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jako podstawê obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Dopiewo w 2009 r., do kwoty 36,00 z³ za 1q.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XVI/107/07 Rady Gminy Dopie-
wo z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obni¿enia �redniej
ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego w 2008 r.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dopiewo
(�) Zofia Dobrowolska

Poz. 4638, 4639

4639

UCHWA£A Nr XXXVII/212/2008 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE.

z dnia 26 listopada 2008 r

w sprawie przyjêcia �Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2009-2012�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 87 ust. 3 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastêpuje:

§1. Postanawia siê o przyjêciu �Programu opieki nad
zabytkami Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2008-2012�,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Trzemeszno.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Micha³ Gwiazda

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y nr XXXVII/212/2008

Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 26 listopada 2008 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA LATA 2009-2012

I. Wprowadzenie

Program opieki nad zabytkami miasta i gminy Trzemeszno
jest uzupe³niaj¹cym dokumentem planistycznym w stosunku
do innych aktów planowania gminnego. Jest jednocze�nie
aktem polityki administracyjnej s³u¿¹cym podejmowaniu pla-
nowanych dzia³añ dotycz¹cych inicjowania, wspierania oraz

koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobra-
zu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzic-
twa kulturowego przez samorz¹d gminny.

My�l¹ przewodni¹ opracowania programu opieki nad
zabytkami dla miasta i gminy Trzemeszno jest uznanie potrze-
by zachowania zasobów znajduj¹cego siê tutaj dziedzictwa
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kulturowego, a jednocze�nie traktowanie tego dziedzictwa za
zasadniczy czynnik wp³ywaj¹cy na kszta³towanie siê to¿samo-
�ci lokalnej i promocji turystycznej.

G³ównym celem programu jest d¹¿enie do znacz¹cej
poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie
gminy, w szczególno�ci w zakresie stanu zachowania i utrzy-
mania obiektów zabytkowych oraz zachowania krajobrazu
kulturowego. Wa¿ne jest, aby realizacja tego celu dokonywa³a
siê przy wspó³udziale mieszkañców gminy. Dokument ten
mo¿e s³u¿yæ nie tylko jednostce samorz¹du terytorialnego, ale
równie¿ osobom zainteresowanym kultur¹ i dziedzictwem
kulturowym.

Program opracowany zosta³ na cztery lata, tj. na okres
2009-2012. Jest dokumentem, który bêdzie cyklicznie aktuali-
zowany. W trakcie jego realizacji prowadzony bêdzie monito-
ring, dziêki któremu mo¿liwym stanie siê uwzglêdnienie no-
wych uwarunkowañ prawnych, spo³ecznych i gospodarczych,
co pozwoli na sprecyzowanie lub modyfikacjê przyjêtych
kierunków dzia³ania oraz priorytetów.

Wskazane w obecnym dokumencie dzia³ania s¹ zgodne z
wojewódzkimi i gminnymi dokumentami planistycznymi, a
nakre�lone zadania oraz zaproponowane rozwi¹zania odpo-
wiadaj¹ ustawowym regulacjom z dziedziny ochrony zabyt-
ków w Polsce.

II. Uwarunkowania prawne

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Podstawowym dokumentem prawnym reguluj¹cym zasa-
dy ochrony i opieki nad zabytkami jest ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pó�niejszymi zmianami),
w dalszej czê�ci niniejszego tekstu zwana ustaw¹.

W my�l art. 6 ochronie i opiece podlegaj¹, bez wzglêdu na
stan zachowania:

1) zabytki nieruchome bêd¹ce w szczególno�ci:

a) krajobrazami kulturowymi,

b) uk³adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo-
³ami budowlanymi,

c) dzie³ami architektury i budownictwa,

d) dzie³ami budownictwa obronnego,

e) obiektami techniki, a zw³aszcza kopalniami, hutami,
elektrowniami i innymi zak³adami przemys³owymi,

f) cmentarzami,

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojekto-
wanej zieleni,

h) miejscami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia historycz-
ne b¹d� dzia³alno�æ wybitnych osobisto�ci lub in-
stytucji;

2) zabytki ruchome bêd¹ce w szczególno�ci:

a) dzie³ami sztuk plastycznych, rzemios³a artystyczne-
go i sztuki u¿ytkowej,

b) kolekcjami stanowi¹cymi zbiory przedmiotów zgro-
madzonych i uporz¹dkowanych wed³ug koncepcji
osób, które tworzy³y te kolekcje,

c) numizmatami oraz pami¹tkami historycznymi, a
zw³aszcza militariami, sztandarami, pieczêciami,
odznakami, medalami i orderami,

d) wytworami techniki, a zw³aszcza urz¹dzeniami, �rod-
kami transportu oraz maszynami i narzêdziami
�wiadcz¹cymi o kulturze materialnej, charaktery-
stycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki,
dokumentuj¹cymi poziom nauki i rozwoju cywiliza-
cyjnego,

e) materia³ami bibliotecznymi, o których mowa w art.
5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 1998 r. Nr 85 poz. 539 z pó�niejszymi
zmianami),

f) instrumentami muzycznymi,

g) wytworami sztuki ludowej i rêkodzie³a oraz innymi
obiektami etnograficznymi,

h) przedmiotami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia histo-
ryczne b¹d� dzia³alno�æ wybitnych osobisto�ci lub
instytucji;

3) zabytki archeologiczne bêd¹ce w szczególno�ci:

a) pozosta³o�ciami terenowymi pradziejowego i hi-
storycznego osadnictwa,

b) cmentarzyskami,

c) kurhanami,

d) reliktami dzia³alno�ci gospodarczej, religijnej i arty-
stycznej.

Ponadto ochronie mog¹ podlegaæ nazwy geograficzne,
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego,
placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art. 6 ust. 2).

2. Obowi¹zki samorz¹dów

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
nak³ada na organy administracji publicznej obowi¹zek
(art. 4):

- zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i
finansowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie za-
bytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,

- zapobiegania zagro¿eniom mog¹cym spowodowaæ
uszczerbek dla warto�ci zabytków,

- udaremniania niszczenia i niew³a�ciwego korzystania
z zabytków,

- przeciwdzia³ania kradzie¿y, zaginiêciu lub nielegalne-
mu wywozowi zabytków za granicê,

- kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,

- uwzglêdniania zadañ ochronnych w planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz przy kszta³towa-
niu �rodowiska.

Poz. 4639
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Ponadto wskazana ustawa definiuje pojêcie opieki nad
zabytkiem, tym samym nak³adaj¹c na jego w³a�ciciela lub
posiadacza obowi¹zek zapewnienia warunków (art. 5):

- naukowego badania i dokumentowania zabytku,

- prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytku,

- zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otocze-
nia w jak najlepszym stanie,

- korzystania z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e
zachowanie jego warto�ci,

- popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku
oraz jego znaczenia dla historii i kultury.

Opracowanie programu opieki nad zabytkami jest zada-
niem w³asnym samorz¹du terytorialnego. W my�l art. 87
ust. 1 ustawy zarz¹d województwa, powiatu lub wójt
(burmistrz, prezydent miasta) sporz¹dza na okres 4 lat
odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny pro-
gram opieki nad zabytkami. Program przyjmuje odpo-
wiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy,
po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków (art. 87 ust. 3). Nastêpnie po dwóch latach od
og³oszenia w dzienniku urzêdowym województwa progra-
mu opieki nad zabytkami zarz¹d województwa, powiatu
lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporz¹dza sprawoz-
danie, które przedstawia siê odpowiednio sejmikowi wo-
jewództwa, radzie powiatu lub radzie gminy (art. 87 ust.
4 i 5).

Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego za-
warte s¹ równie¿ w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�niejszymi zmianami). Tre�æ art. 7 ust. 1 pkt 9 stanowi,
i¿ do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspakajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, a w szczególno�ci zadania te
obejmuj¹ m. in. sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych
i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami.

III. Uwarunkowania zewnêtrzne ochrony
zasobów dziedzictwa kulturowego gminy

1. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego

�Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku
2020� jest dokumentem przyjêtym przez Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego Uchwa³¹ Nr XLII/692A/05 z dnia
19 grudnia 2005 r.

Strategia okre�la uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju
województwa, w�ród nich zachowanie warto�ci �rodowi-
ska kulturowego i przyrodniczego, przy uwzglêdnieniu
potrzeb przysz³ych pokoleñ. Ustalenia zawarte we wska-
zanym dokumencie stanowi¹ podstawê do sporz¹dzenia
planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Celem generalnym �Strategii rozwoju województwa wiel-
kopolskiego� jest poprawa jako�ci przestrzeni wojewódz-
twa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery

spo³ecznej skutkuj¹ca wzrostem poziomu ¿ycia mieszkañ-
ców.

Cel generalny ma byæ realizowany przy pomocy celów
strategicznych i operacyjnych, które maj¹ byæ podporz¹d-
kowane wskazanemu celowi generalnemu. Najwiêksze
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ma cel strategicz-
ny dostosowanie przestrzeni do wyzwañ XXI wieku (cel
strategiczny 1). Osi¹gniêcie tego celu nast¹piæ ma poprzez
realizacjê celów operacyjnych, w tym celu operacyjnego
wzrost znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowego
(cel operacyjny 1.3).

Nie bez znaczenia dla ochrony �rodowiska kulturowego
jest równie¿ cel strategiczny zwiêkszenie efektywno�ci
wykorzystania potencja³ów rozwojowych województwa
(cel strategiczny 2). Ma byæ on realizowany poprzez cel
operacyjny zwiêkszenie udzia³u us³ug turystycznych i re-
kreacji w gospodarce regionu (cel operacyjny 2.4).

Zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi dla celu operacyjnego
1.3 (wzrost znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowe-
go): �Dziedzictwo kulturowe w rozwoju Wielkopolski pe³ni
kilka funkcji. Jest ono czynnikiem integracji spo³ecznej,
stanowi instrument promocji regionu oraz przyczynia siê
do rozwoju gospodarczego, gdy¿ mo¿e byæ baz¹ dla
turystyki i us³ug kulturalnych. Szczególnie wa¿nym ele-
mentem tego dziedzictwa jest wielkopolska kultura przed-
siêbiorczo�ci�.

Cel ten realizowany bêdzie przede wszystkim poprzez:

1) inwestycje w instytucje kultury,

2) ochronê dorobku kulturowego,

3) wsparcie dzia³añ powiêkszaj¹cych dorobek kulturalny
regionu,

4) promocjê aktywno�ci kulturalnej mieszkañców.

Dla celu operacyjnego 2.4 (zwiêkszenie udzia³u us³ug
turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu) przyjêto
za³o¿enie, i¿ �Przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe
atuty Wielkopolski tworz¹ szanse na rozwój sektora us³ug
turystyczno - rekreacyjnych. W po³¹czeniu z turystyk¹
biznesow¹ sektor ten ma szanse na znaczny udzia³ w
gospodarce regionu. Jest to tym bardziej wa¿ne, i¿ tego
typu us³ugi generuj¹ du¿¹ liczbê miejsc pracy przy stosun-
kowo niskich nak³adach�.

Cel ten realizowany bêdzie przede wszystkim poprzez:

1) inwestycje w infrastrukturê poprawiaj¹c¹ stan zago-
spodarowania obszarów atrakcyjnych pod wzglêdem
turystycznym i rekreacyjnym, z poszanowaniem wy-
mogów ochrony �rodowiska,

2) wsparcie bazy noclegowej i gastronomicznej,

3) promocjê przedsiêbiorczo�ci w tym zakresie,

4) wsparcie rozwoju agroturystyki,

5) promocjê turystyki alternatywnej.

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych wskaza-
nych w strategii rozwoju województwa wymaga uwzglêd-
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nienia celów horyzontalnych, tj. ³adu przestrzennego (cel
horyzontalny 1), który uznany zosta³ za jeden z g³ównych
czynników kszta³tuj¹cych konkurencyjno�æ Wielkopolski
oraz zrównowa¿onego rozwoju (cel horyzontalny 2).

Cel horyzontalny 1 (³ad przestrzenny) realizowany ma byæ
m. in. poprzez:

1) osi¹gniêcie zgodno�ci form wykorzystania poszczegól-
nych obszarów zgodnie z ich naturalnymi predyspozy-
cjami lub przy minimalizacji konfliktów z nimi,

2) w³a�ciwe kszta³towanie sieci osadniczej przy utrwala-
niu jej wielostopniowej, hierarchicznej struktury, wie-
lofunkcyjno�ci oraz ograniczaniu antropopresji na
pozosta³e obszary.

Z kolei cel horyzontalny 2 (zrównowa¿ony rozwój) wyma-
ga, zgodnie z za³o¿eniami wskazanego dokumentu, re-
spektowania nastêpuj¹cych zasad:

1) solidarno�ci wszystkich ludzi - zarówno na poziomach
lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym, jak i
miêdzy obecnym a przysz³ymi pokoleniami,

2) ostro¿no�ci - wybory dokonywane dzisiaj nie mog¹
ograniczyæ swobody wszystkich uczestników ¿ycia
spo³eczno - ekonomicznego w przysz³o�ci,

3) wspó³uczestnictwa - zaanga¿owanie wszystkich uczest-
ników ¿ycia spo³eczno - gospodarczego w regionie.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego

W dniu 26 listopada 2001 roku Uchwa³¹ nr XLII/628/2001
Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyj¹³ �Plan zago-
spodarowania przestrzennego województwa wielkopol-
skiego�. Dokument ten okre�la zasady kszta³towania struk-
tury przestrzennej województwa w d³ugim horyzoncie
czasowym, w tym: wymagania w zakresie ochrony �rodo-
wiska przyrodniczego i ochrony dziedzictwa kulturowego,
z uwzglêdnieniem obszarów podlegaj¹cych szczególnej
ochronie.

Zgodnie z zapisami wskazanego dokumentu podstawow¹
zasad¹ kszta³towania rozwoju województwa powinno byæ
optymalne wykorzystanie szeroko rozumianych uwarun-
kowañ wewnêtrznych oraz szans wynikaj¹cych z uwarun-
kowañ zewnêtrznych dla zaspokajania potrzeb mieszkañ-
ców i sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodar-
czych znajduj¹cych siê na terenie województwa. Z zasady
tej wynikaj¹ przes³anki znacz¹ce dla ochrony dziedzictwa
kulturowego województwa:

1) przes³anka 1: nie zaprzepa�ciæ posiadanych przez wo-
jewództwo mo¿liwo�ci wynikaj¹cych z po³o¿enia, tra-
dycji, istniej¹cego potencja³u �rodowiska przyrodni-
czego, walorów spo³ecznych i gospodarki, a tak¿e
image Wielkopolski;

2) przes³anka 2: chroni¹c posiadane dobra, efektywnie je
wykorzystaæ, a równocze�nie w miarê mo¿liwo�ci je
pomna¿aæ oraz poprawiæ ich jako�æ.

Zasadniczym celem dla kszta³towania polityki przestrzen-
nej województwa wielkopolskiego jest harmonijny, zrów-

nowa¿ony rozwój ca³ego terytorium województwa po-
przez poprawê jako�ci zagospodarowania przestrzennego
i wzrost wewnêtrznej spójno�ci województwa. Jedn¹ z
zasadniczych kategorii, do której sprowadziæ mo¿na cele
zagospodarowania przestrzennego województwa, jest
tworzenie warunków do poprawy jako�ci ¿ycia i rozwoju
zrównowa¿onego, które w rozumieniu planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
oznacza m. in.:

1) zachowanie w³a�ciwych proporcji miêdzy elementami
zagospodarowania przestrzennego w d¹¿eniu do har-
monijnego rozwoju,

2) poprawê walorów estetycznych struktur przestrzen-
nych i krajobrazu.

Za g³ówne zasady zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa wielkopolskiego uznano m. in.:

1) tworzenie warunków do wspó³istnienia �rodowiska
przyrodniczego i zurbanizowanego,

2) zachowanie dziedzictwa kulturowego i wpisanie go w
struktury przestrzenne i otaczaj¹cy krajobraz.

W planie wojewódzkim przyjêto, ¿e w zagospodarowaniu
przestrzeni w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturo-
wego nie powinno siê przekraczaæ nastêpuj¹cych wska-
zañ:

1) w obszarach chronionego krajobrazu nie powinno siê
lokalizowaæ obiektów i urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych w dra-
styczny sposób walory krajobrazowe,

2) ochronie podlegaj¹ obiekty cenne kulturowo, wyma-
gaj¹ce bezwzglêdnego zachowania dla przysz³ych po-
koleñ oraz ich bezpo�rednie otoczenie, w którym nie
powinny byæ lokalizowane obiekty nieprzystosowane
architektonicznie i funkcjonalnie,

3) w strefach ochrony konserwatorskiej zagospodarowa-
nie winno odbywaæ siê na warunkach okre�lonych
przez s³u¿by konserwatorskie,

4) strefy ochrony widokowej (osie widokowe, ci¹gi wido-
kowe, dominanty przestrzenne, panoramy) powinny
byæ wyznaczone poprzez stosowne zapisy w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
w studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin.

Jak to ju¿ wy¿ej wskazano generalnym celem zagospoda-
rowania przestrzeni województwa wielkopolskiego jest
zrównowa¿ony rozwój ca³ego terytorium, ³¹cz¹cy w sobie
³ad spo³eczny, ³ad ekonomiczny, ³ad ekologiczny i ³ad
przestrzenny.

£ad przestrzenny mo¿na uzyskaæ m. in. przez:

1) dobre rozpoznanie prawide³ tradycyjnego kszta³towa-
nia przestrzeni miejskich i zastosowanie ich na nowo;
formu³a przywracania przestrzeni miejskiej musi
uwzglêdniaæ mo¿liwo�ci wszelkich kreacji, a nowocze-
sne budynki o dobrej architekturze nie powinny byæ
traktowane jako niepo¿¹dane, ale jako potencjalne
wzbogacenie dziedzictwa kulturowego,
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2) przestrzeganie wytycznych konserwatorskich w zakre-
sie nie tylko poszczególnych obiektów objêtych
ochron¹, ale równie¿ zasad zagospodarowania zabyt-
kowych uk³adów urbanistycznych,

3) �odkrycie� lokalnej architektury wiejskiej i zapewnie-
nie mo¿liwo�ci wprowadzenia tradycyjnych gabary-
tów, form dachów, detali i rozwi¹zañ materia³owych
do obiektów o wspó³czesnych standardach; nurt archi-
tektury regionalnej nie mo¿e mieæ prawa wy³¹czno�ci,
ale powinien stanowiæ wa¿ny wyró¿nik przy kszta³to-
waniu specyfiki lokalnej,

4) ochronê krajobrazu, a w rejonach o najwy¿szych wa-
lorach przyrodniczych i krajobrazowych wykluczenie
realizacji obiektów, które charakterem (gabaryty, po-
wierzchnia zajmowanego terenu, rodzaj prowadzonej
dzia³alno�ci) koliduj¹ z otoczeniem.

Dla kszta³towania przestrzeni miejskiej przyjêto m. in.
nastêpuj¹ce zasady:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego, to¿samo�ci i trady-
cyjnych elementów �rodowiska miejskiego, takich jak:
zabytkowe dzielnice, budynki, dominanty przestrzen-
ne, panoramy, tereny zielone i tereny otwarte; respek-
towanie zaleceñ wynikaj¹cych z przepisów ochron-
nych i poszerzenie zakresu ochrony prawnej,

2) wykorzystanie atutów wynikaj¹cych z ukszta³towania
terenu, osi widokowych, dominant przestrzennych,
panoram,

3) w zapisach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego podnoszenie wymogów architektury w
stosunku do obiektów realizowanych na obszarach
�ródmie�æ oraz w pobli¿u terenów o najwy¿szych
walorach kulturowych i przyrodniczych,

4) podejmowanie opracowañ dotycz¹cych rewaloryzo-
wania zabytkowych dzielnic.

Dla kszta³towania obszarów wiejskich przyjêto m. in. na-
stêpuj¹ce zasady:

1) ochrona charakterystycznych uk³adów ruralistycznych
oraz zespo³ów sakralnych, pa³acowo - parkowych,
folwarków, ochrona zabytkowych budynków mieszkal-
nych, gospodarczych, wiatraków, remiz, szkó³, ku�ni,
m³ynów, gorzelni i innych elementów specyficznych
dla architektury wiejskiej np. kapliczek, krzy¿y,

2) poszanowanie kszta³towanej tradycyjnie ró¿norodno-
�ci form osadnictwa wiejskiego w poszczególnych
regionach,

3) twórcze wykorzystywanie wzorców architektury lokal-
nej przy formu³owaniu warunków dla projektowanej
zabudowy, odwo³ywanie siê do architektury regional-
nej Wielkopolski, preferowanie rodzimych materia³ów
budowlanych oraz tradycyjnych elementów ma³ej ar-
chitektury takich jak drewniane p³oty, podmurówki z
kamienia naturalnego itp.

Dla kszta³towania otwartych przestrzeni przyjêto nastêpu-
j¹ce zasady:

1) zakaz wznoszenia w pobli¿u jezior, rzek, kana³ów, kra-
jobrazowych punktów widokowych lub na terenach o
szczególnych walorach krajobrazowych obiektów bu-
dowlanych naruszaj¹cych walory krajobrazowe i unie-
mo¿liwiaj¹cych dostêp do nich,

2) wprowadzenie zieleni os³onowej wokó³ istniej¹cych i
projektowanych obiektów kolizyjnych w stosunku do
krajobrazu,

3) narzucanie ograniczeñ w sytuowaniu reklam, wyklu-
czenie ich z miejsc o ciekawej ekspozycji.

Dla kszta³towania przestrzeni wokó³ miejsc cennych kultu-
rowo przyjêto nastêpuj¹ce zasady:

1) dostosowanie zagospodarowania do masowego ru-
chu turystycznego i pielgrzymkowego (hotele, campin-
gi, gastronomia, parkingi itp.),

2) ograniczenie dzia³alno�ci gospodarczej do nie kolidu-
j¹cej z wiod¹c¹ funkcj¹ miejsca, a wspieranie dzia³al-
no�ci zwi¹zanej z obs³ug¹ turystów czy pielgrzymów,

3) izolowanie tych miejsc od bezpo�redniego styku z
wspó³czesnym zainwestowaniem, zachowanie niezbêd-
nej otwartej przestrzeni w celu lepszego ich wyekspo-
nowania.

Uznano nastêpuj¹ce zasady w zakresie ochrony dziedzic-
twa kulturowego:

1) podstawow¹ zasad¹ pozwalaj¹c¹ na zachowanie dóbr
kultury dla przysz³ych pokoleñ jest bezwzglêdne prze-
strzeganie obowi¹zuj¹cego w tym zakresie prawa,
ujêtego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,

2) ochrona krajobrazu kulturowego mo¿e byæ realizowa-
na poprzez w³a�ciwe zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz w studiach
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin.

IV. Zasoby dziedzictwa kulturowego gminy

Ochrona i opieka nad zabytkami, aby by³a skuteczna,
powinna byæ realizowana w oparciu o rzeteln¹ wiedzê doty-
cz¹c¹ warto�ci kulturowych i ich znaczenia dla regionu.
Równie wa¿n¹ jest kwestia rozpoznania wystêpuj¹cych pro-
blemów zwi¹zanych miêdzy innymi ze stanem zachowania
poszczególnych obiektów, reagowania na wystêpuj¹ce zagro-
¿enia, a co za tym idzie powstrzymania dalszej degradacji
zabytków oraz ich otoczenia.

Przes³ank¹ niniejszej, ogólnej charakterystyki zasobów
kulturowego dziedzictwa gminy jest pomoc w sformu³owaniu
zadañ i celów, które s³u¿yæ bêd¹ realizacji dzia³añ na rzecz
ochrony i zachowania tego dziedzictwa.

Gmina Trzemeszno, usytuowana we wschodniej czê�ci
województwa wielkopolskiego, zajmuje pó³nocno wschodni¹
czê�æ powiatu gnie�nieñskiego, na obszarze 175 km2, za-
mieszkan¹ przez ok. 14345 osób, z czego 7800 osób to
mieszkañcy Trzemeszna, jedynego miasta na terenie gminy
i jednocze�nie jej o�rodka administracyjnego.
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Pod wzglêdem przynale¿no�ci fizycznogeograficznej gmi-
na znajduje siê na terenie Pojezierza Gnie�nieñskiego, bêd¹-
cego czê�ci¹ makroregionu zwanego Pojezierzem Wielkopol-
skim.

Krajobraz gminy ukszta³towany zosta³ przez poznañsk¹
fazê zlodowacenia wi�lanego. Charakterystycznym elemen-
tem tego krajobrazu jest pasmo wzgórz ci¹gn¹cych siê rów-
nole¿nikowo od Gniezna do Trzemeszna, a nastêpnie skrêca-
j¹cych na po³udniowy wschód w stronê Konina. Najwy¿szym
wyniesieniem w�ród tych wzgórz jest Wa³ Wydartowski (167
m n. p. m.), usytuowany na pó³noc od Wydartowa i Duszna.
Drugim wa¿nym elementem krajobrazu s¹ liczne jeziora ryn-
nowe pochodzenia polodowcowego, zajmuj¹ce 5% powierzch-
ni terytorium gminy. Nale¿¹ do nich: Jezioro Kamionek,
Jezioro Kruchowskie, Jezioro Malicz, Jezioro Ostrowickie,
Jezioro Popielewskie, Jezioro Szyd³owskie, Jezioro Trzeme-
szeñskie i Jezioro Wielkie £omno. Krajobraz uzupe³nia Noteæ
Zachodnia, przep³ywaj¹ca przez krótki odcinek wschodniej
granicy gminy.

Dominuj¹c¹ dziedzin¹ gospodarki gminy jest rolnictwo.
Grunty zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ stanowi¹ na terenie
miejscowo�ci wiejskich gminy 76% (9710 ha), za� na terenie
miasta Trzemeszno - 53% (2204 ha), z dominuj¹cymi glinami
morenowymi i powsta³ymi na nich glebami brunatnymi.

Typowo rolniczy krajobraz o¿ywiaj¹ nieliczne tereny le�ne
zajmuj¹ce 9,5% powierzchni terytorium gminy (1609 ha).
Wystêpuj¹ one w wiêkszych kompleksach w pó³nocnej czê�ci
interesuj¹cego nas obszaru, w rejonie Ignalina i Kruchowa, a
przede wszystkim w rejonie miejscowo�ci Jastrzêbowo,
Smolary, £awki i Go³¹bki. Nie odgrywaj¹ te lasy wiêkszego
znaczenia gospodarczego.

Jednostki osadnicze gminy (osady typu wiejskiego) roz-
mieszczone s¹ równomiernie na jej terytorium, a jedyny
o�rodek miejski zlokalizowany jest w �rodkowej czê�ci gminy.
Miasto to po³o¿one jest przy drodze krajowej nr 15 Gniezno-
Strzelno. G³ówn¹ komunikacjê lokaln¹ na terytorium gminy
tworz¹ rozchodz¹ce siê od Trzemeszna drogi w kierunku
pó³nocnym - droga nr 758, w kierunku wschodnim - droga nr
798, w kierunku po³udniowo zachodnim - droga nr 799 oraz
w kierunku zachodnim - droga nr 794. Przez terytorium gminy,
w tym równie¿ w granicach miasta Trzemeszna, przebiega
tak¿e trakcja kolejowa o znaczeniu krajowym pomiêdzy Po-
znaniem i Toruniem.

Gmina Trzemeszno, poza wskazanym miastem, liczy tak¿e
21 wsi so³eckich: Cytrynowo, Duszno, Go³¹bki, Grabowo,
Jastrzêbowo, Kamieniec, Kruchowo, Koz³owo, £awki, Lubiñ,
Miaty, Mijanowo, Mi³awa, Niewolno, Ostrowite, Popielewo,
Szyd³owo, Trzem¿al, Wydartowo, Wymys³owo i Zieleñ.

Obecny obszar gminy w okresie VIII-X w. nale¿a³ do
terytorium plemiennego Polan, które odegra³o kluczow¹ rolê
w procesie tworzenia pañstwa polskiego. W czasach piastow-
skich znajdowa³ siê ten teren w granicach ziemi gnie�nieñsko
- kaliskiej, która przekszta³ci³a siê nastêpnie w województwo
kaliskie, wchodz¹ce w sk³ad Wielkopolski. W 1768 r. na krótko
uformowa³o siê województwo gnie�nieñskie, do którego na-
le¿a³ interesuj¹cy nas teren. Stan ten uleg³ zmianie w 1793 r.,
kiedy to w wyniku drugiego rozbioru Polski omawiany obszar
w³¹czony zosta³ w granice pañstwa pruskiego. W 1807 r.

terytorium to przy³¹czono do Ksiêstwa Warszawskiego, w
obrêbie departamentu poznañskiego, za� w 1815 r. - do
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, w rejencji bydgoskiej, a po
reformie administracyjnej Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego,
maj¹cej miejsce w 1818 r. - w rejencji mogileñskiej. Po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci (1918 r.) obszar obec-
nej gminy przynale¿a³ do powiatu mogileñskiego, wchodz¹-
cego w sk³ad województwa poznañskiego. W czasach okupa-
cji niemieckiej w latach 1939-1945 teren ten w³¹czony zosta³
do III Rzeszy jako czê�æ sk³adowa Kraju Warty, w obrêbie
rejencji inowroc³awskiej. W 1945 r. w ramach nowoutworzo-
nych struktur organizacji administracyjnej Polski omawiane
terytorium znalaz³o siê w granicach powiatu mogileñskiego,
wchodz¹cego w sk³ad województwa poznañskiego. Stan ten
uleg³ zmianie w wyniku reformy administracyjnej przeprowa-
dzonej w 1950 r. Wówczas to obszar obecnej gminy w³¹czono
do województwa bydgoskiego, przy zachowaniu przynale¿no-
�ci do powiatu mogileñskiego. W 1975 r., kiedy zlikwidowane
zosta³y powiaty, obszar gminy Trzemeszno nadal znajdowa³
siê w granicach województwa bydgoskiego. Kolejna zmiana
nast¹pi³a w 1999 r. Wówczas to gmina, w³¹czona do powiatu
gnie�nieñskiego, wesz³a w obrêb województwa wielkopol-
skiego.

Najwa¿niejsz¹ miejscowo�ci¹ historyczn¹ na terenie gmi-
ny jest Trzemeszno. Jakkolwiek miejscowo�æ ta wzmiankowa-
na by³a w 1146 r., a nastêpnie w 1147 r., to jednak¿e istnia³a
ju¿ przed lokacj¹ klasztoru Kanoników Regularnych, która
nast¹pi³a pomiêdzy 1124 a 1138 r. Ukszta³towanie siê o�rodka
miejskiego nast¹pi³o tu najpewniej w XIV stuleciu. Z osad¹
przedlokacyjn¹ powi¹zaæ nale¿y nawsie w granicach ulic �w.
Jana i 1 Maja. W sk³ad miasta lokacyjnego wesz³y pierwotny
rynek - ob. place Kiliñskiego i �w. Wojciecha, a tak¿e odcho-
dz¹ce od rynku po³udniowe odcinki ulic Ko�ciuszki i Toruñ-
skiej, pó³nocny odcinek ulicy �w. Jana oraz ulica Wodna wraz
z ulicami zatylnymi Ogrodow¹, ̄ ó³wi¹, Kopernika, �w. Ducha,
Górn¹ i D¹browskiego, a tak¿e dawne trakty dro¿ne w kierun-
ku Gniezna i Poznania - ob. ulica Mickiewicza, Strzelna i
Torunia - ob. ulica Toruñska oraz ¯nina i G¹sawy - ob. ulica
Ko�ciuszki. Elementy struktury urbanistycznej wykszta³cone
w 2. po³owie XVIII w. to Nowe Miasto wraz z jego rynkiem -
ob. plac Powstañców Wielkopolskich, a tak¿e Przedmie�cie
�wiêtomichalskie - w rejonie ulic Wyszyñskiego, Orchowskiej
i Mickiewicza oraz Skwarzymowo - na po³udnie od ulicy
Wiosny Ludów, jak równie¿ plac poprzedzaj¹cy zespó³ ko�cio-
³a klasztornego Kanoników Regularnych, ob. parafialnego
rzymskokatolickiego pw. Wniebowziêcia NMP - ob. plac Ko-
smowskiego. Dalszy rozwój miasta w XIX oraz w 1. po³owie
XX w. obj¹³ obszary i zwi¹zane z nimi ulice Dworcow¹,
Kochanowskiego, Kopernika, Orchowsk¹, Przemys³ow¹, 22
Stycznia, Szymañskiego, �niadeckich, Wlekliñskiego, Wiosny
Ludów i Wyszyñskiego. Do najwa¿niejszych zabytków archi-
tektury z terenu miasta zaliczyæ nale¿y ko�ció³ klasztorny
Kanoników Regularnych, ob. parafialny rzymskokatolicki pw.
Wniebowziêcia NMP (XII-XVIII w.) wraz z pa³acykiem opac-
kim, ob. plebani¹ (1722-1761, przebudowa w latach 1843-
1862) przy placu Kosmowskiego, zespó³ alumnatu z kaplic¹
zw. Collegium Tremesnensis przy placu Kosmowskiego (1773-
1791), zespó³ szpitala �w. £azarza przy ul. Mickiewicza (1787-
1791), a tak¿e budynek d. browaru klasztornego (4 æw. XVIII
w.) wraz z parkiem i lodowni¹ (k. XIX w.) przy ul. Szymañskie-
go.
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Kolejnym wa¿nym o�rodkiem osadniczym na terenie gminy
jest Duszno, wie� o metryce XIII - wiecznej, od XIV stulecia
nale¿¹ca do kapitu³y gnie�nieñskiej, identyfikowana obecnie
przede wszystkim z neogotyckim ko�cio³em parafialnym rzym-
skokatolickim pw. �w. Doroty z ok. 1865 r.

Wspomnieæ nale¿y tak¿e wie� Kamieniec, znan¹ od XII w.
jako nale¿¹c¹ do Kanoników Regularnych w Trzemesznie. We
wsi tej znajduje siê drewniany ko�ció³ zrêbowy, wystawiony
w latach 1722-1724 oraz zespó³ folwarczny z 2. po³owy XIX w.

Jeszcze jeden nowo¿ytny zabytek architektury sakralnej
posiada wie� Szyd³owo. Jest to skromny barokowy ko�ció³
parafialny rzymskokatolicki pw. Naj�w. imienia Jezus, NMP i
�w. Józefa, wystawiony w 1795 r. Na terenie wsi zachowany
jest równie¿ spichlerz, wybudowany w 1. po³owie XIX stule-
cia, stanowi¹cy pozosta³o�ci funkcjonuj¹cego tutaj zespo³u
dworskiego.

Z 2. po³owy XIX w. pochodzi ko�ció³ parafialny rzymsko-
katolicki pw. Wszystkich �wiêtych w Kruchowie, który uzyska³
skromne cechy neogotyckie. W Jastrzêbowie natomiast prze-
trwa³ jedyny na tym terenie zbór, wystawiony w latach 1914-
1920, o cechach stylowych modernistycznych, pe³ni¹cy aktu-
alnie funkcjê ko�cio³a parafialnego rzymskokatolickiego pw.
Niepokalanego Poczêcia NMP.

Z zespo³ów dworskich zachowa³y siê za³o¿enia w Brzozów-
cu (dwór i park z koñca XIX w.), Kruchowie (renesansowo -
barokowy dwór z 1582 r., przebudowany ok. 1766 r. i towa-
rzysz¹ce mu park, za³o¿ony w pocz¹tkach XX w. oraz folwark
z tego samego czasu), Lubiniu (dwór z parkiem z 1. po³owy
XIX w. oraz folwark z 4. æwierci tego¿ stulecia), £awkach (dwór
Hipolita Cegielskiego z 1. po³owy XIX w.), Miatach (dwór i
folwark z okresu 70. lat XIX stulecia - 1913 r.), P³aczkowie
(dwór wraz z parkiem z 4. æwierci XIX w.), Szyd³owie (relikty
parku podworskiego z 1. po³owy XIX w.) i Szyd³ówku II (dwór
wraz z parkiem i pozosta³o�ciami zabudowy folwarcznej z 4.
æwierci XIX stulecia). W�ród zespo³ów folwarcznych wyliczyæ
nale¿y folwarki w Bie�linie (relikty rz¹dcówki z 1. æwierci XX
w. wraz ze szcz¹tkowo zachowanymi pozosta³o�ciami podjaz-
du z 2. po³owy XIX stulecia), wspomniany ju¿ folwark w
Kamieñcu (zabudowa z koñca XIX i pocz¹tku XX w.), a tak¿e
folwark w Trzemesznie (rz¹dcówka wraz z pozosta³o�ciami
zabudowy folwarcznej z koñca XIX w.).

Pozosta³e historyczne obszary oraz historyczna zabudowa
tworz¹ dziedzictwo kulturowe obrazuj¹ce specyfikê regionu.
Wskazaæ tu nale¿y w szczególno�ci zabudowê miejsk¹ (miesz-
kaln¹, u¿yteczno�ci publicznej oraz obiekty techniki i budow-
nictwa przemys³owego), a tak¿e wiejsk¹ zabudowê zagro-
dow¹ - o charakterystycznych dla tego regionu rozwi¹zaniach
architektonicznych, jak równie¿ cmentarze - rzymskokatolickie
(Duszno, Kamieniec, Kruchowo, Trzemeszno) i ewangelickie
(Grabowo, Jastrzêbowo, £awki, Niewolno, Ostrowite, Trze-
meszno, Trzem¿al, Wydartowo), a w przypadku Trzemeszna
- tak¿e cmentarz ¿ydowski.

Nadmieniæ nale¿y te¿ interesuj¹ce w skali regionu ku�nie
w Wydartowie (1856 r.) i Trzem¿alu (k. XIX w.), budynki szkó³
wiejskich w Jastrzêbowie (pocz¹tek XX w.), Kamieñcu (1908
r.), Kruchowie (1. æwieræ XX w.), Lubiniu (20-30. lata XX w.),
£awkach (20-30. lata XX w.), Mi³awie (pocz¹tek XX w.),
Niewolnie (1. æwieræ XX w.), Trzem¿alu (1. æwieræ XX w.),

Wydartowie (koniec XIX w.), Wymys³owie (1903 r.) i Zieleniu
(20-30. lata XX w.), a nadto budynek poczty w Trzem¿alu
(pocz¹tek XX w.) oraz nale¿¹ce do grupy obiektów techniki i
budownictwa przemys³owego budynki dró¿ników, jednolite
pod wzglêdem stylowym i powsta³e w pocz¹tkach XX w. w
Cytrynowie, Lubiniu, Rudkach, Wydartowie i Wymys³owie.
Wspomnieæ tu nale¿y tak¿e o m³ynach w Foluszu (1866 r.),
Rudkach (1910 r.) i Zieleniu (1. æwieræ XX w.). Krajobraz
kulturowy wzbogacaj¹ te¿ kapliczki i figury przydro¿ne, po-
wsta³e najczê�ciej w 1. po³owie XX w., a zachowane w
Brzozówcu, Cytrynowie, Dusznie, Go³¹bkach, Kruchowie,
Lubiniu, Miatach, Mi³awie, Ochodzy, Pasiece, Popielewie,
�wiêtem i Zieleniu.

Ogó³em liczba zabytków w gminie i mie�cie Trzemesznie
wynosi 672 historycznych struktur przestrzennych oraz zabyt-
kowych obiektów budowlanych funkcjonuj¹cych samoistnie
lub tworz¹cych historyczne zespo³y budowlane.

Zabytki nieruchome najliczniej zlokalizowane s¹ w Trze-
mesznie. Wystêpuj¹ one tak¿e w 32 miejscowo�ciach gminy:
Bie�linie, Brzozówcu, Cytrynowie, Dusznie, Dy�ku, Foluszu,
Go³¹bkach, Grabowie, Jastrzêbowie, Kamieñcu, Koz³owie,
Koz³ówku, Kruchowie, Lubiniu, £awkach, Miatach, Mi³awie,
Niewolnie, Ochodzy, Ostrowitem, Pasiece, P³aczkowie, Popie-
lewie, Rudkach, Smolarach, Szyd³owie, Szyd³ówku II, �wiê-
tem, Trzem¿alu, Wydartowie, Wymys³owie i Zieleniu.

Dziedzictwo kulturowe gminy to tak¿e archeologiczne
nawarstwienia kulturowe. Wspomnieæ tu nale¿y przede wszyst-
kim o 4 grodziskach posiadaj¹cych czyteln¹ formê krajobra-
zow¹ (Brzozówiec, Lubiñ, Ostrowite i Popielewo).

O walorach gminy decyduj¹ równie¿ obszary chronionego
krajobrazu. Ochron¹ prawn¹ w ramach systemu Natura 2000
objêty zosta³ specjalny obszar ochrony siedlisk - Pojezierze
Gnie�nieñskie, zajmuj¹cy na terytorium gminy powierzchniê
947,87 ha (rejon miejscowo�ci Rudki, Brzozówiec i Wymys³o-
wo oraz Zieleñ, Ostrowite i Bie�lin).

Gmina Trzemeszno upatruje swojej szansy miêdzy innymi
w rozwoju turystyki. Pragnie w tym zakresie wykorzystaæ
zachowane walory przyrodniczo - krajobrazowe i kulturowe.

O tym w jakim stopniu uda siê gminie osi¹gn¹æ wytyczony
cel decydowaæ bêdzie równie¿ zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego, w sposób znacz¹cy warunkuj¹cego atrakcyjno�æ
omawianego terenu.

1. ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYT-
KÓW

Rejestr zabytków znajduj¹cych siê na terenie wojewódz-
twa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków (art. 8 usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). W woje-
wództwie wielkopolskim jest nim Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, który kieruje Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz delegaturami w Kaliszu,
Koninie, Lesznie i Pile.

Wpis do rejestru zabytku nieruchomego mo¿e nast¹piæ z
urzêdu b¹d� na wniosek w³a�ciciela zabytku lub u¿ytkownika
wieczystego gruntu, na którym znajduje siê zabytek nierucho-
my (art. 9 ust. 1). Przedmiotowego wpisu dokonuje woje-
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wódzki konserwator zabytków w formie decyzji administra-
cyjnej.

Ponadto do rejestru mo¿e byæ wpisane otoczenie zabytku
wpisanego do rejestru, a tak¿e nazwa geograficzna, historycz-
na lub tradycyjna tego zabytku (art. 9 ust. 2).

W 2004 roku Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków w Poznaniu opracowa³ Raport o stanie zachowania
zabytków. Dokument ten zosta³ wykonany w oparciu o sche-
mat przygotowany przez Departament Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury oraz Krajowy O�rodek Badañ i Doku-

mentacji Zabytków w Warszawie (instrukcja Ministerstwa
Kultury z 2 lutego 2004 r.).

Jednym z celów tego raportu by³o pokazanie rzeczywistej
liczby obiektów zabytkowych objêtych wpisem do rejestru
(stan: grudzieñ 2004). Obecnie (stan: lipiec 2008 r.) w rejestrze
zabytków województwa wielkopolskiego znajduje siê 18 za-
bytków nieruchomych z terenu miasta i gminy Trzemeszno
(11 decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru
zabytków).

Szczegó³owe dane statystyczne w przedmiotowym zakre-
sie przedstawiaj¹ poni¿sze tabele:
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Tabela II. Wojewódzki rejestr zabytków nieruchomych z
terenu miasta i gminy Trzemeszno (wg kategorii obiektów) �
stan: lipiec 2008 r.

Tabela I. Wojewódzki rejestr zabytków nieruchomych z terenu
miasta i gminy Trzemeszno (wg miejscowo�ci) - stan: lipiec
2008 r.
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Tabela III. Wojewódzki rejestr zabytków nieruchomych z
terenu miasta i gminy Trzemeszno (wg typów w³asno�ci) �
stan: lipiec 2008 r.
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�ród³o: G. J. Budnik, Ewidencja zabytków miasta i gminy Trzemeszno, Trzemeszno 2008.

Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków województwa wielkopolskiego z terenu miasta i gminy
Trzemeszno

DUSZNO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. �W. DOROTY, nr rejestru zabytków 51/Wlkp/
A � 12 marca 2001 r.:

a) ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. �w. Doroty, ok.
1865 r., murowany,

b) brama � dzwonnica, 1865 r., murowana,

c) cmentarz przyko�cielny, 1865 r.;

KAMIENIEC

- Kategoria � budownictwo sakralne

KO�CIÓ£ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI PW. �W.
JAKUBA STARSZEGO, 1722�1724, 1902 r., 1948 r., drew-
niany, nr rejestru zabytków A/272/1 � 9 wrze�nia 1991 r.;

KRUCHOWO

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI, nr rejestru zabytków A/486/1�2 � 21
kwietnia 1997 r.:

a) dwór, 1582 r., przebud. ok. 1766 r., murowany,

b) park, pocz. XX w.;

SZYD£OWO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. NAJ�W. IMIENIA JEZUS, NMP I �W. JÓZEFA:

a) ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. Naj�w. imienia
Jezus, NMP i �w. Józefa, 1795 r., murowany, nr
rejestru zabytków A/517/1 � 22 grudnia 1988 r.;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) spichlerz, 1. po³. XIX w., murowany, nr rejestru zabytków
A/144 � 15 czerwca 1985 r.;

TRZEMESZNO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A KLASZTORNEGO KANONIKÓW RE-
GULARNYCH, OB. PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. WNIEBOWZIÊCIA NMP, pl. Kosmowskiego 8:

a) ko�ció³ klasztorny Kanoników Regularnych, ob. para-
fialny rzymskokatolicki pw. Wniebowziêcia NMP, XII�
XVIII w., murowany, nr rejestru zabytków A/443 � 6
lipca 1960 r.,

- ALUMNAT Z KAPLIC¥ ZW. COLLEGIUM TREMESNENSIS,
OB. WIKARIAT, pl. Kosmowskiego 3, 1773�1775, murowa-
ne, nr rejestru zabytków A/444 � 6 lipca 1960 r.,

- ZESPÓ£ SZPITALA �W. £AZARZA, nr rejestru zabytków A/
445 � 6 lipca 1960 r.:

a) szpital �w. £azarza, ul. Mickiewicza 30, 1787�1791,
murowany,

b) oficyna pn, ul. Mickiewicza 28, 1787�1791, murowana,

c) oficyna pd, ul. Mickiewicza 32, 1787�1791, murowana;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- ZESPÓ£ BROWARU, ul. Szymañskiego 3 i 6, nr rejestru
zabytków 60/Wlkp/A � 28 czerwca 2001 r.:

a) browar, ob. budynek mieszkalny, 4. æw. XVIII w.,
murowany,

b) park, k. XIX w.,

c) lodownia, k. XIX w., murowana,
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- WIE¯A CI�NIEÑ, ul. Orchowska 18, 1906�1908, murowa-
na, nr rejestru zabytków A/406/1�2 � 14 kwietnia 1994 r.;

WYDARTOWO

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- KU�NIA, 1856 r., murowana, nr rejestru zabytków 82/
Wlkp/A � 21 lutego 2002 r.;

2. ZABYTKI NIERUCHOME W GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW

Ewidencjê zabytków stanowi¹ zabytki nieruchome wpisa-
ne do rejestru zabytków, zabytki nieruchome nie wpisane do
rejestru zabytków oraz parki kulturowe.

Ewidencjê zabytków znajduj¹cych siê na terenie woje-
wództwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków w for-
mie kart ewidencyjnych (art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami), za� ewidencjê z terenu
gmin prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) w formie
zbioru kart adresowych zabytków, objêtych wojewódzk¹
ewidencj¹ zabytków (art. 22 ust. 4).

Obok zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich
otoczenia oraz parków kulturowych ochronê zabytków objê-

tych gminn¹ ewidencj¹ uwzglêdnia siê w studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz wskazuje w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego (art. 19 ust. 1).

Ewidencja zabytków jest podstaw¹ dla sporz¹dzania pro-
gramów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i
gminy (art. 21). Rozpoznanie zasobów i stanu zachowania
obiektów zabytkowych pozwala na wskazanie zagro¿eñ oraz
sposobów reagowania w celu ochrony i powstrzymania de-
gradacji zewidencjonowanych zabytków oraz ich otoczenia.
Dlatego obiekty te ujête zostaj¹ w programach opieki oraz
wskazane do ochrony w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego.

Je¿eli gmina posiada gminny program opieki nad zabyt-
kami ustalenia tego programu uwzglêdnia siê zarówno w
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, jak i w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego (art. 19 ust. 2).

Ewidencja zabytków nieruchomych w gminie Trzemeszno
obejmuje 668 historycznych struktur przestrzennych oraz
zabytkowych obiektów budowlanych funkcjonuj¹cych samo-
istnie lub tworz¹cych historyczne zespo³y budowlane, a tak¿e
520 stanowisk archeologicznych, co czyni ³¹czn¹ liczbê 1188
zabytków nieruchomych.

Szczegó³owe dane odno�nie zestawienia liczbowego za-
bytków nieruchomych na terenie miasta i gminy Trzemeszno
przedstawia poni¿sza tabela:

Tabela IV. Ewidencja zabytków nieruchomych z terenu
miasta i gminy Trzemeszno � stan: lipiec 2008 r.
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Wykaz obiektów zabytkowych z gminnej ewidencji zabyt-
ków

BIE�LIN

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ FOLWARCZNY:

a) rz¹dcówka, ob. dom, 1. æw. XX w., murowana,

b) park, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 6:

a) dom, 2. po³. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 2. po³. XIX w., murowany,

c) stodo³a, 2. po³. XIX w., murowana;

BRZOZÓWIEC

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1945 r., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, k. XIX w., murowany,

b) park, k. XIX w.,

c) brama, k. XIX w., murowana;

CYTRYNOWO

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, pocz. XX w., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 1, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 5, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 6, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 7, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 10, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 15, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 16, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Z CZÊ�CI¥ GOSPODARCZ¥ Nr 18, 1. æw. XX w.,
murowany,

- DOM Nr 19, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 20, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 21, pocz. XX w., drewniany;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

Poz. 4639

- BUDYNEK DRÓ¯NIKA, pocz. XX w., murowany;

DUSZNO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. �W. DOROTY:

a) brama i ogrodzenie, pocz. XX w., murowane,

b) plebania, k. XIX w., murowana;

Kategoria � cmentarze

- ZESPÓ£ CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO:

a) cmentarz rzymskokatolicki, po³. XIX w.,

b) brama i ogrodzenie, 2. po³. XIX w., murowane;

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KOLUMNA Z FIGUR¥ NMP, pocz. XX w., murowana;

DYSIEK

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 1:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) chlewik, pocz. XX w., murowany,

c) obórka, pocz. XX w., murowana,

d) stodo³a, pocz. XX w., murowana,

- ZAGRODA Nr 3:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) brama, pocz. XX w., murowana,

- ZAGRODA Nr 4:

a) dom, 4. æw. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 4. æw. XIX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 6:

a) dom, 4. æw. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 7:

a) dom, 1935 r., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany,

c) brama, 1. æw. XX w., murowana;

FOLUSZ

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- ZESPÓ£ M£YNA:

a) m³yn, 1866 r., murowany,
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b) dom m³ynarza, ob. dom, 1866 r., murowany,

c) budynek gospodarczy, 1866 r., murowany;

GO£¥BKI

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1945 r., murowana;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, pocz. XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 9:

a) dom, 2. po³. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 11, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 14, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 15, 20�30. lata XX w., murowany;

GRABOWO

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.;

JASTRZÊBOWO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A EWANGELICKIEGO, OB. PARAFIAL-
NEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. NIEPOKALANEGO
POCZÊCIA NMP:

a) ko�ció³ ewangelicki, ob. parafialny rzymskokatolicki
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, 1914�1920, muro-
wany,

b) pastorówka, ob. dom nr 14, 1. æw. XX w., murowana;

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, pocz. XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 15:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) obora, k. XIX w., murowana,

c) stodo³a, k. XIX w., szachulcowa,

d) brama i furta, k. XIX w., murowane,

- DOM Nr 19, k. XIX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 21:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) brama i furta, k. XIX w., murowane,

- DOM Nr 22, pocz. XX w., murowany;

KAMIENIEC

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. �W. JAKUBA STARSZEGO:

a) plebania, pocz. XX w., murowana;

Kategoria � cmentarze

- ZESPÓ£ CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO:

a) cmentarz rzymskokatolicki, pocz. XX w.,

b) brama i ogrodzenie, pocz. XX w., murowane;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, OB. DOM Nr 8, 1908 r., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ FOLWARCZNY:

a) rz¹dcówka, ob. dom Nr 9, k. XIX w., murowana,

b) dom pracowników folwarcznych (1), ob. dom Nr 5, k.
XIX w., murowany,

c) brama domu pracowników folwarcznych (1), ob. domu
Nr 5, k. XIX w., murowana,

d) dom pracowników folwarcznych (2), ob. dom Nr 6, k.
XIX w., murowany,

e) dom pracowników folwarcznych (3), ob. dom Nr 10, k.
XIX w., murowany,

f) dom pracowników folwarcznych (4), ob. dom Nr 11, k.
XIX w., murowany,

g) dom pracowników folwarcznych (5), ob. dom Nr 12, k.
XIX w., murowany,

h) chlewnia, ob. cielêtnik, 1885�1890, rozbud. 1912 r.,
murowana,

i) obora, 1885�1890, murowana,

j) stajnia, ob. obora, 1887 r., murowana,

k) stodo³a (1), 1909 r., murowana,

l) stodo³a (2), 1899 r., przebud. 1941 r., drewniana;

KOZ£OWO

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 7:
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a) dom, k. XIX w., murowany,

b) chlewnia, k. XIX w., murowana,

- DOM Nr 12/1, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 16, k. XIX w., murowany;

KOZ£ÓWKO

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 2:

a) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany,

b) chlewnia, 2. po³. XIX w., murowana,

c) stodo³a, 2. po³. XIX w., murowana,

d) brama, 2. po³. XIX w., murowana,

- DOM Nr 4, 1931 r., murowany,

- DOM Nr 16, k. XIX w., murowany;

KRUCHOWO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. WSZYSTKICH �WIÊTYCH:

a) ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. Wszystkich
�wiêtych, 2. po³. XIX w., murowany,

b) dzwonnica, 2. po³. XIX w., drewniana;

Kategoria � cmentarze

- ZESPÓ£ CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO:

a) cmentarz rzymskokatolicki, XVIII w.,

b) brama i ogrodzenie, k. XIX w., murowane;

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. po³. XX., murowana;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, 1. æw. XX w., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dom pracowników folwarcznych (1), ob. dom Nr 5,
pocz. XX w., murowany,

b) dom pracowników folwarcznych (2), ob. dom Nr 6,
pocz. XX w., murowany,

c) dom pracowników folwarcznych (3), ob. dom Nr 66/72,
pocz. XX w., murowany,

d) obora, ob. magazyn i warsztat, 1900�1909, murowana,

e) stajnia (1), ob. magazyn zbo¿owy (1), 1900�1909,
murowana,

f) stajnia (2), ob. magazyn zbo¿owy (2), 1900�1909,
murowana,

g) stodo³a, 1909 r., murowana,

h) spichlerz, 1880�1890, murowany,

i) gorzelnia, pocz. XX w., murowana,

j) ku�nia, 1900�1909, murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 37, 1937 r., murowany;

LUBIÑ

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. po³. XX., murowana;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, 20�30. lata XX w., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) dwór, 1. po³. XIX w., murowany,

b) chlewnia (1), 4. æw. XIX w., murowana,

c) chlewnia (2), 4. æw. XIX w., murowana,

d) obora, 4. æw. XIX w., murowana,

e) stania i obora, 4. æw. XIX w., murowana,

f) stodo³a, 4. æw. XIX w., murowana,

g) park, 1. po³. XIX w.;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 3, 1. æw. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 8:

a) dom, 1910 r., murowany,

b) brama, 1910 r., murowana,

- ZAGRODA Nr 12:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) brama i furta, pocz. XX. , murowane;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- BUDYNEK DRÓ¯NIKA, pocz. XX w., murowany;

£AWKI

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, 20�30. lata XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, 20�30. lata XX w., murowany,

c) stodo³a, 20�30. lata XX w., drewniana,
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d) szalet, 20�30. lata XX w., murowany;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, ob. dom Nr 17, 1. po³. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, k. XIX w., murowany;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 13, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 14:

a) dom, 1. æw. XX w., murowany,

b) brama, 1. æw. XX., murowana,

- ZAGRODA Nr 15:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) brama, pocz. XX., murowana;

MIATY

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. po³. XX., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, ob. dom Nr 1, 70. lata XIX w.�1913, murowany,

b) obora, ob. chlewnia, 70. lata XIX w.�1913, murowana,

c) stajnia, ob. obora, 70. lata XIX w.�1913, murowana,

d) stodo³a, 70. lata XIX w.�1913, drewniana,

e) spichlerz, 70. lata XIX w.�1913, murowany,

f) lodownia, 70. lata XIX w.�1913, murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 2, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 9, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 14, pocz. XX w., murowany;

MI£AWA

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA (1), 1. po³. XX., murowana,

- KAPLICZKA (2), 1. po³. XX., murowana;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, OB. DOM Nr 1, pocz. XX w., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 3:

a) dom, ok. 1890 r., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1908 r., murowany,

c) brama i furta, ok. 1890 r., murowane,

- DOM Nr 5, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 8, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 11:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

c) wozownia, pocz. XX w., murowana,

d) stodo³a, 1926 r., murowana,

- DOM Nr 12, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 14, 1. æw. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 16:

a) dom, 1922 r., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1914 r., murowany,

- ZAGRODA Nr 17:

a) dom, 1906 r., murowany,

b) chlewnia, pocz. XX w., murowana,

c) obora, pocz. XX w., murowana,

d) stodo³a, pocz. XX w., murowana,

e) brama, pocz. XX w., murowana,

- ZAGRODA Nr 18:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) chlewnia, pocz. XX w., murowana,

c) obora, pocz. XX w., murowana,

d) stajnia i wozownia, pocz. XX w., murowane,

e) stodo³a, pocz. XX w., murowana,

- BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 20, pocz. XX w., murowa-
ny,

- DOM Nr 21, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 22:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) brama i furta, pocz. XX w., murowane;

NIEWOLNO

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, 1. æw. XX w., murowana,

b) brama i furta, 1. æw. XX w., murowane;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany,

Poz. 4639



— 23278 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 254

- DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 4, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 12:

a) dom, po³. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy (1), po³. XIX w., murowany,

c) budynek gospodarczy (2), k. XIX w., murowany,

d) stodo³a. 1888 r., murowana,

- ZESPÓ£ DOMÓW Nr 14:

a) dom (1), pocz. XX w., murowany,

b) dom (2), 1939 r., murowany,

- DOM Nr 17, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 19, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 20, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 23:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) brama i furta, pocz. XX w., murowane,

- DOM Nr 27, pocz. XX w., murowany;

OCHODZA

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1945 r., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 8, 1934 r., murowany;

OSTROWITE

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 1:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) chlewnia, k. XIX w., murowana,

c) obora, k. XIX w., murowana,

d) stodo³a, k. XIX w., murowana,

- DOM Z CZÊ�CI¥ GOSPODARCZ¥ Nr 5, pocz. XX w.,
murowany,

- DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany,

- BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 7, pocz. XX w., murowany,

- BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 9, 2. po³. XIX w., murowa-
ny,

- DOM Nr 22, 2. po³. XIX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 29:

a) dom, 1. æw. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 30:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

PASIEKA

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. po³. XX w., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 1, 1911 r., murowany,

- ZAGRODA Nr 2:

a) dom, XIX/XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, XIX/XX w., murowany,

- DOM Nr 4, k. XIX w., murowany;

- DOM Nr 5, pocz. XX w., murowany;

P£ACZKOWO

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, 4. æw. XIX w., murowany,

b) park, 4. æw. XIX w.;

POPIELEWO

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. po³. XX w., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 7:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, k. XIX w., murowany,

c) chlewnia i wozownia, k. XIX w., murowane,

- DOM Nr 9, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 18:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 19:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy (1), k. XIX w., murowany,

c) budynek gospodarczy (2), k. XIX w., murowany,
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d) budynek gospodarczy (3), k. XIX w., murowany;

RUDKI

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- M£YN, 1910 r., murowany,

- BUDYNEK DRÓ¯NIKA, pocz. XX w., murowany;

SMOLARY

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 5, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 11:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, k. XIX w., murowany;

SZYD£OWO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. NAJ�W. IMIENIA JEZUS, NMP I �W. JÓZEFA:

a) brama � dzwonnica, 3. æw. XIX w., murowana,

b) cmentarz przyko�cielny, pocz. XVIII w.,

c) kolumna z figur¹ �w. Jana Nepomucena, ok. po³. XIX
w., murowana,

d) plebania, k. XVIII w., murowana,

e) szpital, ob. budynek parafialny, k. XVIII w., murowany;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) brama przy spichlerzu, pocz. XX w., murowana,

b) gorzelnia, 1895 r., murowana,

c) park, 1. po³. XIX w.;

SZYD£ÓWKO II

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) dwór, 70�80. lata XIX w., murowany,

b) stajnia i obora, 4. æw. XIX w., murowane,

c) spichlerz, 1877 r., murowany,

d) park, 4. æw. XIX w.;

�WIÊTE

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. æw. XX w., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- DOM PRACOWNIKÓW FOLWARCZNYCH Z ZESPO£U
FOLWARCZNEGO, OB. DOM Nr 2, 2. po³. XIX w., muro-
wany;

TRZEMESZNO

Kategoria � historyczne uk³ady przestrzenne urbanistycz-
ne i ruralistyczne

- UK£AD URBANISTYCZNY, XIV�1. po³. XX w.;

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A KLASZTORNEGO KANONIKÓW RE-
GULARNYCH, OB. PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. WNIEBOWZIÊCIA NMP, pl. Kosmowskiego 8:

a) pa³acyk opacki, ob. plebania, 1722�1761, przebud. ok.
po³. XIX w., murowany,

b) dzwonnica, 2. po³. XVIII w., murowana,

- KAPLICA RZYMSKOKATOLICKA PW. �W. DUCHA, PÓ�-
NIEJ KINOTEATR, OB. BUDYNEK US£UGOWO - HANDLO-
WY, ul. �w. Jana 6, ok. 1840 r., przebud. 1939�1945,
murowana,

- ZESPÓ£ SZPITALA �W. £AZARZA:

a) ogród przyszpitalny, ul. Mickiewicza 32, 1787�1791,

b) cmentarz przyszpitalny, ul. Mickiewicza 32, 1787�1791,

- PASTORÓWKA, OB. PRZEDZKOLE NR 1, pl. �w. Wojcie-
cha 15, 1913 r. murowana;

Kategoria � cmentarze

- ZESPÓ£ CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATO-
LICKIEGO, ul. Wiosny Ludów:

a) cmentarz parafialny rzymskokatolicki, 1784 r.,

b) kaplica grobowa Dobskich i Do³êga Kozierowskich,
pocz. XX w., murowana,

c) brama i ogrodzenie, k. XIX w. murowane,

- ZESPÓ£ CMENTARZA EWANGELICKIEGO, ul. Orchowska:

a) cmentarz ewangelicki, 1. po³. XIX w.,

b) brama, 1. po³. XIX w., murowana,

- CMENTARZ ¯YDOWSKI, ul. Orchowska, XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- S¥D GRODZKI, OB. ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH IM.
HIPOLITA CEGIELSKIEGO, ul. Mickiewicza 33, 1. æw. XX
w., murowany,

- POCZTA, ul. Mickiewicza 6, ok. 1890�1900, murowana,

- APTEKA, OB. KAMIENICA, pl. Kosmowskiego 2, 4. æw.
XVIII w., murowana,

- GIMNAZJUM, OB. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE IM.
MICHA£A KO�CIESZY KOSMOWSKIEGO, pl. Kosmow-
skiego 5, 3. æw. XIX w., murowane,
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- SZKO£A, OB. SZKO£A PODSTAWOWA NR 2, ul. 1 Maja
11, ok. 1900 r., murowana,

- SZKO£A ¯YDOWSKA, OB. DOM, ul. Wodna 1, po³. XIX w.,
murowana,

- ZESPÓ£ CH£OPSKIEJ SPÓ£DZIELNI ROLNICZO - HAN-
DLOWEJ �ROLNIK�, pl. Kiliñskiego 3:

a) budynek administracyjny ob. Piastowski Bank Spó³-
dzielczy, ok. 1908 r., murowany,

b) budynek mieszkalny, ok. 1908 r., murowany,

c) magazyn, ob. budynek mieszkalny, ok. 1908 r., muro-
wany,

d) budynek gospodarczy, ok. 1908 r., murowany,

e) brama i ogrodzenie, ok. 1908 r., murowane,

- ZESPÓ£ DWORCA KOLEJOWEGO, ul. Dworcowa:

a) dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 6, 1872 r., murowa-
ny,

b) magazyn ekspedycyjny, ul. Dworcowa 12, pocz. XX w.,
murowany,

c) magazyn, ul. Dworcowa 8, pocz. XX w., murowany,

d) budynek dró¿nika, ul. Dworcowa 2, pocz. XX w., mu-
rowany,

e) dom pracowników kolei (1), ul. Dworcowa 1, pocz. XX
w., murowany,

f) dom pracowników kolei (2), ul. Dworcowa 4, pocz. XX
w., murowany,

g) dom pracowników kolei (3), ul. Dworcowa 7, pocz. XX
w., murowany,

h) dom pracowników kolei (4), ul. Dworcowa 10, pocz. XX
w., murowany,

i) budynek gospodarczy, ul. Dworcowa 10, pocz. XX w.,
murowany;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ FOLWARKU, ul. Orchowska 6, 8 i 10:

a) rz¹dcówka, ok. 1880�1890, murowana,

b) oficyna, k. XIX w., murowana,

c) budynek inwentarski, k. XIX w., murowany,

d) stodo³a, k. XIX w., ryglowo - drewniana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

ul. D¹browskiego:

- DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 4, 4. æw. XIX w., murowany,

- DOM Nr 5, 1937 r., murowany,

- DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 7, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 9, 3. æw. XIX w., murowany,

- DOM Nr 10, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 11, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 12, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 13, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 14, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 16, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany,

- ZESPÓ£ DOMU Nr 18:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 19, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 21, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 23, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 27, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 31, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 33, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 35, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 37, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 43, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 45, pocz. XX w., murowany;

ul. �w. Ducha:

- DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany,

- ZESPÓ£ DOMU Nr 5:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

ul. Górna:

- DOM Nr 2, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 4, 2. po³. XIX w., murowany;

ul. �w. Jana:

- KAMIENICA Nr 1, 3. æw. XIX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 2, 1907 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 3, 3. æw. XIX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 4, pocz. XX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 5, 4. æw. XIX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 7, ok. 1890�1895, murowana,

- ZESPÓ£ KAMIENICY Nr 8:

a) kamienica, 1916 r., murowana,

b) spichlerz, k. XIX w., murowany,
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- KAMIENICA Nr 9, po³. XIX w., murowana,

- DOM Nr 10, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 12, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 13, 1901 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 14, ok. 1900 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 15, 1900 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 16, ok. 1870 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 17, ok. 1890�1900, murowana,

- KAMIENICA Nr 18, 2. po³. XIX w., murowana;

pl. Kiliñskiego:

- KAMIENICA Nr 1, ok. 1889 r., murowana,

- DOM Nr 2, ok. 1870 r., murowany,

- DOM Nr 4, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 5, 1. po³. XIX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 6, 1907 r., murowana,

- DOM Nr 7, ok. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 8, ok. 1825 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 9, 1876 r., murowana,

- DOM Nr 10, po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 11, ok. 1870 r., murowany,

- ZESPÓ£ DOMU Nr 12:

a) dom, po³. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 13, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 14, po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 15, 1876 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 16, ok. 1870 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 17, ok. 1870 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 18, 1878 r., murowana;

ul. Konopnickiej:

- DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 3, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 4, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 8, 2. æw. XX w., murowany;

ul. Kopernika:

- DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 3, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 5, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 7, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 11, 20. lata XX w., murowany,

- ZESPÓ£ DOMU Nr 19:

a) dom, 20. lata XX w., murowany,

b) budynek inwentarski, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 23, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 25, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 27, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 29, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 31, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 33, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 35, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 37, 20. lata XX w., murowany;

pl. Kosmowskiego:

- KAMIENICA Nr 1, 1906 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 4, 1885 r., murowana;

ul. Ko�ciuszki:

- DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 4, k. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 6, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 7, 1937 r., murowany,

- KAMIENICA Nr 9, ok. 1903 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 10, pocz. XX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 11, k. XIX w., murowana,

- DOM Nr 13, 1891 r., murowany,

- DOM Nr 14, 1908 r., murowany,

- DOM Nr 15, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 18, 1. æw. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 19, 1. æw. XX w., murowana,

- DOM Nr 20, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 22, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 23, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 24, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 25, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 26, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 28, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 29, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 31, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 33, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 34, ok. po³. XIX w., murowany,
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- KAMIENICA Nr 36, 2. po³. XIX w., murowana,

- DOM Nr 38, ok. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 40, 2. po³. XIX w., murowana,

- DOM Nr 42, ok. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 44, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 46, pocz. XX w., murowany;

ul. 1 Maja:

- KAMIENICA Nr 1, OB. URZ¥D MIEJSKI, k. XIX w., muro-
wana,

- ZESPÓ£ DOMU Nr 2:

a) dom, k. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy (1), k. XIX w., murowany,

c) budynek gospodarczy (2), k. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 3, ok. 1875 r., murowana,

- DOM Nr 5, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 7, po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 9, po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 15, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 19, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 23, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 25, k. XIX w., murowany;

ul. Mickiewicza:

- KAMIENICA Nr 1, 1. po³. XIX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 2, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 3, 1. æw. XX w., murowany,

- ZESPÓ£ KAMIENICY Nr 4:

a) kamienica, 1911 r., murowana,

b) oficyna, 1911 r., murowana,

- DOM Nr 5, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 7, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 8, 1. po³. XIX w., murowana,

- DOM Nr 9, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 10, ok. 1850�1860, murowany,

- DOM Nr 11, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 12, ok. 1850 r., murowana,

- DOM Nr 13, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 14, pocz. XX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 15, ok. 1870 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 16, pocz. XX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 17, 2. po³. XIX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 18, po³. XIX w., murowana,

- DOM Nr 19, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 20, ok. 1850 r., murowany,

- DOM Nr 21, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 22, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 24, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 25, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 26, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 27, pocz. XX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 29, 1938 r., murowana,

- KAMIENICA Nr 31, k. XIX w., murowana;

ul. Ogrodowa:

- DOM Nr 5, pocz. XX w., murowany;

ul. Orchowska:

- KAMIENICA Nr 1, 1. æw. XX w., murowana,

- DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 3, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 7, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 9, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 11, 20. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 13, 20. lata XX w., murowany;

ul. Powstañców Wielkopolskich:

- DOM Nr 5, pocz. XX w., murowany;

ul. 22 Stycznia:

- DOM Nr 4, 20�30. lata XX w., murowany

- DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 8, 1938 r., murowany,

- DOM Nr 11, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 13, 1. æw. XX w., murowana;

ul. Szymañskiego:

- WILLA Nr 1, 20�30. lata XX w., murowana,

- DOM Nr 2, 20�30. lata XX w., murowany,

- WILLA Nr 4, PÓ�NIEJ SZKO£A HITLERJUGND, OB. WIL-
LA, 20�30. lata XX w., murowana,

- DOM Nr 5, 1. tercja XX w., murowany,

- DOM Nr 7/7 a, 1. tercja XX w., murowany,

- DOM Nr 9, 1. tercja XX w., murowany,

- DOM Nr 11, 20�30. lata XX w., murowany,

- WILLA Nr 12, 20�30. lata XX w., murowana,

- DOM Nr 14, 20�30. lata XX w., murowany,

- WILLA Nr 18, 1. æw. XX w., murowana,
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- ZESPÓ£ WILLI Nr 24:

a) willa, 1. æw. XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany;

ul. Toruñska:

- KAMIENICA Nr 2, k. XIX w., murowana,

- DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 4, k. XIX w., murowana,

- DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 7, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 8, po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 10, po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 12, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 14, 1938 r., murowany,

- DOM Nr 16, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 18, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 20, pocz. XX w., murowany;

ul. Tumska:

- DOM Nr 2, pocz. XIX w., murowany;

ul. Wiosny Ludów:

- DOM Nr 1, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 3, pocz. XX w., murowano - ryglowa,

- DOM Nr 4, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 5, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 7, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 8, po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 9, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 11, pocz. XIX w., murowany,

- DOM Nr 15, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 21, po³. XIX w., murowany;

ul. Wlekliñskiego:

- DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 9, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 10, 1. æw. XX w., murowany,

- WILLA Nr 11, 30. lata. XX w., murowana;

ul. Wodna:

- DOM Nr 3, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 5, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM Nr 7, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 9, ok. 1870 r., murowany;

pl. �w. Wojciecha:

- KAMIENICA Nr 1, 1890�1900, murowana,

- DOM Nr 2, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 3, 1. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 4, ok. 1830�1840 r., murowany,

- DOM Nr 5, 1. po³. XIX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 9, 1907 r., murowana,

- DOM Nr 11, 1873 r., murowany,

- DOM Nr 12, 1. æw. XX w., murowany,

- KAMIENICA Nr 13, ok. 1880�1890, murowana,

- KAMIENICA Nr 14, ok. 1880�1890, murowana,

- DOM Nr 16, ok. 1830�1840, murowany,

- DOM Nr 17, ok. 1870 r., murowany,

- KAMIENICA Nr 18, 1. æw. XX w., murowana,

- KAMIENICA Nr 21, 1. æw. XX w., murowana,

- DOM Nr 22, pocz. XX w., murowany;

ul. Wyszyñskiego:

- DOM Nr 1/1 a, k. XIX w., murowany;

ul. ¯ó³wia:

- DOM Nr 1, 1. æw. XIX w., murowany,

- DOM Nr 2, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 3, 1. æw. XIX w., murowany;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- ZESPÓ£ BROWARU, ul. Szymañskiego 3 i 6:

a) warzelnia piwa, k. XIX w., murowana,

b) myjnia beczek, k. XIX w., murowana,

c) warsztat stolarski i magazyn beczek, k. XIX w., muro-
wany,

d) kot³ownia, k. XIX w., murowana,

- GAZOWNIA, OB. OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA, ul.
Tumska 4, ok. 1910 r., murowana;

- MLECZARNIA, OB. SKLEP, ul. Ko�ciuszki 8, ok. 1905 r.,
przeb. 30. lata XX w., murowana,

- MLECZARNIA, OB. SKLEP, ul. Ko�ciuszki 12, 1901 r.,
murowana,

- ZESPÓ£ KROCHMALNI, ul. Przemys³owa 4:

a) brama wjazdowa, portiernia i gara¿e, 1879�1944,
murowane,

b) archiwum, 1879�1944, murowane,

c) budynek administracyjny (1), 1879�1944, murowany,

d) stacja tarcia i suszarnia kredy, 1879�1944, murowana,
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e) suszarnia m¹czki, 1879�1944, murowana,

f) budynek dzia³u rafinacji, 1879�1944, murowany,

g) hala produkcji koncentratu, 1879�1944, murowana,

h) probiernia, 1879�1944, murowana,

i) sp³awy do ziemniaków, 1879�1944, murowane,

j) przepompownia ziemniaczanki, 1879�1944, murowa-
na,

k) przepompownia mazutu, 1879�1944, murowana,

l) filtrownia wody przemys³owej, 1879�1944, murowana,

m) osadnik piasku i wód zwracanych, 1879�1944, muro-
wane,

n) zbiornik piany i osadnik krochmalu, 1879�1944, muro-
wane,

o) zbiorniki mazutu, 1879�1944, murowane

p) budynek magazynowo - warsztatowy, 1879�1944,
murowany,

q) magazyn t³uszczów i topielnia, 1879�1944, murowany,

r) magazyn wycierki suszonej, 1879�1944, murowany,

s) magazyn wyrobów gotowych, 1879�1944, murowany,

t) magazyn dwutlenku siarki, 1879�1944, murowany,

u) magazyn ogólne (1) i budynek administracyjny (2),
1879�1944, murowane,

v) magazyny ogólne (2) i (3), 1879�1944, murowane,

w) magazyny techniczne (1) i (2), 1879�1944, murowane,

x) warsztat wagowy, 1879�1944, murowany,

y) waga kolejowa, 1879�1944, murowana,

z) remiza stra¿acka, kot³ownia i komin, 1879�1944, muro-
wane;

TRZEM¯AL

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- POCZTA, OB. DOM Nr 50, pocz. XX w., murowana;

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, ob. dom Nr 53, 1. æw. XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy przy domu Nr 53, 1. æw. XX w.,
murowany,

c) szko³a, ob. dom Nr 54, 1. æw. XX w., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 5, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 7, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 8, 1924 r., murowany,

- ZAGRODA Nr 58:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

c) brama, pocz. XX w., murowana,

- DOM Nr 62, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 63, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 65, 20�30. lata XX w., drewniany,

- DOM Nr 67, k. XIX w., murowany;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- KU�NIA, OB. DOM Nr 21, k. XIX w., murowany;

WYDARTOWO

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, ob. dom Nr 48, k. XIX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- DOM Nr 18, 1. æw. XX w., murowany,

- ZESPÓ£ DOMU PRACOWNIKÓW KOLEI Nr 19:

a) dom pracowników kolei, 1. æw. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany,

- DOM PRACOWNIKÓW KOLEI Nr 23, 1. æw. XX w., muro-
wany,

- DOM PRACOWNIKÓW KOLEI Nr 24, 1. æw. XX w., muro-
wany;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- BUDYNEK DRÓ¯NIKA, pocz. XX w., murowany;

WYMYS£OWO

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, OB. BIBLOTEKA PUBLICZNA W TRZEMESZNIE
FILIA W WYMYS£OWIE NR 33, 1903 r., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZESPÓ£ DOMU PRACOWNIKÓW KOLEI Nr 8:

a) dom pracowników kolei, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 16, 1883 r., murowany,

- DOM Nr 17, 2. po³. XIX w., murowany,
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- DOM Nr 20, k. XIX w., murowany,

- DOM Nr 25, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 26, 2. po³. XIX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 27:

a) dom, 2. po³. XIX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 2. po³. XIX w., murowany,

- DOM Nr 30, 2. po³. XIX w., murowany;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- BUDYNEK DRÓ¯NIKA, pocz. XX w., murowany;

ZIELEÑ

Kategoria � kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne

- KAPLICZKA, 1. po³. XX w., murowana;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, 20�30. lata XX w., murowana;

Kategoria � zabudowa mieszkalna

- ZAGRODA Nr 46:

a) dom, 20�30. lata XX w., murowany,

b) stodo³a, 1. æw. XX w., murowana,

- ZAGRODA Nr 47:

a) dom, 1. æw. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, 1. æw. XX w., murowany,

c) brama i furta, 1. æw. XX w., murowane,

- DOM Nr 49, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 57:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 60, 20�30. lata XX w., murowany,

- DOM Nr 61, pocz. XX w., murowany,

- ZAGRODA Nr 62:

a) dom, pocz. XX w., murowany,

b) budynek gospodarczy (1), pocz. XX w., murowany,

c) budynek gospodarczy (2), pocz. XX w., murowany,

- DOM Nr 63, 1938 r., murowany;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- M£YN, 1. æw. XX w., murowany.

3. Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy to przestrzeñ historycznie ukszta³to-
wana w wyniku dzia³alno�ci cz³owieka, zawieraj¹ca wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14 ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). W celu jego
ochrony oraz zachowania wyró¿niaj¹cych siê krajobrazowo
terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej cytowana wy¿ej
ustawa przewiduje ochronê poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków cennych kulturowo struktur przestrzennych � uk³adów
urbanistycznych i ruralistycznych oraz krajobrazów kulturo-
wych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b). W ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzono tak¿e now¹
formê ochrony � park kulturowy (art. 7 pkt 3).

Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 utworzenie parku nastê-
puje w drodze uchwa³y rady gminy, po zasiêgniêciu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ochrona krajobrazu
kulturowego powinna byæ komplementarna dla form ochron-
nych krajobrazu przyrodniczego, wynikaj¹cych ze stosow-
nych przepisów o ochronie przyrody.

Na terenie miasta i gminy Trzemeszno znajduje siê jeden
obszar objêty ochron¹ prawn¹ ze wzglêdu na swoje walory
przyrodnicze:

- SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000
� POJEZIERZE GNIE�NIEÑSKIE (KOD OBSZARU
PLH300026)

Obszar ten zajmuje powierzchniê 14.462,81 ha i po³o¿ony
jest w ca³o�ci w województwie wielkopolskim, z czego na
gminê Trzemeszno przypada 947,87 ha. W obrêbie gminy
usytuowany jest w jej po³udniowo �rodkowej czê�ci i obejmu-
je teren w rejonie miejscowo�ci: Rudki, Brzozówiec i Wymy-
s³owo oraz Zieleñ, Ostrowite i Bie�lin.

Nie przewiduje siê w granicach gminy objêcia ochron¹
innych terenów z uwagi na walory przyrodnicze. Do obszarów
planowanych do objêcia ochron¹ prawn¹ ze wzglêdu na
reprezentowane przez nie warto�ci kulturowe nale¿y:

- HISTORYCZNY UK£AD URBANISTYCZNY MIASTA TRZE-
MESZNA

Zakresem przedmiotowym ochrony historycznego uk³adu
urbanistycznego miasta Trzemeszna w ramach wpisu do
rejestru zabytków tego¿ uk³adu planuje siê obj¹æ nawarstwie-
nia kulturowo - osadnicze od czasów pradziejowych po okres
nowo¿ytny, nawsie wyznaczaj¹ce obszar osady przedlokacyj-
nej w granicach ulic �w. Jana i 1 Maja, wchodz¹ce w sk³ad
miasta lokacyjnego pierwotny rynek � ob. place Kiliñskiego
i �w. Wojciecha, a tak¿e odchodz¹ce od rynku po³udniowe
odcinki ulic Ko�ciuszki i Toruñskiej, pó³nocny odcinek ulicy
�w. Jana oraz ulicê Wodn¹ wraz z ulicami zatylnymi Ogro-
dow¹, ¯ó³wi¹, Kopernika, �w. Ducha, Górn¹ i D¹browskiego,
a tak¿e dawne trakty dro¿ne w kierunku Gniezna i Poznania
� ob. ulica Mickiewicza, Strzelna i Torunia � ob. ulica Toruñ-
ska oraz ¯nina i G¹sawy � ob. ulica Ko�ciuszki; elementy
struktury urbanistycznej wykszta³cone w 2. po³owie XVIII
wieku � Nowe Miasto wraz z jego rynkiem � ob. plac Powstañ-
ców Wielkopolskich; Przedmie�cie �wiêtomichalskie � w re-
jonie ulic Wyszyñskiego, Orchowskiej i Mickiewicza, a tak¿e
Skwarzymowo � na po³udnie od ulicy Wiosny Ludów oraz
plac poprzedzaj¹cy zespó³ ko�cio³a d. klasztornego Kanoni-
ków Regularnych, ob. parafialnego rzymskokatolickiego pw.
Wniebowziêcia NMP � ob. plac Kosmowskiego; elementy
struktury urbanistycznej wykszta³cone w XIX oraz w 1.
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po³owie XX wieku � obszary i zwi¹zane z nimi ulice Dworco-
wa, Kochanowskiego, Kopernika, Orchowska, Przemys³owa,
22 Stycznia, Szymañskiego, �niadeckich, Wlekliñskiego, Wio-
sny Ludów i Wyszyñskiego; tereny zielone: zadrzewienia w
formie szpalerów i alei w ci¹gach ulic Dworcowej, Kochanow-
skiego, Ko�ciuszki, Orchowskiej, Przemys³owej, Szymañskie-
go i Toruñskiej; nieczynny cmentarz przy zespole szpitala �w.
£azarza przy ulicy Mickiewicza 28, 30 i 32, a tak¿e czynny
cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Wiosny Ludów wraz ze
starodrzewem; architekturê sakraln¹: ko�ció³ d. klasztorny
Kanoników Regularnych, ob. parafialny rzymskokatolicki pw.
Wniebowziêcia NMP przy placu Kosmowskiego 8; d. kaplicê
�w. Ducha, przebudowan¹ na kinoteatr, przy ulicy �w. Jana
6; d. kaplicê alumnatu zw. Collegium Tremesnensis przy placu
Kosmowskiego 3 i d. kaplicê z zespo³u szpitala �w. £azarza
przy ul. Mickiewicza 30, a tak¿e zwi¹zane z architektur¹
sakraln¹ plebaniê przy placu Kosmowskiego 8 i d. pastorówkê
przy placu �w. Wojciecha 15; zabudowê mieszkaln¹ przy
wymienionych wy¿ej placach i ulicach, zabudowê gospo-
darcz¹ towarzysz¹c¹ sporadycznie budynkom mieszkalnym
oraz zespó³ folwarczny przy ulicy Orchowskiej 6, 8 i 10, a tak¿e
zespó³ d. browaru klasztornego przy ulicy Szymañskiego 3 i
6; zabudowê u¿yteczno�ci publicznej: d. alumnat zw. Colle-
gium Tremesnensis przy placu Kosmowskiego 3; budynek d.
S¹du Grodzkiego przy ulicy Mickiewicza 33; pocztê przy ulicy
Mickiewicza 6; szko³ê przy ulicy 1 Maja 11 i d. szko³ê ¿ydowsk¹
przy ulicy Wodnej 1; d. aptekê przy placu Kosmowskiego 2,
a tak¿e zespó³ Ch³opskiej Spó³dzielni Rolniczo - Handlowej
�Rolnik� przy placu Kiliñskiego 3; obiekty przemys³owe i
budownictwo techniki: zespó³ krochmalni przy ulicy Przemy-
s³owej 4; mleczarnie przy ulicy Ko�ciuszki 8 i 12 oraz wie¿ê
ci�nieñ przy ulicy Orchowskiej 18; infrastrukturê kolejow¹:
budynek dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 6 wraz z
torowiskami oraz towarzysz¹cymi mu budynkami magazyno-
wymi i mieszkalnymi przy ulicy Dworcowej 1, 2, 4, 7, 8, 10 i
12.

4. Zabytki ruchome

Zabytek ruchomy to rzecz ruchoma, jej czê�æ lub zespó³
rzeczy ruchomych bêd¹cych dzie³em cz³owieka lub zwi¹za-
nych z jego dzia³alno�ci¹ i stanowi¹cych �wiadectwo minio-
nej epoki lub zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie
spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ warto�æ historyczn¹,
artystyczn¹ lub naukow¹ (art. 3 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

Wpis do rejestru zabytku ruchomego mo¿e nast¹piæ na
wniosek w³a�ciciela zabytku, natomiast w przypadku uzasad-
nionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wy-
wiezienia tego zabytku za granicê wojewódzki konserwator
zabytków mo¿e dokonaæ wpisu z urzêdu (art. 10 ust. 1 i 2).

Ogólna liczba zabytków ruchomych na terenie miasta i
gminy Trzemeszno nie jest wielka. Tworz¹ one piêæ zespo³ów
stanowi¹cych wyposa¿enie ko�cio³ów parafialnych rzymsko-
katolickich pw. �w. Doroty w Dusznie, �w. Jakuba Starszego
w Kamieñcu, Wszystkich �wiêtych w Kruchowie, Naj�w.
imienia Jezus, NMP i �w. Józefa w Szyd³owie oraz Wniebo-
wziêcia NMP w Trzemesznie. Wysok¹ jako�æ artystyczn¹ i
zabytkow¹ reprezentuje ostatni z wymienionych zespo³ów, a
tak¿e zespó³ z ko�cio³a parafialnego w Kamieñcu.

Do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego wpi-
sany zosta³ wystrój i wyposa¿enie ko�cio³a parafialnego pw.
�w. Jakuba Starszego w Kamieñcu � 22 obiekty (nr rejestru
zabytków 71/Wlkp/A � 25 kwietnia 2005 r.).

Ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. �w. Doroty w
Dusznie posiada wyposa¿enie barokowe, regencyjne, rokoko-
wo - klasycystyczne z XVIII w., na które sk³adaj¹ siê o³tarz
g³ówny i dwa o³tarze boczne z ich rze�biarskimi i malarskimi
elementami, jak równie¿ utensylia ko�cielne.

Ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. �w. Jakuba Star-
szego w Kamieñcu posiada wyposa¿enie pó�nogotyckie,
barokowe i rokokowo - klasycystyczne z 1. æw. XVI, 2. po³. XVII
i XVIII w., na które sk³adaj¹ siê o³tarz g³ówny, dwa o³tarze
boczne, ambona, dekoracja prospektu organowego, feretro-
ny, grupa rze�biarska belki têczowej oraz rze�by samoistne,
a tak¿e utensylia ko�cielne.

Ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. Wszystkich �wiê-
tych w Kruchowie posiada skromne wyposa¿enie, z którego
najcenniejszymi s¹ dwa feretrony barokowo - ludowe z koñca
XVIII w.

Ko�ció³ parafialny rzymskokatolicki pw. Naj�w. imienia
Jezus, NMP i �w. Józefa w Szyd³owie posiada skromne
wyposa¿enie barokowo - klasycystyczne z 2. po³owy XVIII
w., na które sk³adaj¹ siê o³tarz g³ówny, dwa o³tarze boczne
oraz rze�by samoistne i utensylia ko�cielne.

Ko�ció³ klasztorny Kanoników Regularnych, ob. parafialny
rzymskokatolicki pw. Wniebowziêcia NMP w Trzemesznie
posiada bogaty wystrój i wyposa¿enie, w tym dekoracjê
sztukatorsk¹ barokowo - klasycystyczn¹ z 4. æw. XVIII w.,
polichromiê klasycystyczn¹ z 4. æw. XVIII w., przypisywan¹
Franciszkowi Smuglewiczowi lub Józefowskiemu, barokowe
i klasycystyczne sprzêty ko�cielne z 2. po³owy XVIII w., w tym
o³tarz g³ówny, liczne o³tarze boczne, feretrony, rze�by samo-
istne i utensylia ko�cielne, a tak¿e nagrobki i epitafia z 4.
æwierci XVI, XVII oraz 1 po³owy XIX w.

5. Zabytki archeologiczne

Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, bêd¹cy
powierzchniow¹, podziemn¹ lub podwodn¹ pozosta³o�ci¹
egzystencji i dzia³alno�ci cz³owieka, z³o¿on¹ z nawarstwieñ
kulturowych i znajduj¹cych siê w nich wytworów b¹d� ich
�ladów lub zabytek ruchomy, bêd¹cy tym wytworem (art. 3
pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Zabytki archeologiczne s¹ czê�ci¹ dziedzictwa kulturowe-
go. Na zasób zabytków archeologicznych sk³adaj¹ siê zarów-
no tzw. stanowiska archeologiczne (obiekty i warstwy zloka-
lizowane w terenie), jak i ruchome zabytki (przedmioty) z nich
pochodz¹ce. Europejska konwencja o ochronie archeologicz-
nego dziedzictwa kulturowego uznaje je za �ród³o �zbiorowej
pamiêci europejskiej i instrument dla badañ historycznych i
naukowych�.

5.1. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do
rejestru zabytków

Na obszarze gminy Trzemeszno nie znajduj¹ siê ¿adne
stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
województwa wielkopolskiego.
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5. 2. Wykaz stanowisk archeologicznych o czytelnej for-
mie krajobrazowej

Na obszarze gminy Trzemeszno znajduj¹ siê 4 stanowiska
archeologiczne o czytelnej formie krajobrazowej.

BRZOZÓWIEC

- GRÓDEK STO¯KOWATY z okresu pó�nego �redniowiecza
� stanowisko archeologiczne nr 3, AZP 49�36/216;

LUBIÑ

- GRODZISKO z okresu kultury prapolskiej (faza B�D) �
stanowisko archeologiczne nr 1, AZP 49�36/126;

OSTROWITE

- OSADA z okresu kultury ceramiki sznurowej, GRODZISKO
z okresu kultury ³u¿yckiej/wczesnego �redniowiecza � sta-
nowisko archeologiczne nr 1, AZP 50�36/79;

POPIELEWO

- �LAD OSADNICZY z okresu kultury ceramiki wstêgowej,
PUNKT OSADNICZY z okresu kultury ³u¿yckiej, �LAD
OSADNICZY z okresu kultury przeworskiej, GRODZISKO

STO¯KOWATE z okresu pó�nego �redniowiecza � stano-
wisko archeologiczne nr 9, AZP 49�36/241.

5. 3. Zestawienie stanowisk archeologicznych z terenu
miasta i gminy Trzemeszno

Podstawow¹ i wiod¹c¹ metod¹ ewidencjonowania stano-
wisk archeologicznych jest ogólnopolski program badawczo
- konserwatorski zw. Archeologicznym Zdjêciem Polski (AZP),
realizowany od 1978 r. Systematyzuje on dotychczasowy
zasób wiedzy o rozpoznaniu archeologicznym terenu poprzez
obserwacjê archeologiczn¹ oraz uwzglêdnienie informacji
zawartych w archiwach, zbiorach muzealnych i innych insty-
tucjach oraz publikacjach. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zbiór
dokumentacji AZP, reprezentuj¹cy ewidencjê zasobów dzie-
dzictwa archeologicznego, jest otwarty i ci¹gle uzupe³niany w
procesie archeologicznego rozpoznania terenowego. Do zbio-
ru w³¹czane s¹ informacje o wszystkich sukcesywnie odkry-
wanych reliktach archeologicznych, niezale¿nie od charakteru
badañ, a tak¿e w³¹czane s¹ informacje weryfikuj¹ce lub
uzupe³niaj¹ce dotychczasowe dane. W ten sposób dokumen-
tacja stanowisk archeologicznych tworzona metod¹ AZP jest
zasobem najbardziej aktualnej wiedzy o terenie w zakresie
wystêpowania historycznych nawarstwieñ archeologicznych.
Informacje o stanowiskach archeologicznych pozyskiwane s¹
poprzez prowadzenie badañ archeologicznych, dziêki przy-
padkowym odkryciom zg³aszanym s³u¿bom konserwatorskim
lub instytucjom kultury przez znalazców, rolników, b¹d� pra-
cowników budowlanych.
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Tabela V. Arkusze Archeologicznego Zdjêcia Polski
obejmuj¹ce teren miasta i gminy Trzemeszno � stan: lipiec
2008 r.
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arkusze opracowane

�ród³o: Zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Na obszarze miasta i gminy Trzemeszno zaewidencjono-
wano 520 stanowisk archeologicznych, które sk³adaj¹ siê na
700 faktów osadniczych, w tym: grodzisk � 4, osad � 277,
punktów osadniczych � 173, �ladów osadniczych � 242,
cmentarzysk p³askich � 3 oraz cmentarzysk kurhanowych i
pojedynczych kurhanów � 1.

Na terenie miasta i gminy znajduj¹ siê zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne, które grupuj¹ siê w kilku partiach
omawianego obszaru:

- weryfikacje AZP potwierdzi³y istnienie intensywnego osad-
nictwa wokó³ wsi Zieleñ od epoki kamienia po okres
nowo¿ytny w³¹cznie;

- zarejestrowano tak¿e intensywne osadnictwo wokó³ wsi
Bie�lin i Miaty � wystêpuj¹ tam �lady osadnictwa pó�no-
�redniowiecznego i nowo¿ytnego, datowanego na okres
od XV do XVIII wieku; zwi¹zane jest ono prawdopodobnie
z osadami wchodz¹cymi w sk³ad uposa¿enia trzemeszeñ-
skiego klasztoru Kanoników Regularnych;

- skupisko �ladów osadniczych od epoki kamienia po okres
nowo¿ytny odkryto na terenie pomiêdzy Mi³aw¹ a Noteci¹
Zachodni¹;

- rozmieszczenie stanowisk archeologicznych we wschod-
niej czê�ci gminy jest wyra�nie nierównomierne; tworz¹
one trzy koncentracje wzd³u¿ dolin Jeziora Popielewskie-
go, Jeziora Szyd³owskiego i Jeziora Kamienickiego oraz
doliny Noteci Zachodniej; obszar wysoczyznowy miêdzy
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rynnami wskazanych jezior jest prawie �pustk¹ osad-
nicz¹�; wzglêdnie sta³e formy osadnictwa wi¹¿¹ siê z
kultur¹ ³u¿yck¹ oraz z okresem wczesnego �redniowiecza;
�lady osadnictwa pó�no�redniowiecznego i nowo¿ytnego
zlokalizowano na po³udnie od wsi Trzem¿al;

- miêdzy miejscowo�ciami Koz³owo i Koz³ówko zlokalizo-
wano w pobli¿u lokalnych zbiorników wodnych �lady
osadnicze z epoki kamienia oraz okresu nowo¿ytnego;

- �lady osadnicze kultury ³u¿yckiej oraz okresu pó�no�re-
dniowiecznego znajduj¹ siê na terenie miejscowo�ci Wy-
mys³owo Dolne;

- skupisko stanowisk archeologicznych zarejestrowano na
terenie wsi Rudki oraz Bie�lin, g³ównie w obrêbie wschod-
niej krawêdzi doliny lokalnego rozlewiska;

- stref¹ intensywnego wystêpowania nawarstwieñ kulturo-
wych jest miejscowo�æ Trzemeszno;

- uchwycono tak¿e �lady intensywnego osadnictwa w oko-
licach miejscowo�ci Kruchowo, Wydartowo, £awki i Po-
wiadacze; wyst¹pi³y tu stanowiska z czasów pradziejo-
wych oraz zwi¹zane z okresem wczesno - i pó�no�rednio-
wiecznym, a tak¿e nowo¿ytnym; stanowiska te wyra�nie
grupuj¹ siê wokó³ jezior oraz wzd³u¿ lokalnych cieków
wodnych;

- na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ �lady osadnictwa pradzie-
jowego zlokalizowane wokó³ miejscowo�ci Duszno i Izdby,
gdzie wyst¹pi³y �lady i punkty osadnicze z epoki neolitu
oraz z okresu wczesnobr¹zowego, halsztackiego i rzym-
skiego;

- �lady osadnictwa mezolitycznego zlokalizowano w okoli-
cach wsi Popielewo, Zieleñ oraz Niewolno, gdzie wystê-
puje skupisko trzech stanowisk;

- w Popielewie, Niewolnie i Szyd³owie natrafiono na znale-
ziska ceramiki kultury wstêgowej i jej m³odszej odmiany
� kultury lendzielskiej;
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- stanowiska archeologiczne datowane na m³odsz¹ epokê
br¹zu odkryto w miejscowo�ciach Kruchowo i Ostrowite
oraz nad Jeziorem Popielewskim; na omawianym obsza-
rze osadnictwo istnia³o tak¿e we wczesnej epoce ¿elaza; z
tego terenu pochodzi nieliczna na ziemi gnie�nieñskiej
ceramika malowana i inkrustowana, znaleziona na cmen-
tarzysku w Jerzykowie;

- potwierdzeniem intensywnego osadnictwa kultury ³u¿yc-
kiej jest grodzisko na wyspie Jeziora Ostrowickiego, jedy-
nego na ziemi gnie�nieñskiej grodu kultury ³u¿yckiej;

- zasiêg osadnictwa w m³odszym okresie przedrzymskim
(pó�nolateñskim) oraz w okresie wp³ywów rzymskich nie
jest do koñca rozpoznany na terenie gminy Trzemeszno;
jedynie cmentarzysko w Kruchowie z okresu I. w. p. n. e.�
III w. n. e., dwie osady z okresu pó�norzymskiego w
Lubiniu, osiem monet greckich i rzymskich z Trzemeszna
oraz 11 stanowisk archeologicznych nad Jeziorem Popie-
lewskim i Jeziorem Szyd³owskim, wskazuj¹ na s³absze
zasiedlenie terenu gminy w tym okresie;

- z okresem wczesno�redniowiecznym zwi¹zane jest grodzi-
sko w Lubiniu oraz domniemane grodzisko w Kruchowie.

Zasiêg poszczególnych stanowisk archeologicznych wy-
znaczony na mapach na podstawie badañ archeologicznych
nie musi odpowiadaæ dok³adnie zasiêgowi wystêpowania
pozosta³o�ci pradziejowego i historycznego osadnictwa. Dla-
tego te¿ nale¿y traktowaæ ustalenia co do tego zasiêgu jako
orientacyjne, mo¿e bowiem okazaæ siê, ¿e obiekty archeolo-
giczne zalegaj¹ tak¿e w s¹siedztwie stanowisk wyznaczonych
na podstawie obserwacji powierzchniowej.

Zamieszczona poni¿ej tabela obrazuje zasoby archeolo-
gicznego dziedzictwa kulturowego na terenie miasta i gminy
Trzemeszno:

Tabela VI. Zasoby archeologicznego dziedzictwa
kulturowego z terenu miasta i gminy Trzemeszno � stan:
lipiec 2008 r.
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�ród³o: M. Dernoga, Raport o stanie zabytków archeologicznych w województwie wielkopolskim, �Wielkopolski Biuletyn
Konserwatorski�, t. 3, 2006, s. 7�28.
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V. Uwarunkowania wewnêtrzne ochrony zasobów dzie-
dzictwa kulturowego gminy

1. Stan zachowania i obszary najwiêkszego zagro¿enia
zabytków

1.1. Stan zachowania zabytków nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków

W oparciu o rozpoznanie terenowe uznaæ nale¿y, ¿e na
terenie miasta i gminy Trzemeszno znajduje siê 1 obiekt
wpisany do rejestru zabytków, którego stan zachowania oce-
niæ nale¿y jako dobry, nie wymagaj¹cy w zasadzie podjêcia
aktualnie ¿adnych prac. Jest to wie¿a ci�nieñ przy ul. Orchow-
skiej 18 w Trzemesznie.

Pozosta³e, tj. 17 zabytków nieruchomych, wymaga podjê-
cia prac konserwatorsko - remontowych. W grupie zabytków
nieruchomych kwalifikowanych do przeprowadzenia drob-
nych prac remontowych wskazaæ nale¿y: zespó³ ko�cio³a
parafialnego rzymskokatolickiego pw. �w. Doroty w Dusznie
� ko�ció³, brama�dzwonnica i otoczenie stanowi¹ce dawny
cmentarz przyko�cielny oraz ko�ció³ parafialny rzymskokato-
licki pw. �w. Jakuba Starszego w Kamieñcu. W ostatnim
czasie przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe w
alumnacie z kaplic¹ zw. Collegium Tremesnensis, ob. wikaria-
cie przy pl. Kosmowskiego 3 oraz w budynku g³ównym
szpitala �w. £azarza przy ul. Mickiewicza 30 w Trzemesznie.

Aktualnie natomiast prowadzone s¹ prace konserwatorsko -
remontowe przy oficynach po³udniowej i pó³nocnej z zespo³u
szpitala �w. £azarza przy ul. Mickiewicza 28 i 32. Tak wiêc stan
substancji budowlanej i warto�ci zabytkowych wskazanych
jako ostatnie obiektów ulega znacz¹cej poprawie.

Z kolei remontu kapitalnego wymagaj¹ nastêpuj¹ce zabyt-
ki nieruchome: dwór w Kruchowie i ku�nia w Wydartowie. W
trybie pilnym podj¹æ nale¿y tak¿e prace remontowe w browa-
rze i lodowni z zespo³u browaru przy ul. Szymañskiego 3 i 6
w Trzemesznie. Dzia³aniami rewitalizacyjnymi obj¹æ nale¿y
równie¿ parki podworski w Kruchowie oraz z zespo³u browaru
w Trzemesznie. W ko�ciele klasztornym Kanoników Regular-
nych, ob. parafialnym rzymskokatolickim pw. Wniebowziêcia
NMP w Trzemesznie konieczne s¹ do podjêcia prace zwi¹zane
z osuszeniem murów i zabezpieczeniem romañskich reliktów
struktur budowlanych przez wilgoci¹.

Dane liczbowe odno�nie stanu zachowania zabytków nie-
ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a znajduj¹cych
siê na terenie miasta i gminy Trzemeszno, przedstawia za-
mieszczona poni¿ej tabela:

Tabela VII. Wojewódzki rejestr zabytków nieruchomych z
terenu miasta i gminy Trzemeszno (wg oceny stanu zachowa-
nia) � stan: lipiec 2008 r.
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�ród³o: G. J. Budnik, Ewidencja zabytków miasta i gminy Trzemeszno, Trzemeszno 2008.

1.2. Stan zachowania zabytków nieruchomych w gminnej
ewidencji zabytków

Jak wynika z rozpoznania terenowego na terenie miasta
i gminy Trzemeszno w bardzo dobrym stanie zachowania nie
znajduje siê ¿aden obiekt zabytkowy nie wpisany do rejestru
zabytków, natomiast dobry stan zachowania wykazuje 80
zabytkowych obiektów ewidencyjnych, z wy³¹czeniem histo-
rycznych uk³adów urbanistycznego i ruralistycznych. Z po-
wy¿szego zestawienia wynika, ¿e zaledwie 12,97% ogólnego
stanu ewidencyjnych zasobów zabytkowych gminy nie wy-

maga w ogóle lub wymaga nieznacznej interwencji konserwa-
torskiej. Z pozosta³ej liczby zabytków, ujêtych w gminnej
ewidencji, w stanie bardzo z³ym znajduje siê 19 obiektów
(3,08%). Wymagaj¹ one w trybie pilnym podjêcia dzia³añ, z
uwagi na fakt, i¿ ich istnienie jest zagro¿one. Dostateczny stan
zachowania posiada 518 obiektów zabytkowych (83,95%).

Zestawienie danych liczbowych odno�nie stanu zachowa-
nia zabytków nieruchomych w gminnej ewidencji zabytków
przedstawia zamieszczona poni¿ej tabela: VIII

Dane liczbowe o stanie zachowania zabytków nierucho-
mych w gminnej ewidencji zabytków � stan: lipiec 2008 r.
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�ród³o: G. J. Budnik, Ewidencja zabytków miasta i gminy Trzemeszno, Trzemeszno 2008.

* nie wliczaj¹c uk³adów urbanistycznych i ruralistycznych oraz stanowisk archeologicznych
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1.3. Stan zachowania zabytków ruchomych

Wed³ug danych zwartych w �Raporcie o stanie zachowa-
nia zabytków w województwie wielkopolskim�, opracowa-
nym w 2004 r. przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, zespo³y zabytków ruchomych znajduj¹ce
siê w ko�cio³ach parafialnych rzymskokatolickich pw. �w.
Doroty w Dusznie, �w. Jakuba Starszego w Kamieñcu, Wszyst-
kich �wiêtych w Kruchowie, Naj�w. imienia Jezus, NMP i �w.
Józefa w Szyd³owie oraz Wniebowziêcia NMP w Trzemesznie
nie posiada³y kompletnej ewidencji. Aktualnie ewidencja za-
bytków ruchomych na terenie gminy zosta³a zakoñczona. Z
uwagi na brak nale¿ytego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
i przeciww³amaniowego zabytków ruchomych znajduj¹cych
siê we wskazanych ko�cio³ach, systemy takich zabezpieczeñ
nale¿a³oby wykonaæ, w pierwszym rzêdzie w ko�cio³ach w
Trzemesznie i Kamieñcu.

1.4. Stan zachowania dziedzictwa archeologicznego

Stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabyt-
ków, ujawnione g³ównie podczas badañ archeologicznych, w
tym powierzchniowych metod¹ AZP, stanowi¹ podstawow¹
i najliczniejsz¹ grupê, która sk³ada siê na archeologiczne
dziedzictwo kulturowe gminy. Najlepiej zachowane s¹ stano-
wiska archeologiczne po³o¿one na nieu¿ytkach, terenach nie-
zabudowanych oraz terenach zalesionych.

Mimo ¿e teren gminy by³ przedmiotem archeologicznych
badañ powierzchniowych w ostatnich dwóch dekadach XX
wieku oraz w pocz¹tkach pierwszej dekady obecnego stulecia,
ustalenie aktualnego stanu zachowania archeologicznego
dziedzictwa kulturowego, w tym weryfikacja zasobów arche-
ologicznych, wymagaj¹ powtórnego przeprowadzenia badañ
AZP na obszarach o najliczniejszych stanowiskach archeolo-
gicznych, a jednocze�nie tam gdzie uwarunkowania zwi¹zane
z antropopresj¹ s¹ najwiêksze. Obszary wskazywane do prze-
prowadzenia powtórnych badañ powierzchniowych zawarte
s¹ na arkuszach AZP 48�35, 48�36, 49�35, 49�36, 49�37, 50�
36, 50�37 i 50�38.

2. Obszary najwiêkszego zagro¿enia dla zabytków w
gminie

2.1. Obszary najwiêkszego zagro¿enia zabytków nierucho-
mych w gminie

- najbardziej zagro¿one zabytki nieruchome wpisane do
rejestru zabytków: zespo³y rezydencjonalne � zespó³ dwor-
sko - parkowy w Kruchowie; budownictwo przemys³owe,
gospodarcze i techniki � zespó³ browaru przy ulicy Szy-
mañskiego 3 i 6 w Trzemesznie;

- najbardziej zagro¿one zabytki nieruchome niewpisane do
rejestru zabytków: zespo³y rezydencjonalno - folwarczne �
rz¹dcówka w Bie�linie, zabudowania folwarczne z zespo³u
dworsko - folwarcznego w Kruchowie, zespó³ dworsko -
parkowy w P³aczkowie, zespó³ dworsko - folwarczny w
Szyd³ówku II;

- niew³a�ciwy stan zagospodarowania i niew³a�ciwy stan
techniczny budynków zabytkowych niewpisanych do reje-
stru zabytków: budownictwo sakralne � ko�ció³ ewange-
licki, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP w Jastrzêbowie, plebania, szpital, brama -

dzwonnica i kolumna z figur¹ �w. Jana Nepomucena z
zespo³u ko�cio³a parafialnego rzymskokatolickiego pw.
Naj�w. imienia Jezus, NMP i �w. Józefa w Szyd³owie;
zespo³y rezydencjonalno - folwarczne � zabudowania fol-
warczne w Kamieñcu, zespó³ dworsko - folwarczny w
Miatach, gorzelnia z zespo³u dworsko - folwarcznego w
Szyd³owie, zespó³ folwarku przy ulicy Orchowskiej 6, 8 i
10 w Trzemesznie

- niew³a�ciwy stan zagospodarowania i niew³a�ciwy stan
techniczny budynków usytuowanych w najstarszej i naj-
cenniejszej pod wzglêdem zabytkowym czê�ci historycz-
nego uk³adu urbanistycznego miasta Trzemeszna, tj. w
obszarze dawnej osady przedlokacyjnej � ulice �w. Jana
i 1 Maja oraz w obszarze pierwotnego rynku miasta
lokacyjnego � place Kiliñskiego i �w. Wojciecha;

- cmentarze innowiercze, tj. ewangelickie w Grabowie, Ja-
strzêbowie, £awkach, Niewolnie, Ostrowitem, Trzemesz-
nie i Wydartowie oraz cmentarz ¿ydowski w Trzemesznie;

- obiekty techniki i obiekty hydrotechniczne � zespó³ m³yna
w Foluszu, niewpisane do rejestru zabytków zabudowania
browaru przy ulicy Szymañkiego 3 w Trzemesznie, ku�nia
w Trzem¿alu.

2.2. Obszary najwiêkszego zagro¿enia zabytków rucho-
mych w gminie

Brak kompletnej dokumentacji ewidencyjnej zabytków
ruchomych we wszystkich ko�cio³ach na terenie gminy oraz
brak w tych obiektach systemów sygnalizacji przeciwpo¿aro-
wej i przeciw³amaniowej.

2.3. Obszary najwiêkszego zagro¿enia dziedzictwa arche-
ologicznego w gminie

Najwiêkszym zagro¿eniem dla stanowisk archeologicz-
nych oraz archeologicznych nawarstwieñ kulturowych na
terenie gminy s¹ wszelkie inwestycje zwi¹zane z zabudowy-
waniem i zagospodarowywaniem terenu wymagaj¹cymi pro-
wadzenia szerokop³aszczyznowych prac ziemno - budowla-
nych. Do grupy tego typu inwestycji planowanych do reali-
zacji w latach 2009�2012 zaliczyæ nale¿y

1) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej:

- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Rudki �
Trzemeszno,

- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Lubiñ �
Trzemeszno,

- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku P³aczkowo �
Kamieniec;

2) zakresie budowy sieci wodoci¹gowej:

- budowa sieci wodoci¹gowej w Wymys³owie,

- budowa sieci wodoci¹gowej w Szyd³ówku II;

3) w zakresie budowy gazoci¹gów:

- budowa gazoci¹gu relacji Trzemeszno � Witkowo w
miejscowo�ciach Cytrynowo � Bystrzyca, Niewolno,
Rudki, Brzozówiec, Miaty i Bie�lin;

4) w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg:
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—23291 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 254

- modernizacja drogi krajowej nr 15 na odcinku Wymy-
s³owo � Lubiñ,

- modernizacja drogi gminnej nr 289024P w Wymys³o-
wie;

5) tereny eksploatacji ¿wiru:

- ¿wirownie czynne w £awkach, Miatach i Wymys³owie,

- ¿wirownia planowana do otwarcia w Wydartowie.

W celu ochrony stanowisk archeologicznych oraz pradzie-
jowych, �redniowiecznych i nowo¿ytnych nawarstwieñ kultu-
rowych niezbêdne jest uzgadnianie przez inwestorów wymo-
gów konserwatorskich, przedk³adanych przez w³a�ciwy miej-
scowo organ ochrony zabytków.

Aktualnie zagro¿eniem dla stanowisk archeologicznych s¹
inwestycje budowlane i przemys³owe, nielegalna eksploata-
cja pia�nic i ¿wirowni. Istotne zagro¿enie dla zachowania
substancji zabytkowej stanowisk archeologicznych zlokalizo-
wanych w obrêbie pól uprawnych stanowi g³êboka orka.
Niektóre zagro¿enia pojawi³y siê w ci¹gu ostatnich lat, jak na
przyk³ad dzia³alno�æ tzw. poszukiwaczy skarbów z wykrywa-
czami metali, których rozmiarów nie mo¿na oceniæ. Dzia³al-
no�æ ta szczególnie zagra¿a cmentarzyskom zlokalizowanym
na terenie gminy. Wiele zagro¿eñ wynika z przyspieszonego
rozwoju gospodarczego, zwi¹zanego z u¿yciem ciê¿kiego
sprzêtu w rolnictwie, rozwojem budownictwa na obrze¿ach
o�rodków osadniczych, czy budow¹ dróg. A zatem podstawo-
wym zagro¿eniem dla stanowisk archeologicznych oraz na-
warstwieñ kulturowych s¹ wszelkie inwestycje zwi¹zane z
zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, które wyma-
gaj¹ prowadzenia prac ziemno - budowlanych.

Du¿y stopieñ zurbanizowania na terenie gminy ma miasto
Trzemeszno. Wskazania zwarte w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego tego obszaru nakazuj¹ tak¿e
szczególn¹ ochronê pradziejowych, �redniowiecznych i no-
wo¿ytnych nawarstwieñ kulturowych w obrêbie granic mia-
sta.

Aby zapobiec zniszczeniu stanowisk archeologicznych,
prace ziemne prowadzone w strefie ochrony stanowisk arche-
ologicznych wymagaj¹ prowadzenia prac archeologicznych w
zakresie uzgodnionym z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków. Jest to szczególnie wa¿ne podczas
takich inwestycji jak budowa obwodnic, dróg, zbiorników
retencyjnych, kopalñ kruszywa, gdy¿ inwestycje te, z uwagi na
szerokop³aszczyznowy charakter prac ziemnych, w bezpow-
rotny sposób niszcz¹ substancjê zabytkow¹ i obiekty arche-
ologiczne.

Przebudowa uk³adów urbanistycznych, ruralistycznych i
za³o¿eñ rezydencjonalno - parkowych prowadzi czêsto do
naruszenia �redniowiecznych i nowo¿ytnych nawarstwieñ
kulturowych. W zwi¹zku z tym wszystkie prace ziemne wyma-
gaj¹ jednoczesnego prowadzenia badañ archeologicznych.
Wyniki badañ stanowi¹ jedyn¹ dokumentacjê nastêpuj¹cych
po sobie epizodów osadniczych na tym terenie. Pozwalaj¹
skorygowaæ, uszczegó³owiæ i potwierdziæ dane ze �róde³ pisa-
nych. Pozyskany w trakcie badañ materia³ ruchomy umo¿li-
wia uzupe³nienie danych o kulturze materialnej regionu.

Zagro¿eniem dla dziedzictwa archeologiczne jest te¿ roz-
wój turystyki, zw³aszcza nad jeziorami. Tereny te, obecnie
atrakcyjne pod wzglêdem rekreacyjnym, czêsto by³y równie¿
zajmowane przez wspólnoty ludzkie w pradziejach i wcze-
snym �redniowieczu. Dostêp do wody, który stanowi³ podsta-
wê egzystencji osadniczej umo¿liwia³ tworzenie niezwykle
licznych osad o metryce siêgaj¹cej od epoki kamienia po
czasy nowo¿ytne.

3. Uwarunkowania wynikaj¹ce ze studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Problematyka ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturo-
wego oraz opieki nad zabytkami na terenie interesuj¹cej nas
gminy zosta³a zawarta w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno oraz w
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Trzemeszno, przyjêtych Uchwa³¹ Nr XIX/
132/99 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 1999
r. i w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania miasta Trzemeszno, przyjêtej Uchwa³¹ Nr LXIII/350/
2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 pa�dziernika z
2006 r.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uznano, ¿e jednym z podstawowych
celów rozwoju gminy jest ochrona �rodowiska naturalnego i
kulturowego, stanowi¹cego zaplecze dla rozwoju agroturysty-
ki i wypoczynku. W opracowaniu tym wyznaczono strefy
ochrony konserwatorskiej oraz przyjêto dla nich wyszczegól-
nione poni¿ej zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków:

1) strefa �A� � strefa pe³nej ochrony konserwatorskiej, obej-
muj¹ca tereny i zabytki o szczególnej warto�ci (wpisane
do rejestru zabytków), z obowi¹zkiem ich zachowania,

2) strefa �B� � strefa ochrony konserwatorskiej, obejmuj¹ca
obszary (uk³ady przestrzenne wsi historycznych oraz hi-
storyczne cmentarze i parki podworskie) podlegaj¹ce ry-
gorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów
istniej¹cej substancji o warto�ciach kulturowych oraz
charakteru w nowej skali zabudowy w historycznych uk³a-
dach ruralistycznych,

3) strefa �C� � strefa ochrony konserwatorskiej ekspozycji,
obejmuj¹ca obszary stanowi¹ce zabezpieczenie w³a�ciwe-
go eksponowania zespo³ów zabytkowych,

4) strefa �W� � strefa ochrony archeologicznej, obejmuj¹ca
tereny wystêpowania udokumentowanych i potencjal-
nych stanowisk archeologicznych,

5) strefa ochrony konserwatorskiej grodziska w Lubiniu �
wszelkie dzia³ania projektowe i wykonawcze w obrêbie tej
strefy winny byæ uzgodnione z w³a�ciwym miejscowo
organem ochrony zabytków.

Przyjêto tak¿e, i¿ w odniesieniu do obiektów zabytkowych
na terenie gminy stosowane bêd¹ wyszczególnione poni¿ej
dzia³ania poprzedzaj¹ce prowadzenie prac renowacyjnych:

1) regulacja stanów prawnych obiektów zabytkowych, szcze-
gólnie dworów i pa³aców wraz z przyleg³ymi terenami, w
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aspekcie potencjalnych dawnych w³a�cicieli lub ich spad-
kobierców,

2) podjêcie �cis³ej wspó³pracy z w³a�ciwym miejscowo orga-
nem ochrony zabytków w celu przeprowadzenia prac
zachowawczych i rewaloryzacyjnych, mog¹cych powstrzy-
maæ procesy dewastacji,

3) szukanie ró¿nych form zagospodarowania obiektów za-
bytkowych, w tym sponsoringu.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta uznano, ¿e nadrzêdnym celem rozwo-
ju miasta jest poprawa szeroko pojêtej jako�ci ¿ycia jego
mieszkañców, któremu nale¿y podporz¹dkowaæ wszelkie dzia-
³ania w³adz samorz¹dowych. Realizacja tego celu winna siê
odbywaæ z uwzglêdnieniem m. in. równowagi miêdzy rozwo-
jem miasta a ochron¹ walorów �rodowiska przyrodniczego i
kulturowego. W granicach administracyjnych miasta wyzna-
czono w studium strefy ochrony konserwatorskiej oraz przy-
jêto dla nich wyszczególnione poni¿ej zasady ochrony krajo-
brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) strefa �A� � strefa pe³nej ochrony konserwatorskiej, obej-
muj¹ca obszary szczególnie warto�ciowe do bezwzglêd-
nego zachowania; wszystkie prace prowadzone w tej
strefie wymagaj¹ uzgodnieñ z w³a�ciwym miejscowo or-
ganem ochrony zabytków; w granicach strefy znalaz³y siê:

- ko�ció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP oraz pa³a-
cyk opacki, ob. plebania i dzwonnica,

- zespó³ alumnatu z kaplic¹ z lat 1773�1775, w sk³ad
którego wchodz¹ ob. wikariat i sale katechetyczne oraz
dawna apteka z 1773 r., ob. dom,

- zespó³ poszpitalny wzniesiony w latach 1787�1791
jako szpital - sierociniec dla dzieci, dom starców oraz
alumnat dla m³odzie¿y nieszlacheckiej, z³o¿ony z bu-
dynku g³ównego z kaplic¹ �w. £azarza i dwóch pawi-
lonów,

- wie¿a ci�nieñ z pocz¹tków XX w.,

2) strefa �B� � strefa ochrony konserwatorskiej, obejmuj¹ca
obszary podlegaj¹ce rygorom w zakresie utrzymania za-
sadniczych elementów istniej¹cej substancji o warto�ciach
kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy; w
strefie tej wymagaj¹ uzgodnieñ z w³a�ciwym miejscowo
organem ochrony zabytków przebudowy obiektów zabyt-
kowych, lokalizacja nowych obiektów i korekta uk³adu
przestrzennego; w granicach strefy znalaz³y siê:

- uk³ad urbanistyczny miasta (XIV, 2. po³. XVIII i XIX w.),

- dawny browar klasztorny wzniesiony w koñcu XVIII w.,
ob. dom,

- pastorówka z 1913 r., ob. przedszkole,

- dawny ko�ció³ szpitalny pw. �w. Ducha z 1840 r.,

- szko³y z prze³omu XIX i XX w., szko³a ¿ydowska z XIX
w., ob. dom,

- poczta z prze³omu XIX i XX w.,

- mleczarnia z 1901 r., rze�nia miejska z po³. XIX w.,

- zabudowa przyrynkowa (pl. Kiliñskiego) z prze³omu
XIX i XX w.,

- zespó³ zabudowañ dworca kolejowego,

- zespó³ krochmalni z pocz¹tku XX w.,

3) strefa �W� � strefa ochrony archeologicznej, obejmuj¹ca
rozpoznane i potencjalne tereny wystêpowania stanowisk
archeologicznych; w strefie tej wszelkie prace ziemne
wymagaj¹ uzgodnieñ z w³a�ciwym miejscowo organem
ochrony zabytków.

W zmianie z 2006 r. przytoczonego studium sformu³owano
nastêpuj¹ce problemy w zakresie �rodowiska kulturowego:

1) stan techniczny zabytków jest mocno zró¿nicowany, zale¿-
ny w du¿ym stopniu od funkcji i roli jak¹ pe³ni¹ obecnie
oraz od stanu prawnego i w³asno�ci,

2) wszystkie obiekty zabytkowe wymagaj¹ podjêcia prac
rewaloryzacyjnych, zale¿nych od �rodków finansowych,
przygotowania dokumentacji konserwatorskiej oraz wy-
borów priorytetowych obiektów do prac konserwator-
skich.

Zawarto tak¿e w tej¿e zmianie wyszczególnione poni¿ej
wskazania konserwatorskie:

1) wszelkie prace (m. in. remonty, rozbudowy, rozbiórki,
podzia³y geodezyjne, zmiany zagospodarowania terenu)
prowadzone w obiektach wpisanych do rejestru zabytków
wymagaj¹ zgody organu ochrony zabytków,

2) zmiany zagospodarowania, podzia³y geodezyjne oraz pra-
ce remontowe prowadzone w obiektach podlegaj¹cych
ochronie konserwatorskiej wymagaj¹ uzgodnienia z orga-
nem ochrony zabytków.

Przyjête w studium ustalenia spe³niaj¹ warunki okre�lone
w art. 10 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 9 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 14 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pó�niejszymi zmiana-
mi), a tak¿e w art. 18 ust. 1�2 i art. 19 ust. 1�3 ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. uwzglêdniaj¹
uwarunkowania wynikaj¹ce ze stanu krajobrazu kulturowego,
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³-
czesnej, a tak¿e okre�laj¹ obszary i zasady ochrony krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej w zakresie okre�lonym cytowanymi
wy¿ej ustawami oraz w zakresie wynikaj¹cym z zasad ochro-
ny konserwatorskiej obszarów i obiektów o warto�ciach kul-
turowych.

4. Uwarunkowania wynikaj¹ce z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy

Sytuacja w zakresie planowania przestrzennego na terenie
gminy Trzemeszno, w sensie istnienia dokumentów plani-
stycznych w postaci miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, nie jest korzystna. O ile miasto Trzemeszno
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o tyle pozosta³y teren gminy posiada jedynie plany miejsco-
we dla nielicznych obszarów, w tym w ogóle dla obszarów
istotnych pod wzglêdem uwarunkowañ kulturowych.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Trzemeszna uchwalony zosta³ Uchwa³¹ Nr LXIV/357/2006
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 pa�dziernika 2006 r.
W planie tym wskazano obszary oraz obiekty i zespo³y bu-
dowlane podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej.

Przyjêto nastêpuj¹ce zapisy w zakresie realizacji ochrony
dziedzictwa kulturowego na terenie miasta:

1) prace rewaloryzacyjne, polegaj¹ce na nadawaniu wspó³-
czesnych standardów u¿ytkowych zabudowie istniej¹cej,
zabudowê ubytków i wolnych parcel, nale¿y prowadziæ z
zachowaniem najwa¿niejszych warto�ci historycznych i
estetycznych w oparciu o uzgodnienie z w³a�ciwym tery-
torialnie konserwatorem zabytków,

2) w stosunku do nowych i modernizowanych niezabytko-
wych budynków obowi¹zuje zasada nawi¹zywania do
s¹siedniej zabytkowej (sposobem usytuowania budynków
na dzia³ce, zachowaniem linii zabudowy, gabarytami),

3) dopuszcza siê rozbiórki budynków znajduj¹cych siê w
ewidencji konserwatorskiej, po uprzednim uzasadnieniu
celowo�ci takiego wniosku i otrzymaniu pozytywnej opinii
w³a�ciwego terytorialnie konserwatora zabytków,

4) wszelkie prace w obrêbie obszaru ochrony konserwator-
skiej i terenu zabytkowego nale¿y uzgodniæ z w³a�ciwym
terytorialnie konserwatorem zabytków,

5) ustala siê potencjalne stanowiska archeologiczne; prowa-
dzenie wszelkich prac ziemnych w tych obszarach winno
siê odbywaæ pod nadzorem archeologicznym,

6) w obszarze �ródmie�cia znajduje siê strefa bogatego
osadnictwa pradziejowego i wczesno�redniowiecznego, w
zwi¹zku z tym, w przypadku odkrycia obiektów archeolo-
gicznych, prace ziemne na obszarze wystêpowania stano-
wisk wymagaj¹ badañ archeologicznych w zakresie uzgod-
nionym z w³a�ciwym terytorialnie konserwatorem zabyt-
ków; obowi¹zuj¹ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków uregulowane przepisami odrêbnymi,

7) ustala siê strefê ochrony archeologicznej obejmuj¹cej ca³e
miasto w jego granicach administracyjnych,

8) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji
wymagaj¹ przeprowadzenia badañ archeologicznych, po
uprzednim uzgodnieniu ich zakresu oraz sposobu wykona-
nia z w³a�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.

Dla terenów wiejskich gminy uchwalono nastêpuj¹ce pla-
ny miejscowe:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Zieleñ w granicach czê�ci dzia³ki nr 5/7, granicz¹cej od
zachodu i pó³nocy z jeziorem Popielewskim, od wschodu
z terenami rolnymi i od po³udnia z drog¹ wojewódzk¹ 014
KW � uchwalony Uchwa³¹ Nr XXXVI/187/97 Rady Miej-
skiej w Trzemesznie z dnia 12 czerwca 1997 r.;

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej i letniskowej we wsi
Zieleñ w granicach czê�ci dzia³ki nr 1, granicz¹cej od

po³udnia z drog¹ wojewódzk¹ 014 KW, od zachodu z
gruntami rolnymi, za� od pó³nocy i wschodu z jeziorem
Popielewskim � uchwalony Uchwa³¹ Nr XXXVIII/200/97
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 lipca 1997 r.;

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy letniskowej we wsi Wymys³owo w
granicach dzia³ek nr 468 i 446/2 � uchwalony Uchwa³¹ Nr
XLI/212/97 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5 grudnia
1997 r.;

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Bie�lin w gra-
nicach dzia³ki nr 34/3 � uchwalony Uchwa³¹ Nr XLI/213/97
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5 grudnia 1997 r.;

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej i letniskowej we wsi
Go³¹bki w granicach dzia³ki nr 75 � uchwalony Uchwa³¹
Nr XIII/87/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 4
wrze�nia 2003 r.;

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w czê-
�ci wsi Niewolno � uchwalony Uchwa³¹ Nr XIII/86/2003
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 4 wrze�nia 2003 r.;

7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy letniskowej i mieszkaniowej we wsi
Ostrowite w granicach dzia³ki nr 140/1 � uchwalony
Uchwa³¹ Nr XV/101/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z
dnia 23 pa�dziernika 2003 r.;

8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów budownictwa mieszkaniowo - us³ugowego we
wsi Rudki w granicach dzia³ek nr 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/
5, 94/6 i 94/7 oraz fragmentu dzia³ki nr 96 � uchwalony
Uchwa³¹ Nr XLIV/274/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego we
wsi Ostrowite w granicach dzia³ek nr 59/1, 59/2, 59/3, 59/
4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/
14, 59/15, 59/16, 59/17, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/
17, 128/3, 128/4 i 128/5 � uchwalony Uchwa³¹ Nr V/24/2006
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 grudnia 2006 r.

¯aden z wymienionych planów miejscowych nie dotyczy
obszarów, na których wystêpuj¹ elementy dziedzictwa kultu-
rowego, z powy¿szej te¿ przyczyny nie zawarto tam¿e ¿adnych
zapisów zwi¹zanych z ochron¹ tego¿ dziedzictwa.

Zawarto jedynie w planach miejscowych uchwalonych dla
wyszczególnionych wy¿ej fragmentów wsi Zieleñ ustalenia o
obowi¹zku wstrzymania prac ziemnych w przypadku natrafie-
nia na obiekt archeologiczny i powiadomienia o tym fakcie
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w planach miej-
scowych uchwalonych dla fragmentów wsi Rudki oraz dla
fragmentów wsi Ostrowite (plan z 2006 r. wskazany w pkt 9)
poza tym zapisem zawarto tak¿e obowi¹zek przeprowadzania
badañ archeologicznych w toku robót ziemnych realizowa-
nych na tych terenach w zakresie uzgodnionym z organem
ochrony zabytków.
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W tym sensie sytuacja zwi¹zana z ochron¹ krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a tak¿e
dóbr kultury wspó³czesnej na terenach wiejskich gminy nie
jest korzystna, bowiem de facto nie mo¿e byæ realizowana
ochrona zabytków w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, co ma swoje
szczególne konsekwencje na etapie prowadzenia inwestycji
budowlanych w obszarach i przy obiektach o warto�ciach
zabytkowych. Stan taki ze stanowiska zasad ochrony zabyt-
ków nie jest po¿¹dany i w³a�ciwy.

Z kolei zapisy przyjête w planie miejscowym dla terenu
miasta Trzemeszna spe³niaj¹ warunki okre�lone w art. 15 ust.
1 pkt 2, 3, 4, 7 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a tak¿e w art. 18 ust. 1�2 i art. 19 ust. 1�3
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.
uwzglêdniaj¹ zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry wspó³czesnej, granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie ze wzglêdu na repre-
zentowane przez nie warto�ci kulturowe oraz szczegó³owe
zasady zagospodarowania terenów o warto�ciach kulturo-
wych w zakresie okre�lonym cytowanymi wy¿ej ustawami
oraz w zakresie wynikaj¹cym z zasad ochrony konserwator-
skiej obszarów i obiektów o warto�ciach kulturowych.

5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z ochrony przyrody i rów-
nowagi ekologicznej

Na terenie gminy wskazano nastêpuj¹ce obszary podlega-
j¹ce ochronie prawnej z uwagi na ich walory przyrodnicze:

- SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000
� POJEZIERZE GNIE�NIEÑSKIE (KOD OBSZARU
PLH300026) teren w rejonie miejscowo�ci: Rudki, Brzozó-
wiec i Wymys³owo oraz Zieleñ, Ostrowite i Bie�lin;

Na obszarze gminy znajduj¹ siê tak¿e obiekty uznane za
pomniki przyrody:

1. BRZOZÓWIEC

- jesion wynios³y (Fraxinus excelsior L.);

2. KAMIENIEC

- wierzba bia³a (Salix alba L.);

3. KRUCHOWO

- d¹b szypu³kowy (Quercus Robur L.);

4. KURZE GRZÊDY

- d¹b szypu³kowy (Quercus Robur L.);

5. LUBIÑ

- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.),

- wierzba bia³a (Salix alba L.);

6. £AWKI

- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.);

7. OSTROWITE

- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.);

8. SZYD£OWO

- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.);

9. TRZEMESZNO

- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) � plac Kosmow-
skiego,

- d¹b szypu³kowy (Quercus Robur L.) � cmentarz rzym-
skokatolicki przy ulicy Wiosny Ludów,

- jesion wynios³y (Fraxinus excelsior L.) � cmentarz
rzymskokatolicki przy ulicy Wiosny Ludów,

- 5 topoli bia³ych (Populus alba L.) � cmentarz rzymsko-
katolicki przy ulicy Wiosny Ludów,

- aleja lipowa (lipa drobnolistna � Tilia cordata Mill.) w
ci¹gu ulicy Szymañskiego na odcinku pomiêdzy ulic¹
Dworcow¹ a ulic¹ Gnie�nieñsk¹.

VI. Cele gminnego programu opieki nad zabytkami

Cele gminnego programu opieki nad zabytkami wskazuje
art. 87 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, zgodnie z którym gminne programy opieki nad
zabytkami maj¹ na celu w szczególno�ci:

1) w³¹czenie problemów ochrony zabytków do systemu za-
dañ strategicznych wynikaj¹cych z koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju,

2) uwzglêdnianie uwarunkowañ ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,
³¹cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowa-
gi ekologicznej,

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowa-
dzenie do poprawy stanu ich zachowania,

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów
krajobrazu kulturowego,

5) podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjno�æ zabyt-
ków dla potrzeb spo³ecznych, turystycznych i edukacyj-
nych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj¹cych wzrostowi
�rodków finansowych na opiekê nad zabytkami,

6) okre�lenie warunków wspó³pracy z w³a�cicielami zabyt-
ków, eliminuj¹cych sytuacje konfliktowe zwi¹zane z wyko-
rzystaniem tych zabytków,

7) podejmowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych tworzenie
miejsc pracy zwi¹zanych z opiek¹ nad zabytkami.

VII. Kierunki dzia³añ dla realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami

1. Gminna ewidencja zabytków

1.1. Sporz¹dzenie gminnej ewidencji zabytków nierucho-
mych

1) wykonanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych �
na etapie poprzedzaj¹cym opracowanie niniejszego pro-
gramu opieki nad zabytkami wykonano gminn¹ ewidencjê
zabytków nieruchomych w formie kart ewidencyjnych
oraz w formie elektronicznej bazy danych,
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2) wykonanie elektronicznej mapy zasobów dziedzictwa kul-
turowego gminy � na etapie poprzedzaj¹cym opracowa-
nie niniejszego programu opieki nad zabytkami wykonano
elektroniczn¹ mapê zasobów dziedzictwa kulturowego
gminy � zabytki nieruchome,

3) przekazanie so³tysom w ka¿dym so³ectwie 1 egzemplarza
opracowanych kart gminnej ewidencji zabytków nierucho-
mych z terenów im podleg³ych,

4) systematyczne uzupe³nianie kart gminnej ewidencji zabyt-
ków nieruchomych o uzyskane dane i dokumentacjê foto-
graficzn¹,

5) rozpoznanie i wprowadzanie do gminnej ewidencji zabyt-
ków nieruchomych zmian powsta³ych w wyniku rozbiórek,
modernizacji i remontów obiektów wykazanych w ewiden-
cji.

1.2. Sporz¹dzenie gminnej ewidencji zabytków archeolo-
gicznych

1) wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych
w formie kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych,
zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2) sporz¹dzenie elektronicznej systematycznie aktualizowa-
nej bazy informacji o stanowiskach archeologicznych na
terenie gminy,

3) uzupe³nianie i weryfikowanie istniej¹cej gminnej ewiden-
cji zabytków archeologicznych w zakresie informacji o
wszystkich sukcesywnie odkrywanych reliktach przesz³o-
�ci, niezale¿nie od charakteru badañ oraz na podstawie
uzyskiwanych wyników badañ weryfikacyjnych AZP na
podanych ni¿ej obszarach:

a) 47�35,

b) 47�36,

c) 48�35,

d) 48�36,

e) 48�37,

f) 49�35,

g) 49�36,

h) 49�37,

i) 50�35,

j) 50�36,

k) 50�37,

l) 50�38.

2. Rozpoznanie perspektyw tworzenia parków kulturo-
wych na terenie gminy

Wskazuje siê na zasadno�æ utworzenia parku kulturowego
dla ko�cio³a d. klasztornego Kanoników Regularnych, ob.
parafialnego rzymskokatolickiego pw. Wniebowziêcia NMP w
Trzemesznie wraz z jego najbli¿szym otoczeniem obejmuj¹-
cym teren przyko�cielny, a tak¿e z d. pa³acem opackim, ob.

plebani¹ oraz z placem Kosmowskiego wraz z usytuowanym
przy nim alumnatem z kaplic¹ zw. Collegium Tremesnensis,
ob. wikariatem.

3. Wyznaczenie stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych

Strefy ochrony stanowisk archeologicznych na terenie
gminy okre�lone zostan¹ w trakcie wykonywania gminnej
ewidencji zabytków archeologicznych.

W celu ochrony stanowisk archeologicznych i archeolo-
gicznych nawarstwieñ kulturowych, podczas inwestycji zwi¹-
zanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, nale¿y
ujmowaæ zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ zabytków archeolo-
gicznych w planach zagospodarowania przestrzennego, decy-
zjach o warunkach zabudowy i decyzjach o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego oraz nale¿y respektowaæ
zapisy dotycz¹ce ochrony zabytków archeologicznych w opi-
niach i decyzjach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

4. Historyczne obszary oraz obiekty i zespo³y budowlane
typowane do wpisania do rejestru zabytków

BRZOZÓWIEC

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, k. XIX w., murowany,

b) park, k. XIX w.,

c) brama, k. XIX w., murowana;

FOLUSZ

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- ZESPÓ£ M£YNA:

a) m³yn, 1866 r., murowany,

b) dom m³ynarza, ob. dom, 1866 r., murowany;

GO£¥BKI

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, pocz. XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

GRABOWO

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.;
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JASTRZÊBOWO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A EWANGELICKIEGO, OB. PARAFIAL-
NEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. NIEPOKALANEGO
POCZÊCIA NMP:

a) ko�ció³ ewangelicki, ob. parafialny rzymskokatolicki
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, 1914�1920, muro-
wany,

b) pastorówka, ob. dom nr 14, 1. æw. XX w., muro-
wana;

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, pocz. XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, pocz. XX w., murowany;

KAMIENIEC

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, OB. DOM Nr 8, 1908 r., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ FOLWARCZNY:

a) rz¹dcówka, ob. dom Nr 9, k. XIX w., murowana,

b) chlewnia, ob. cielêtnik, 1885�1890, rozbud. 1912 r.,
murowana,

c) obora, 1885�1890, murowana,

d) stajnia, ob. obora, 1887 r., murowana,

e) stodo³a (1), 1909 r., murowana,

f) stodo³a (2), 1899 r., przebud. 1941 r., drewniana;

KRUCHOWO

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, 1. æw. XX w., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) obora, ob. magazyn i warsztat, 1900�1909, murowana,

b) stajnia (1), ob. magazyn zbo¿owy (1), 1900�1909,
murowana,

c) stajnia (2), ob. magazyn zbo¿owy (2), 1900�1909,
murowana,

d) stodo³a, 1909 r., murowana,

e) spichlerz, 1880�1890, murowany,

f) gorzelnia, pocz. XX w., murowana,

g) ku�nia, 1900�1909, murowana;

LUBIÑ

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, 20�30. lata XX w., murowana;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) dwór, 1. po³. XIX w., murowany,

b) chlewnia (1), 4. æw. XIX w., murowana,

c) chlewnia (2), 4. æw. XIX w., murowana,

d) obora, 4. æw. XIX w., murowana,

e) stania i obora, 4. æw. XIX w., murowana,

f) stodo³a, 4. æw. XIX w., murowana,

g) park, 1. po³. XIX w.;

£AWKI

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, k. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, 20�30. lata XX w., murowana,

b) budynek gospodarczy, 20�30. lata XX w., murowany,

c) stodo³a, 20�30. lata XX w., drewniana,

d) szalet, 20�30. lata XX w., murowany;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, ob. dom Nr 17, 1. po³. XIX w., murowany;

MIATY

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, ob. dom Nr 1, 70. lata XIX w.�1913, murowany,

b) obora, ob. chlewnia, 70. lata XIX w.�1913, murowana,

c) stajnia, ob. obora, 70. lata XIX w.�1913, murowana,

d) stodo³a, 70. lata XIX w.�1913, drewniana,

e) spichlerz, 70. lata XIX w.�1913, murowany,

f) lodownia, 70. lata XIX w.�1913, murowana;

NIEWOLNO

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;
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Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, 1. æw. XX w., murowana;

OSTROWITE

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

P£ACZKOWO

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKI:

a) dwór, 4. æw. XIX w., murowany,

b) park, 4. æw. XIX w.;

RUDKI

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- M£YN, 1910 r., murowany;

SZYD£OWO

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. NAJ�W. IMIENIA JEZUS, NMP I �W. JÓZEFA:

a) brama � dzwonnica, 3. æw. XIX w., murowana,

b) cmentarz przyko�cielny, pocz. XVIII w.,

c) kolumna z figur¹ �w. Jana Nepomucena, ok. po³. XIX
w., murowana,

d) plebania, k. XVIII w., murowana,

e) szpital, ob. budynek parafialny, k. XVIII w., murowany;

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) gorzelnia, 1895 r., murowana,

b) park, 1. po³. XIX w.;

SZYD£ÓWKO II

Kategoria � zespo³y pa³acowe i dworskie oraz folwarczne

- ZESPÓ£ DWORSKO - FOLWARCZNY:

a) dwór, 70�80. lata XIX w., murowany,

b) spichlerz, 1877 r., murowany,

c) park, 4. æw. XIX w.;

TRZEMESZNO

Kategoria � historyczne uk³ady przestrzenne urbanistycz-
ne i ruralistyczne

- UK£AD URBANISTYCZNY, XIV�1. po³. XX w.;

Kategoria � budownictwo sakralne

- ZESPÓ£ KO�CIO£A KLASZTORNEGO KANONIKÓW RE-
GULARNYCH, OB. PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLIC-
KIEGO PW. WNIEBOWZIÊCIA NMP, pl. Kosmowskiego 8:

a) pa³acyk opacki, ob. plebania, 1722�1761, przebud. ok.
po³. XIX w., murowany,

b) dzwonnica, 2. po³. XVIII w., murowana,

- KAPLICA RZYMSKOKATOLICKA PW. �W. DUCHA, PÓ�-
NIEJ KINOTEATR, OB. BUDYNEK US£UGOWO - HANDLO-
WY, ul. �w. Jana 6, ok. 1840 r., przebud. 1939�1945,
murowana,

- PASTORÓWKA, OB. PRZEDZKOLE NR 1, pl. �w. Wojcie-
cha 15, 1913 r. murowana;

Kategoria � cmentarze

- ZESPÓ£ CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATO-
LICKIEGO, ul. Wiosny Ludów:

a) cmentarz parafialny rzymskokatolicki, 1784 r.,

b) kaplica grobowa Dobskich i Do³êga Kozierowskich,
pocz. XX w., murowana,

c) brama i ogrodzenie, k. XIX w. murowane,

- ZESPÓ£ CMENTARZA EWANGELICKIEGO, ul. Orchowska:

a) cmentarz ewangelicki, 1. po³. XIX w.,

b) brama, 1. po³. XIX w., murowana,

- CMENTARZ ¯YDOWSKI, ul. Orchowska, XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- S¥D GRODZKI, OB. ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH IM.
HIPOLITA CEGIELSKIEGO, ul. Mickiewicza 33, 1. æw. XX
w., murowany,

- POCZTA, ul. Mickiewicza 6, ok. 1890�1900, murowana,

- SZKO£A, OB. SZKO£A PODSTAWOWA NR 2, ul. 1 Maja
11, ok. 1900 r., murowana,

- SZKO£A ¯YDOWSKA, OB. DOM, ul. Wodna 1, po³. XIX w.,
murowana,

- ZESPÓ£ DWORCA KOLEJOWEGO, ul. Dworcowa:

a) dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 6, 1872 r., murowa-
ny,

b) magazyn ekspedycyjny, ul. Dworcowa 12, pocz. XX w.,
murowany,

c) magazyn, ul. Dworcowa 8, pocz. XX w., murowany,

d) budynek dró¿nika, ul. Dworcowa 2, pocz. XX w., mu-
rowany,

e) dom pracowników kolei (1), ul. Dworcowa 1, pocz. XX
w., murowany,
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f) dom pracowników kolei (2), ul. Dworcowa 4, pocz. XX
w., murowany,

g) dom pracowników kolei (3), ul. Dworcowa 7, pocz. XX
w., murowany,

h) dom pracowników kolei (4), ul. Dworcowa 10, pocz. XX
w., murowany,

i) budynek gospodarczy, ul. Dworcowa 10, pocz. XX w.,
murowany;

TRZEM¯AL

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- ZESPÓ£ SZKO£Y:

a) szko³a, ob. dom Nr 54, 1. æw. XX w., murowana;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- KU�NIA, OB. DOM Nr 21, k. XIX w., murowany;

WYDARTOWO

Kategoria � cmentarze

- CMENTARZ EWANGELICKI, 2. po³. XIX w.;

ZIELEÑ

Kategoria � budownictwo u¿yteczno�ci publicznej

- SZKO£A, 20�30. lata XX w., murowana;

Kategoria � budownictwo przemys³owe, gospodarcze i
techniki

- M£YN, 1. æw. XX w., murowany.

5. Stanowiska archeologiczne typowane do wpisania do
rejestru zabytków

BRZOZÓWIEC

- GRÓDEK STO¯KOWATY z okresu pó�nego �redniowiecza
� stanowisko archeologiczne nr 3, AZP 49�36/216;

LUBIÑ

- GRODZISKO z okresu kultury prapolskiej (faza B�D) �
stanowisko archeologiczne nr 1, AZP 49�36/126;

OSTROWITE

- OSADA z okresu kultury ceramiki sznurowej, GRODZISKO
z okresu kultury ³u¿yckiej/wczesnego �redniowiecza � sta-
nowisko archeologiczne nr 1, AZP 50�36/79;

POPIELEWO

- �LAD OSADNICZY z okresu kultury ceramiki wstêgowej,
PUNKT OSADNICZY z okresu kultury ³u¿yckiej, �LAD
OSADNICZY z okresu kultury przeworskiej, GRODZISKO
STO¯KOWATE z okresu pó�nego �redniowiecza � stano-
wisko archeologiczne nr 9, AZP 49�36/241.

6. Udostêpnianie i promocja zabytków nieruchomych

1) rozpowszechnienie informacji na temat zabytków nieru-
chomych z terenu gminy,

2) udostêpnienie gminnej ewidencji zabytków oraz niniejsze-
go �Programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Trze-
meszno na lata 2009�2012� na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego w Trzemesznie,

3) umieszczenie, po uzyskaniu stosownych pozwoleñ organu
ochrony zabytków i w porozumieniu z w³a�cicielami, tablic
informacyjnych na historycznych obiektach budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków,

4) wspó³praca z instytucjami wprowadzaj¹cymi dodatkowe
oznakowania na drogach gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich w celu u³atwienia dojazdu do tych obiektów,

5) promocja wytyczonych na terenie gminy szlaków tury-
stycznych, w tym szlaków rowerowych i pieszych:

a) szlaki piesze

- szlak piastowski: Poznañ � Gniezno � Trzemeszno �
Mogilno � Strzelno � Inowroc³aw � ¯nin � Biskupin �
Gniezno,

- szlak �w. Jakuba: Trzemeszno � Poznañ � Leszno �
G³ogów � Zgorzelec � Görlitz � ¯ytawa � Praga,

- szlak �w. Wojciecha: Gniezno � Jelonek � Kêdzierzyn
� Krzy¿ówka � Trzemeszno � Duszno,

- szlak im. Hipolita Cegielskiego: Trzemeszno�Krucho-
wo�£awki �Go³¹bki�Rezerwat Czapliniec�Kowalewo,

- szlak wyprawy gimnazjalistów trzemeszeñskich w 1863
roku: Gniezno � Jelonek � Kêdzierzyn � Trzemeszno �
Duszno;

b) szlaki rowerowe

- trasa rowerowa Jerzego Waldorffa: Trzemeszno � Zie-
leñ � Trzem¿al � Mi³awa � S³owikowo � Rêkawczyn �
Kameniec � Szyd³owo � Popielewo � Zieleñ � Trze-
meszno,

- trasa rowerowa na punkt widokowy w Dusznie: Trze-
meszno � Niewolno � Kierzkowo � Wydartowo �
Duszno � Izby � Chabsko � Loranc � Wydartowo �
Folusz � Jezioro Malicz � Trzemeszno,

- trasa rowerowa wokó³ Jeziora Popielewskiego: Trze-
meszno � Niewolno � Kierzkowo � Wydartowo �
Duszno � Chabsko � Wydartowo � Krzy¿ownica �
Popielewo � Zieleñ � Trzemeszno,
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- trasa rowerowa wokó³ Jeziora Ostrowickiego: Trze-
meszno � Miatki � Ostrowo Prymasowskie � Jezioro
Ostrowickie � Ostrowite � Zieleñ � Bie�lin � Zieleñ �
Trzemeszno,

- trasa rowerowa wokó³ Jeziora Wierzbiczañskiego: Trze-
meszno � Brzozówiec � Wymys³owo � Kalina � Jezioro
Wierzbiczañskie � Lubochnia � Krzy¿ówka � Miaty �
�wiête � Trzemeszno,

- trasa rowerowa Micha³a Kosmowskiego: Trzemeszno
� Zieleñ � Ostrowite � Jerzykowo � S³owikowo �
Rêkawczyn � Kamionek � Kamieniec � Szyd³owo �
Wylatowo � Szyd³owo � Mijanowo � Krzy¿ownica �
Popielewo � Zieleñ � Trzemeszno,

- trasa rowerowa szlakiem Zimowego Biegu Trzech
Jezior: Trzemeszno � Rudki � Koz³owo � Jastrzêbowo
� Smolary � Ochodza � Go�cieszyn � Ochodza �
Go³¹bki � Smolary � trasa Zimowego Biegu Trzech
Jezior � £awki � Grabowo � Jastrzêbowo � Kruchowo
� Huta Trzemeszeñska � Niewolno � Trzemeszno,

- trasa rowerowa � dooko³a gminy: Trzemeszno � Lubiñ
� Wydartowo � Izby � Duszno � £awki � Go³¹bki �
Go�cieszyn � Ochodza � Smolary � Jastrzêbowo �
Koz³owo � Rudki � Wymys³owo � Kalina � Jezioro
Wierzbiczañskie � Miaty � Miatki � Bie�lin � Zieleñ �
Ostrowite � Jerzykowo � Mi³awa � S³owikowo � Ka-
mieniec � Jezioro Kamienieckie � P³aczkowo � Szyd³o-
wo � Mijanowo � Krzy¿ownica � Popielewo � Zieleñ �
Trzemeszno,

- rowerowy szlak Eurovelo EV9 � Morze Ba³tyckie �
Morze �ródziemne (szlak bursztynowy): Gdañsk � Trze-
meszno � Poznañ � Wroc³aw � Brno � Wiedeñ �
Marburg � Ljubljana � Triest � Pula,

6) popularyzacja obiektów zabytkowych usytuowanych na
przebiegu wyznaczonych tras turystycznych w granicach
gminy,

7) ustalenie z w³a�cicielami obiektów zabytkowych mo¿liwo-
�ci i zasad ich udostêpniania.

7. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

1) w³¹czenie tematyki opieki i ochrony zabytków do zajêæ
dydaktycznych w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych
prowadzonych przez gminê,

2) wdra¿anie do zajêæ szkolnych pojêæ zwi¹zanych z krajobra-
zem kulturowym gminy i regionu,

3) informowanie m³odzie¿y szkolnej o zasobach krajobrazu
kulturowego gminy, powiatu i województwa,

4) organizowanie w ramach zajêæ szkolnych wycieczek kra-
joznawczych, pieszych i rowerowych po najciekawszych i
najwa¿niejszych miejscach w gminie i powiecie oraz przed-
stawianie znajduj¹cych siê tam¿e obiektów zabytkowych.

8. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i do-
prowadzenie do poprawy stanu ich zachowania i zagospoda-
rowania

1) wspó³dzia³anie z Wielkopolskich Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w zakresie informowania w³a�cicieli
obiektów zabytkowych o mo¿liwo�ciach pozyskania po-
mocowych �rodków finansowych na ich remonty,

2) nawi¹zanie wspó³pracy z w³a�cicielami obiektów znajdu-
j¹cych siê w gminnej ewidencji zabytków, przy czynnym
udziale Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, poprzez:

a) rozpowszechnianie w�ród w³a�cicieli tych obiektów
informacji na temat zasad konserwatorskich i profilak-
tyki konserwatorskiej,

b) zbieranie od w³a�cicieli tych obiektów informacji na
temat przeprowadzonych remontów i odnotowywanie
tych faktów w kartach gminnej ewidencji zabytków,

3) aktywne zachêcanie sektora prywatnego do zagospodaro-
wania obiektów zabytkowych,

4) okre�lenie zasad i mo¿liwo�ci udzielania pomocy finanso-
wej w³a�cicielom remontuj¹cym obiekty zabytkowe (wpi-
sane do rejestru zabytków i figuruj¹ce w gminnej ewiden-
cji zabytków) w ramach �rodków zabezpieczonych w bu-
d¿ecie gminy na dany rok (dotacje, ulgi podatkowe).

9. Poprawa stanu zachowania zabytków nieruchomych
na terenie gminy � kierunki dzia³añ i zadania
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VIII. Instrumentarium realizacji gminnego programu opie-
ki nad zabytkami

Podmiotem formu³uj¹cym gminny program opieki nad
zabytkami jest samorz¹d gminy. Realizacja programu odby-
waæ siê bêdzie poprzez dzia³ania w³adz gminy na rzecz
osi¹gniêcia celów w nim przyjêtych.

Program wymaga wspó³dzia³ania samorz¹du gminnego z:

1) instytucjami ochrony zabytków, ochrony �rodowiska i
o�rodkami naukowymi,

2) organizacjami pozarz¹dowymi zajmuj¹cymi siê ochron¹ i
opiek¹ nad zabytkami,

3) diecezjami � w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami
sakralnymi.

Samorz¹d gminny ma oddzia³ywaæ na ró¿ne podmioty
maj¹ce do czynienia z obiektami zabytkowymi, w tym tak¿e
na mieszkañców, tak by wywo³ywaæ ich po¿¹dane zachowa-
nie prowadz¹ce do realizacji zamierzonych celów.

Zak³ada siê, ¿e w realizacji gminnego programu opieki nad
zabytkami dla miasta i gminy Trzemeszno wykorzystane
zostan¹ nastêpuj¹ce grupy instrumentów:

1) instrumenty prawne

a) przepisy prawne wynikaj¹ce z ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami,
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b) programy okre�laj¹ce politykê pañstwa i województwa
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,

c) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz inne dokumenty okre�laj¹ce strategie
gminy,

d) ustanawianie ró¿nych form prawnej ochrony zabyt-
ków;

2) instrumenty finansowe

a) dotacje,

b) subwencje,

c) dofinansowania,

d) europejskie instrumenty finansowe (fundusze unijne);

3) instrumenty koordynacji

a) strategie rozwoju gminy,

b) plany rozwoju lokalnego,

c) programy prac konserwatorskich,

d) programy ochrony �rodowiska,

e) studia i analizy, koncepcje,

f) plany rewitalizacji;

4) instrumenty spo³eczne

a) edukacja kulturowa,

b) informacja,

c) wspó³dzia³anie z s¹siednimi jednostkami samorz¹du
terytorialnego, diecezj¹, organizacjami pozarz¹dowy-
mi, stowarzyszeniami regionalnymi, o�rodkami nauko-
wymi oraz w³a�cicielami i posiadaczami obiektów;

5) instrumenty kontrolne

a) w ramach organizacyjnych Urzêdu Miejskiego w Trze-
mesznie osobami odpowiedzialnymi za wdra¿anie i
nadzór nad realizacj¹ poszczególnych zadañ wynikaj¹-
cych z ustaleñ niniejszego programu bêd¹:

- Józef Tarnowski � inspektor ds. planowania prze-
strzennego,

- Nina Zebel � inspektor ds. organizacyjno - samo-
rz¹dowych,

b) aktualizacja bazy danych zawartych w gminnej ewi-
dencji zabytków,

a) monitorowanie stanu zachowania i funkcjonowania
�rodowiska kulturowego.

IX. Monitoring dzia³ania gminnego programu opieki nad
zabytkami

Monitoring polega na prowadzeniu sta³ej obserwacji pro-
cesów i zjawisk, które s¹ istotne z punktu widzenia realizacji
programu.

Za monitorowanie realizacji programu opieki nad zabytka-
mi miasta i gminy Trzemeszno odpowiada Burmistrz Miasta
i Gminy Trzemeszna, który co dwa lata bêdzie przedstawia³
Radzie Miejskiej w Trzemesznie sprawozdanie z realizacji
programu.

Po 4 latach program powinien zostaæ zaktualizowany i
ponownie przyjêty przez Radê Miejsk¹.

Do wykonania powy¿szego zadania wskazano osoby od-
powiedzialne za monitorowanie �Gminnego programu opieki
nad zabytkami Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2009�
2012� poprzez analizê stopnia jego realizacji. Osobami tymi
w ramach organizacyjnych Urzêdu Miejskiego w Trzemesznie
s¹ Józef Tarnowski � inspektor ds. planowania przestrzenne-
go oraz Nina Zebel � inspektor ds. organizacyjno - samorz¹-
dowych.

Monitorowanie przebiegu realizacji programu bêdzie
wa¿nym elementem jego wdra¿ania. Przedmiotem monitorin-
gu bêd¹ dzia³ania podejmowane przez gminne w³adze wyko-
nawcze w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami (w
ramach w³asnego bud¿etu gminnego), jak i dzia³ania innych
podmiotów w tym zakresie w oparciu o �rodki w³asne i inne
�rodki finansowe.

X. Niektóre zewnêtrzne �ród³a finansowania gminnego
programu opieki nad zabytkami

Obowi¹zek dbania o stan zabytków ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami nak³ada na w³a�cicieli i
posiadaczy zabytków.

Wsparciem dla zadañ z zakresu ochrony zabytków s¹
zewnêtrzne �ród³a dofinansowania udzielane zgodnie z obo-
wi¹zuj¹ca ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi.

W�ród zewnêtrznych �róde³ finansowania gminnego pro-
gramu opieki nad zabytkami wymieniæ nale¿y:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

a) dane adresowe:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony
Zabytków ul. Ksawerów 13 02�656 Warszawa,

b) witryna internetowa: http://www.mkidn.gov.pl,

c) dotacje udzielane na sporz¹dzanie ekspertyz technicz-
nych i konserwatorskich; przeprowadzanie badañ kon-
serwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej; opraco-
wanie programu prac konserwatorskich i restaurator-
skich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego; sporz¹dzenie projek-
tu odtworzenia kompozycji wnêtrz; zabezpieczenie,
zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabiliza-
cjê konstrukcyjn¹ czê�ci sk³adowych zabytku lub ich
odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowania
tego zabytku; odnowienie lub uzupe³nienie tynków,
ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtwo-

Poz. 4639
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rzenie, z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego
zabytku kolorystyki; odtworzenie zniszczonej przyna-
le¿no�ci zabytku, je¿eli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynale¿no�ci; odno-
wienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym o�cie¿-
nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiê�by
dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spusto-
wych; modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ orygi-
nalne, wykonane z drewna czê�ci sk³adowe i przyna-
le¿no�ci; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; uzu-
pe³nienie narysów ziemnych dzie³ architektury obron-
nej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o
w³asnych formach krajobrazowych; dzia³ania zmierza-
j¹ce do wyeksponowania istniej¹cych, oryginalnych
elementów zabytkowego uk³adu parku lub ogrodu;
zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych
niezbêdnych do wykonania wskazanych powy¿ej prac
i robót przy zabytku, a tak¿e zakup i monta¿ instalacji
przeciww³amaniowej oraz przeciwpo¿arowej i odgro-
mowej � dotacje udzielane w ramach programu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego �Dziedzictwo
kulturowe� (priorytety 1: Rewaloryzacja zabytków nie-
ruchomych i ruchomych; priorytet 4: Ochrona zabyt-
ków archeologicznych i priorytet 6: Ochrona zabytko-
wych cmentarzy);

d) podmioty uprawnione do wystêpowania o dotacjê:

- osoby fizyczne posiadaj¹ce tytu³ prawny do zabyt-
ku wynikaj¹cy z prawa w³asno�ci, u¿ytkowania
wieczystego, trwa³ego zarz¹du, ograniczonego pra-
wa rzeczowego albo stosunku zobowi¹zaniowego,

- jednostki samorz¹du terytorialnego spe³niaj¹ce wa-
runek w zakresie tytu³u prawnego do zabytku jak
wy¿ej,

- inne jednostki organizacyjne spe³niaj¹ce warunek
w zakresie tytu³u prawnego do zabytku jak wy¿ej;

2) Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

a) dane adresowe:

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Woje-
wódzki Urz¹d Ochrony Zabytków ul. Go³êbia 2 61�834 Po-
znañ,

b) witryna internetowa: http://www.wosoz.bip-i.pl/public,

c) dotacje udzielane na zabezpieczenie, zachowanie i
utrwalenie substancji zabytku; stabilizacjê konstruk-
cyjn¹ czê�ci sk³adowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbêdnym dla zachowania tego zabytku;
odnowienie lub uzupe³nienie tynków, ok³adzin archi-
tektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie, z
uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki; odtworzenie zniszczonej przynale¿no�ci
zabytku, je¿eli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynale¿no�ci; odnowienie
lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym o�cie¿nic i
okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiê�by dacho-
wej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drew-
nianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne,
wykonane z drewna czê�ci sk³adowe i przynale¿no�ci;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; uzupe³nienie
narysów ziemnych dzie³ architektury obronnej oraz
zabytków archeologicznych nieruchomych o w³asnych
formach krajobrazowych; dzia³ania zmierzaj¹ce do
wyeksponowania istniej¹cych, oryginalnych elemen-
tów zabytkowego uk³adu parku lub ogrodu, a tak¿e
zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz
przeciwpo¿arowej i odgromowej;

d) podmioty uprawnione do wystêpowania o dotacjê:

- osoby fizyczne posiadaj¹ce tytu³ prawny do zabyt-
ku wynikaj¹cy z prawa

- w³asno�ci, u¿ytkowania wieczystego, trwa³ego za-
rz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowi¹zaniowego,

- jednostki samorz¹du terytorialnego spe³niaj¹ce wa-
runek w zakresie tytu³u prawnego do zabytku jak
wy¿ej,

- inne jednostki organizacyjne spe³niaj¹ce warunek
w zakresie tytu³u prawnego do zabytku jak wy¿ej;

3) Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego

a) dane adresowe:

Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Kultury

pl. Wolno�ci 18 61�739 Poznañ,

b) witryna internetowa: http://www.bip.umww.pl,

c) dotacje udzielane na prace wyszczególnione w pkt 1 lit.
c;

d) podmioty uprawnione do wystêpowania o dotacjê:

- organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873
z pó�niejszymi zmianami),

- osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce
na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do
Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Pañstwa do innych ko�cio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno�ci
sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obej-
muj¹ prowadzenia dzia³alno�ci po¿ytku publiczne-
go,

- stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialne-
go, prowadz¹ce dzia³alno�æ po¿ytku publicznego,

- jednostki organizacyjne podleg³e organom admini-
stracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

4) Zarz¹d Powiatu Gnie�nieñskiego

a) dane adresowe:

Poz. 4639
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Zarz¹d Powiatu Gnie�nieñskiego

ul. Jana Paw³a II 9/10

62�200 Gniezno,

b) witryna internetowa: http://www.powiat-gniezno.pl,

c) dotacje udzielane na prace wyszczególnione w pkt 1 lit.
c;

d) podmioty uprawnione do wystêpowania o dotacjê:

- osoby fizyczne posiadaj¹ce tytu³ prawny do zabyt-
ku wynikaj¹cy z prawa w³asno�ci, u¿ytkowania
wieczystego, trwa³ego zarz¹du, ograniczonego pra-
wa rzeczowego albo stosunku zobowi¹zaniowego,

- jednostki organizacyjne, z wy³¹czeniem jednostek
samorz¹du terytorialnego, spe³niaj¹ce warunek w
zakresie tytu³u prawnego do zabytku jak wy¿ej;

5) Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji Depar-
tament Wyznañ Religijnych oraz Mniejszo�ci Narodowych
i Etnicznych Wydzia³ Funduszu Ko�cielnego

a) dane adresowe:

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Departament Wyznañ Religijnych oraz Mniejszo�ci Naro-
dowych i Etnicznych

Wydzia³ Funduszu Ko�cielnego

ul. Batorego 5 02�591 Warszawa,

b) witryna internetowa: http://www.mswia.gov.pl,

Poz. 4639

c) dotacje udzielane na remonty i konserwacjê obiektów
sakralnych o warto�ci zabytkowej w zakresie wykony-
wania podstawowych prac zabezpieczaj¹cych obiekt
(w szczególno�ci remonty dachów, stropów, �cian i
elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolacja, remonty i
wymiana zu¿ytej stolarki okiennej i drzwiowej, instala-
cji elektrycznej, odgromowej, przeciw³amaniowej, prze-
ciwpo¿arowej itp.); nie finansuje siê remontów i kon-
serwacji obiektów towarzysz¹cych (dzwonnic wolno-
stoj¹cych, krzy¿y), ruchomego wyposa¿enia (obrazów,
ikonostasów, stalli, epitafiów, szaf i naczyñ liturgicz-
nych, instrumentów muzycznych i dzwonów) oraz oto-
czenia �wi¹tyni, a tak¿e sta³ych elementów wystroju
wnêtrz (polichromii, fresków, witra¿y i posadzek),

d) podmioty uprawnione do wystêpowania o dotacjê:

- osoby prawne Ko�cio³a Rzymskokatolickiego,

- osoby prawne innych ko�cio³ów i zwi¹zków wyzna-
niowych dzia³aj¹cych na podstawie ustaw o sto-
sunku Pañstwa do ko�cio³ów oraz zwi¹zków wyzna-
niowych,

- osoby prawne ko�cio³ów i zwi¹zków wyznanio-
wych wpisanych do rejestru ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno�ci
sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r., Nr 231 poz.
1965 z pó�niejszymi zmianami).

Ponadto istniej¹ mo¿liwo�ci pozyskiwania �rodków finan-
sowych ze �róde³ zewnêtrznych na zadania inwestycyjne i
spo³eczne do wspó³finansowania z funduszy krajowych i
zagranicznych Unii Europejskiej.

Uwaga:

W/w �ród³a finansowania s¹ wskazówk¹ dla u¿ytkowni-
ków obiektów zabytkowych i przedstawicieli w³adz samorz¹-
dowych, w jakich instytucjach mo¿na pozyskiwaæ �rodki na
ochronê zabytków i opiekê nad zabytkami.


