. XX w.
272. Żołnierza Polskiego 16 Kamienica 1-85/1 k. XIX w.

273. Żwirki i Wigury 5 Kamienica z bramą wjazdową 2-508 4 ćw. XIX w.

274. Żwirki i Wigury 6 Dom Młynarza 1-49 k. XIX w.

275. Żwirki i Wigury 10
Budynek administracyj przy 
młynie

1-53/1 pocz. XX w.

276. Żwirki i Wigury 10 Młyn parowy 1-53/1 1899 r.
277. Żwirki i Wigury 13 Kamienica z oficyną 2-514 4 ćw. XIX w.
278. Żwirki i Wigury 20 Willa 3-32, 3-33 I ćw. XX w.
279. Żwirki i Wigury 21 Kamienica 2-522/2 k. XIX w.
280. Żwirki i Wigury 22 Kamienica 3-28 pocz. XX w.
281. Żwirki i Wigury 26 Willa 3-15 4 ćw. XIX w.
282. Żwirki i Wigury 35 Dom 2-389/2 pocz. XX w.

283.
Żwirki i Wigury/ 
Słowackiego

Figura Matki Bożej 1-56 1945 r.


